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AKADEMIK PROFESOR VOJTECH MUCHA (1902 – 1984) 
 
 

Ľ. Ševčíková, J. Jurkovičová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

S veľkou úctou si v tomto roku pripomíname 110. výročie narodenia akademika profesora 
Vojtecha Muchu, významnú osobnosť histórie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, nášho učiteľa. Zanechal hlbokú 
stopu takmer vo všetkých vedných oblastiach 
hygieny. Jeho vedecké aktivity boli založené 
na najnovších svetových poznatkoch a 
významne prispeli k obohateniu vedeckého 
poznania na Slovensku. Akademik Mucha bol 
priekopníkom v oblasti hygieny životného 
prostredia a svojou vedecko-výskumnou, 
pedagogickou a rozsiahlou organizátorskou 
prácou prispel k skvalitňovaniu životných 
podmienok a zdravia obyvateľstva Slovenska. 

Vojtech Mucha sa narodil 31. júla 1902 
v Pukanci, maturoval na štátnom reálnom 
gymnáziu v Banskej Štiavnici (1921) a v r. 
1929 bol promovaný za doktora medicíny na 
Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.  

Jeho nadšenie pre vedu začalo už počas 
štúdia medicíny, keď ho zaujala bakteriológia 
a sérológia. Po skončení štúdia sa stal 

asistentom na Bakteriologicko-sérologickom ústave Karlovej univerzity v Prahe, ktorý viedol 
prof. MUDr. Ivan Honl.       

Zo zdravotných dôvodov z Prahy odišiel a od r. 1934 začal pracovať na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave. Spočiatku v Ústave pre patologickú anatómiu, histológiu a bakteriológiu pod 
vedením prof. MUDr. Jana Lukeša. Na základe svojich skúseností a odbornosti v 
bakteriologickej diagnostike infekčných chorôb bol poverený viesť nové pracovisko – 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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bakteriologické oddelenie so štátnou diagnostickou bakteriologicko-sérologickou stanicou a 
Wassermannovou stanicou. 

 V školskom roku 1936/37 ako štipendista absolvoval študijný pobyt v USA. V School of 
Hygiene and Public Health, John Hopkins University absolvoval kurzy z bakteriológie vody a 
mlieka, bakteriologickú diagnostiku infekčných chorôb, študoval epidemiológiu, imunológiu 
a sanitárne inžinierstvo. Tento pobyt usmernil neskôr jeho záujem o oblasť hygieny. Ako 
mladý vedecký pracovník mal možnosť zoznámiť sa s prácou v štátnych laboratóriách 
verejného zdravotníctva v Baltimore, vo Washingtone, Albane a Bostone, ale aj na 
renomovaných európskych pracoviskách, napríklad v Pasteurovom ústave v Paríži, či v 
štátnom zdravotnom ústave v Budapešti. 

V tomto období publikoval vedecké práce venované metódam bakteriologicko- 
sérologickej diagnostiky tuberkulózy, diftérie, sklerómu, etiológii a epidemiológii detských 
pľúcnych zápalov, využitiu kolibakteriálnej vakcíny v pyroterapii a ďalšie.  

V r. 1938 MUDr. Mucha habilitoval z mikrobiológie. Habilitačná práca „Štruktúra B. 

typhi abdominalis a jej význam pre vznik choroby a imunity" bola na pokračovanie 
uverejnená v 4 číslach Bratislavských lekárskych listov. 

Docent Mucha 1. 1. 1939 prevzal vedenie Hygienického ústavu Lekárskej fakulty 
Slovenskej univerzity po odchode profesora Růžičku, ktorý bol prednostom ústavu od jeho 
vzniku v r. 1919, ako jedného z prvých štyroch na LF.  

V r. 1941 bol docent Mucha menovaný mimoriadnym profesorom a v r. 1943 riadnym 
profesorom hygieny a súčasne prednostom Ústavu hygieny na Lekárskej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave. Členovia komisie v menovacom návrhu vysoko ocenili výsledky V. 
Muchu v pedagogickej, vedeckovýskumnej i organizátorskej činnosti zameranej na rozvoj 
modernej hygieny na Slovensku. 

Jeho úsilie vždy smerovalo k aplikácii vedeckých výsledkov do praxe hygienickej služby 
a preventívnej zdravotnej starostlivosti. Predmetom jeho vedeckého záujmu bolo najmä 
skvalitňovanie mikrobiologickej diagnostiky infekčných chorôb pre protiepidemickú službu. 
Protiepidemické opatrenia proti záškrtu, tuberkulóze, aktinomykózam, leptospirózam, 
brušnému týfu, salmonelózam a bakteriálnej dyzentérii sa Muchovou zásluhou v teréne 
úspešne uplatňovali. Bol iniciátorom zavedenia hygienickej kontroly mlieka, zasadil sa o 
zlepšenie kvality mlieka so zvláštnym zreteľom na potreby chorých detí na detskej klinike.  

Jedným z výsledkov výskumu bola štandardizácia metód na posúdenie hygienicky 
kvalitnej pitnej vody, na kontrolu vodných zdrojov, na skúmanie kvality vody v plavárňach i 
úžitkovej vody pre priemysel.  

So zanietením jemu vlastným sa venoval novým aktuálnym problémom hygieny 
životného prostredia, školskej hygiene, hygiene potravín. Poznal, že šírka tejto problematiky 
si vyžaduje tímy odborníkov, na ktorých výchove a raste sa významnou mierou podieľal.  

Jeho nadanými žiakmi, spolupracovníkmi a pokračovateľmi vo vedeckej práci boli dr. J. 
Ilavský a dr. D. Blaškovič, ktorí spolu s ním začali pôsobiť aj v tvoriacom sa Štátnom 
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zdravotno-sociálnom ústave (obaja sa po 2. svetovej vojne habilitovali z mikrobiológie. Doc. 
Blaškovič sa stal vedúcim Ústavu mikrobiológie Lekárskej fakulty založeným v r. 1949, 
profesorom a neskôr členom ČSAV a SAV a riaditeľom virologického ústavu SAV). Doc. 
Mucha bol prednostom mikrobiologického oddelenia Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu, 
dr. Blaškovič jeho zástupcom a dr. Ilavský prednostom oddelenia pre výrobu a distribúciu 
imunobiologických preparátov. Sústredili sa na štandardizáciu laboratórnych diagnostických 
metód a na výskumné riešenie problémov. Obe inštitúcie vykonávali rutinné vyšetrenia 
infekčného materiálu. Prispeli k presadeniu zákona o povinnom očkovaní detí vo veku od 6 
mesiacov do 10 rokov proti diftérii (r. 1942). Pozitívne výsledky – zníženie chorobnosti a 
úmrtnosti detí na túto chorobu sa mohli konštatovať už v jeseni v r. 1943. Ďalšími úspešnými 
spolupracovníkmi boli dr. L. Dubay, ktorý sa stal profesorom a vedúcim Katedry 
mikrobiológie na novovytvorenej Lekárskej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach, dr. E. Kmety 
(habilitoval z epidemiológie na LF UK, stal sa vedúcim Ústavu a neskôr Katedry 
epidemiológie na LF UK v r. 1962), Ing. F. Görner (habilitoval z chémie a technológie 
požívatín, stal sa profesorom, prednostom Katedry biotechnológie na Chemickej fakulte 
SVŠT v Bratislave).  

 Prof. Mucha sa venoval so spolupracovníkmi dr. J. Kukurom, dr. D. Rolným (boli 
menovaní docentmi hygieny, neskoršie sa stali vedúcimi Katedry hygieny – prof. Kukura na 
LF UK a doc. Rolný na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave) a 
dr. P. Macúchom (bol menovaný za docenta sociálneho lekárstva, stal sa vedúcim Ústavu 
organizácie zdravotníctva LF UK, profesorom hygieny, riaditeľom Výskumného ústavu 
hygieny, námestníkom ministra zdravotníctva ČSSR a vedúcim Ústavu hygieny Fakulty 
všeobecného lekárstva KU v Prahe) riešeniu praktických problémov organizácie hygienickej 
služby na veľkých stavbách v r. 1948 – 1953 – na Trati mládeže, Priehrade mládeže a Trati 
družby. S úspechom sa podarilo vytvoriť také podmienky, ktoré zabránili šíreniu črevných a 
iných infekčných ochorení, v širokej miere uplatniť teoretické poznatky, výsledky tvorivej 
práce realizovať v hygienickej praxi. 

 V roku 1953 zvolili prof. Muchu za riadneho člena Slovenskej akadémie vied. Podieľal sa 
na založení Ústavu experimentálnej hygieny SAV. Mucha bol jeho externým riaditeľom. Patrí 
medzi zakladateľov Laboratória hygieny SAV pre limnologický výskum Dunaja. Viedol 
pracovnú skupinu limnologického a hygienického výskumu vody Dunaja na SAV, od r. 1956 
aj v rámci medzinárodnej spolupráce. 

Jeho vedecko-výskumná a normotvorná činnosť v hygiene vody má osobitný význam. 
Práce v tejto oblasti sú klasickými dielami. Spolu s dr. I. Daubnerom (stal sa členom korešp. 
ČSAV a SAV, riaditeľom Ústavu experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV) sa 
podieľal na štandardizovaní vyšetrovacích metód. Kontrolu vody odporúčal doplniť o metódy 
virologické. S dr. P. Kamenickým a dr. J. Keletim riešili otázku methemoglobinémie dojčiat 
vo vzťahu k zvýšenému obsahu dusičnanov v pitnej vode. 

Industrializácia Slovenska priniesla nové problémy v oblasti komunálnej hygieny i v 
oblasti hygieny práce. Upriamil pozornosť na kritériá určovania najvyššie prípustných 
koncentrácií škodlivín a toxických látok v životnom prostredí človeka. Na tomto úseku 
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dosiahli pozitívne výsledky ďalší jeho žiaci a spolupracovníci – dr. L. Rosival (habilitoval z 
hygieny, stal sa riaditeľom Výskumného ústavu hygieny, neskoršie vedúcim Centra hygieny 
na Výskumnom ústave preventívneho lekárstva a profesorom hygieny) a Ing. M. Strecha 
(habilitoval z lekárskej chémie). Sústredená pozornosť sa venovala znečisťovaniu ovzdušia, 
pracovným podmienkam človeka v priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe, využívaniu 
chemických prostriedkov a organofosforových insekticídov, sledovaniu kožnej expozície z 
hľadiska ochrany zdravia človeka.  

Profesor Mucha pri každom probléme zdôrazňoval potrebu hlbokého teoretického štúdia, 
dokonalého zvládnutia metodiky výskumu, kritického hodnotenia výsledkov a ich 
systematickej aplikácie v praxi hygienickej služby a celej zdravotníckej organizácie. 

Akademik Mucha výsledkami svojej vedeckovýskumnej práce prispel významnou mierou 
k rozvoju hygieny ako vedného odboru preventívnej medicíny.  

Ako prednosta Ústavu hygieny LF UK mimoriadne zodpovedne pristupoval k 
pedagogicko-výchovnej práci, ktorú považoval za prvoradú, ale zároveň s veľkým nadšením 
dokázal budovať vedeckovýskumnú základňu pracoviska. So svojimi spolupracovníkmi 
rozvinul rozsiahly výskum zameraný na riešenie aktuálnych hygienických, epidemiologických 
a mikrobiologických problémov na Slovensku. 

Výsledky vedeckovýskumnej práce publikoval v takmer 200 odborných prácach, štúdiách 
a populárno-vedeckých článkoch v slovenských, resp. československých a zahraničných 
časopisoch. Za vynikajúce výsledky v oblasti vedeckej a pedagogickej činnosti získal 
zaslúžené ocenenia a vyznamenania, napríklad Striebornú plaketu Československej akadémie 
vied Za zásluhy o vědu a lidstvo (1964), udelenie čestného členstva Mikrobiologickej 
spoločnosti Československej akadémie vied (1967), Rad práce (r. 1969), Zlatú pamätnú 
plaketu Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave (1972), Diplom Dr. med. h. c. Lekárskej 
fakulty Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (1972) a Zlatú medailu LFUK v Bratislave 
(1974). 

Všetci, ktorí sme mali česť poznať a pracovať v blízkosti pána akademika profesora 
Muchu sme si ho vážili ako veľkú osobnosť v našom odbore, obdivovali jeho múdrosť 
a rozvážnosť a nesmierne si cenili jeho ľudskosť, skromnosť, chápavosť a dobrotu srdca. 
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OBSAH KADMIA, OLOVA A ORTUTI V KRVI ŽIEN  
II. FÁZA PROJEKTU PHIME V SR – PRVÉ VÝSLEDKY 1 

 
 

Z. Adamčáková, K. Koppová, P. Bartová, P. Bobáľová, F. Hrubá 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
 
 
 

Problematika hodnotenia dlhodobej expozície toxickým kovom zo životného prostredia je 
stále vysoko aktuálna. Geografické mapovanie expozície toxickým kovom má veľký význam 
pre hodnotenie zdravotných rizík ako aj pre prípravu opatrení na znižovanie expozíciám. 
Projekt PHIME (Public Health inpact of long-term, low level mixed element exposure in 

susceptible population strata, čiže Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám zmesi 
kovov na zdravie citlivých populačných skupín) sa zaoberá vplyvom dlhodobej expozície 
nízkymi koncentráciami zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín. Projekt sa 
realizoval v rámci plnenia VI. rámcového programu Európskej Únie ako priorita 5 – kvalita a 
bezpečnosť potravín. Koordinátorom projektu bol doktor Staffan Skerfving (LUND 
Univerzita, Švédsko), zodpovednou riešiteľkou projektu na Slovensku bola MUDr. 
Kvetoslava Koppová, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Banskej Bystrici (RÚVZ Banská Bystrica). Štúdie sa zúčastnilo 35 odborných inštitúcií z 22 
krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Slovensko bolo zapojené v III. pilieri projektu a v 
niekoľkých ďalších prelínajúcich pracovných balíkoch s celkovým cieľom zhodnotiť 
zdravotné dôsledky toxických vplyvov z expozície ťažkým kovom s dôrazom na geografické 
mapovanie expozície zamerané na citlivé populačné skupiny – deti a ženy, výživu a interakciu 
so životným prostredím na genetickej úrovni, čo sa týka metabolizmu a toxických účinkov. 
Zúčastnenými krajinami v tejto časti projektu boli Slovinsko, Česká republika, Chorvátsko, 
Poľsko, Ekvádor, Čína a Maroko. Na tomto mieste uvádzame prvotné výsledky II. fázy 
projektu zameranej na zhodnotenie expozície kadmiu, olovu a ortuti u žien žijúcich 
v mestskej oblasti (mesto Banská Bystrica) na Slovensku v roku 2009. 

 

Materiál a metódy 
Projekt bol schválený Etickou komisiou RÚVZ Banská Bystrica. Náhodným výberom z 

Registra obyvateľov SR sme do štúdie pozvali 84 žien vo veku 53 – 60 rokov žijúcich v meste 
                                                 
1Táto práca bola podporená EÚ v rámci 6. FP RTD (kontrakt č. FOOD-CT-2006-016253) a prezentované 
výsledky vyjadrujú len názory autorov. 
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Banská Bystrica minimálne päť rokov (ženy pochádzali z rovnakej oblasti ako deti z mestskej 
oblasti, ktoré boli zaradené v I. fáze štúdie). Vybraté respondentky sme pozvali do štúdie 
písomnou formou podľa adresy trvalého bydliska. Biomonitoring sa uskutočnil na RÚVZ 
Banská Bystrica v mesiaci február 2009 s cieľom vyhnúť sa sezónnym výkyvom obsahu 
kovov v krvi. Z oslovených sa štúdie zúčastnilo spolu 52 žien, ktoré získali za účasť 
darčekové poukážky v hodnote 10 €, tak ako to bolo schválené etickou komisiou. S každou 
ženou sa po podpísaní informovaného súhlasu formou riadeného rozhovoru vyplnil dotazník 
zameraný na získanie informácií o ich vzdelaní, zamestnaní, fajčení, bývaní, type kúrenia a 
vodného zdroja, o cestnej premávke v blízkosti bydliska, stravovacích návykoch a o 
aktivitách vo voľnom čase. Súčasťou bolo aj vyplnenie skríningového formulára, do ktorého 
sa zaznamenávali objektívne údaje získané meraním – hmotnosť, výška a počet 
amalgámových výplní v ústnej dutine. Pri biomonitoringu sa odoberali vzorky venóznej krvi 
na vyšetrenie obsahu olova (Pb), kadmia (Cd) a ortuti (Hg). Odoberali sa tri heparinizované 3 
ml skúmavky certifikované na nízky obsah kovov z kubitálnej žily. Identifikačným kódom 
označené vzorky sa bezprostredne po odbere a následne až do transportu uchovávali 
v mrazničke pri –20 ºC. Dôvodom pre použitie odberu troch skúmaviek bolo uľahčenie 
kontroly kvality analýz vzoriek. Vzorky krvi sa následne zaslali do Švédska (Division of 
occupational and Environmental Medicine, University Hospital, Lund) s cieľom zabezpečiť 
kvalitu a porovnateľnosť výsledkov, ako aj s cieľom vyhnúť sa medzilaboratórnym 
rozdielom. Na stanovenie obsahu Cd a Pb vo venóznej krvi sa použil hmotnostný 
spektrofotometer (ICP – MS, inductively coupled plasma-mass spectrometry) (1) 
s detekčnými limitmi pre Cd = 0,06 µg/l a pre Pb = 0,09 µg/l. Na stanovenie obsahu Hg sa 
použila atómová fluoresčenčná spektrofotometria s detekčným limitom pre Hg = 0,09 µg/l 
(2). 

Po kontrole získaných údajov sa previedli do elektronickej podoby dvojitým vkladaním do 
databázy. Štatistické analýzy zo všetkých zúčastnených krajín realizoval Inštitút pracovného 
lekárstva a environmentálneho zdravia v Sosnowiec (Poľsko) v spolupráci s Lund Univerzitou 
(Švédsko) a s lídrom pracovného balíka doktorom Ingvarom Bergdahlom (Umeå University, 
Švédsko). Štatistické analýzy na národnej úrovni sa realizovali využitím štatistického 
programu STATA (verzia 10.0) (3). Na základné rozriedenie dát a základný popis získaného 
súboru sme využili absolútne (N) a relatívne čísla (%), obsah ťažkých kovov v krvi žien je 
vyjadrený geometrickým priemerom (GMs).  

 
Výsledky a diskusia 

V tab. 1 sú uvedené vybrané deskriptívne ukazovatele v skúmanom súbore žien žijúcich 
v meste Banská Bystrica. Miera účasti na štúdii bola takmer 62 % (z 82 oslovených sa na 
biomonitoringu zúčastnilo 52 žien). Vek respondentiek sa pohyboval od 52 do 59 rokov 
s priemerom 57,3 rokov. Medzi ženami prevažovali bývalé fajčiarky (n = 17, resp. 33 %) nad 
súčasnými fajčiarkami (n = 1, resp. 2 %). Väčšina respondentiek (n = 27, resp. 52 %) uviedla 
ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné, 14 respondentiek dosiahlo stredoškolské 
vzdelanie (27 %) a vysokoškolské vzdelanie uviedlo 11 respondentiek (21%). V počte 
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amalgámových zubných výplní bol najčastejšie vyskytujúci sa počet 4 – 9 výplní (n = 19, 
resp. 37 %). Nulový počet výplní sme zistili u 15 respondentiek (29 %) a počet nad 10 
amalgámových výplní sa zistil u 7 žien (21 %). Konzumáciu 1 – 3 porcií rýb za mesiac 
uviedlo 26 (50 %) žien, viac ako tri porcie 19 (37 %) a menej ako jednu porciu uviedlo 7 žien 
(13 %). Hustota premávky viac ako jedno auto za minútu uviedlo 17 žien (33%).  

 
Tab. 1. Vybrané deskriptívne ukazovatele (vek, fajčenie, vzdelanie, amalgámové výplne, konzumácia rýb, 
hustota premávky) súboru žien v projekte PHIME, Slovensko, 2009 

Počet žien pozvaných/participujúcich (N) a miera účasti na štúdii (%) 84/52 (61,9 %) 
Vek (priemer/rozmedzie) v rokoch 57,3 (52 – 59) 
Fajčenie v súčasnosti (N, %) 1 (2 %) 
Fajčenie v minulosti (N, %) 17 (33 %) 
Vzdelanie (N, %) 
- základné 27 (52 %) 
- stredoškolské 14 (27 %) 
- vysokoškolské 11 (21 %) 
Amalgámové výplne (N, %) 
0 15 (29 %) 
1 – 3 11 (21 %) 
4 – 9 19(37 %) 
> 9 7 (13 %) 
Konzumácia rýb za mesiac (N, %) 
< 1 7 (13 %) 
1 – 3 26 (50 %) 
> 3 19 (37 %) 
Hustota premávky - viac ako 1 auto/minútu 17 (33 %) 

 
Slovensko ani Európska únia nemá stanovené referenčné hodnoty pre obsah ťažkých 

kovov v krvi ani u dospelej ani u detskej populácie. V tabuľke 2 sú koncentrácie sledovaných 
ťažkých kovov Pb, Cd a Hg v krvi respondentiek získaných v projekte PHIME na Slovensku 
v roku 2009 v porovnaní s odporúčanými referenčnými hodnotami (4, 5). Ako vidíme z tab. 2 
v našom súbore žien zo Slovenska neboli prekročené odporúčané referenčné hodnoty pre 
žiadny zo skúmaných ťažkých kovov. 

  
Tab. 2. Porovnanie koncentrácie Pb, Cd a Hg v krvi žien projektu PHIME zo Slovenska v roku 2009 
s medzinárodnými odporúčanými hodnotami. 

Kov 
Geometrický 
priemer (µg/l) 

Rozsah (µg/l) Odporúčaná hodnota (µg/l) / Inštitúcia 

Pb 20,4 9 – 74 HBM I = 100 µg/l (/CDC) a HBM II = 150 µg/l (pre deti ≤ 12 
rokov a ženy v reprodukčnom veku), HBM I = 150 µg/l 
a HBM II = 250 µg/l (pre mužov a ženy > 45 rokov 

Cd 0,40 0,17 – 2,1 1,2 (SZU ČR) 
Hg 0,58 0,12 – 3,27 HBM – I = 5 µg/l a 15 µg/l pre dospelých aj deti 

Vysvetlivky: HBM I – zdravotne významná (limitná) hodnota „varovná“, HBM II – zdravotne významná 
(limitná) hodnota definujúca hranicu, keď je už nutné vykonávať opatrenia. Zdroj: (4) 
  

V projekte PHIME boli namerané koncentrácie obsahu ťažkých kovov v rozmedzí medzi 
jednotlivými krajinami nasledovné: obsah Pb od 13,45 µg/l v severnom Švédsku do 26,94 
µg/l v Slovinsku, obsah Cd od 0,25 µg/l v severnom Švédsku do 0,65 µg/l v Poľsku, obsah 
Hg od 0,40 µg/l Chorvátsku do 1,38 µg/l v severnom Švédsku.  
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Na obr. 1 je pomocou škatuľových grafov znázornená závislosť medzi počtom 
amalgámových výplní a koncentráciou ortuti v krvi žien sledovaného súboru. Štatisticky sa 
potvrdil signifikantne vyšší geometrický priemer koncentrácie ortuti v krvi žien sledovaného 
súboru zo Slovenska, ktoré mali 4 – 9 amalgámových výplní a viac ako 10 výplní oproti 
skupine, ktorá nemala amalgámové zubné výplne. Geometrický priemer koncentrácie ortuti 
v krvi žien s počtom amalgámových výplní 4 – 9 bol 2,18-krát väčší ako u žien s nulovým 
počtom amalgámových výplní. Podľa súčasných poznatkov je pracovne neexponovaná 
populácia primárne exponovaná Hg prostredníctvom potravy, a to hlavne konzumáciou rýb, 
ako aj zubnými amalgámovými výplňami (14). Tzv. „amalgámová choroba“ zahŕňajúca celé 
spektrum symptómov nie je vedecky podložená (15). 

 
 

Obr. 1. Obsah ortuti v krvi žien projektu PHIME zo Slovenska v roku 2009  
v závislosti od počtu amalgámových výplní. 

 
Kým výsledky monitoringu v ČR u žien ukázali, že hladinu kadmia v krvi výrazne 

ovplyvňuje fajčenie a hladinu ortuti v krvi významne ovplyvňuje konzumácia rýb a rybích 
výrobkov (6), naše výsledky potvrdili signifikantne vyššie hodnoty koncentrácie Hg v krvi 
žien fajčiarok v porovnaní s nefajčiarkami, ale nie olova ani kadmia. Ani pre jeden 
vyšetrovaný kov sa v našej sledovanej skupine nepreukázala štatisticky významná súvislosť 
medzi konzumáciou rýb a koncentráciami Cd, Pb a Hg v krvi žien. 

Slovensko nemá stanovené limity pre obsah ťažkých kovov v krvi u detí ani v dospelej 
populácii, ani sa nevykonáva systematický monitoring hladín ťažkých kovov v telesných 
tekutinách alebo tkanivách v bežnej profesionálne neexponovanej populácii, ako je to 
napríklad v Českej republike, kde sa takéto sledovanie zaviedlo uznesením vlády a realizuje 
sa od roku 1994 (5), a ktoré umožňuje hodnotenie časových trendov. K dispozícii sú len údaje 
z ojedinelých monitorovaní, ako napríklad z celoplošného monitoringu Štátneho zdravotného 
ústavu SR z roku 1995, v ktorom sa v troch oblastiach podľa stupňa znečistenia vyšetrilo 625 
respondentov (7) (tab. 3). V roku 2007 sa realizoval biomonitoring zameraný na sledovanie 

0
1

2
3

4

H
g

0 1-3 4-9 10+



 21

koncentrácií As, Sb, Pb, Hg a Cd v krvi, moči a vlasoch u obyvateľov žijúcich v blízkosti 
spaľovne komunálneho odpadu v Košiciach (8) (tab. 3).  

 
Tab. 3. Porovnanie výsledkov projektu PHIME u žien z roku 2009 s výsledkami z predchádzajúcich meraní 
z rokov 1995 a 2007 

Biomonitoring Hg (µg/l) Pb (µg/l) Cd (µg/l) 
1995 Celoplošný biomonitoring ŠZÚ SR (625 respondentov)    
 - silne znečistená oblasť (BA, PD, ZH,SN) 13,4 41,4 2,1 
 - stredne znečistená oblasť (GA, NR, TN) 0,7 45,5 1,4 
 - slabo znečistená oblasť (TN, DK, PP) 7,4 35,4 1,1 
2007 Košice (214 respondentov) – oblasť v blízkosti spaľovne 0,63 29,5 1,32 
2009 PHIME (52 žien) – mestská oblasť 0,58 20,1 0,4 

Vysvetlivky: BA (Bratislava), PD (Prievidza), ZH (Žiar nad Hronom), SN (Snina), GA (Galanta), NR (Nitra), 
TN (Trenčín), PP (Poprad)  

 

Existuje mnoho výsledkov z biomonitoringu obsahu ťažkých kovov v rôznych 
biologických vzorkách (9), napriek tomu väčšina týchto výsledkov sa získala analýzami 
v rôznych laboratóriách (medzilaboratórne rozdiely), a preto na základe týchto výsledkov 
nemožno s istotou vysloviť závery o geografických rozdieloch v obsahu ťažkých kovov (10, 
11). Iba niekoľko štúdií spĺňa prísne podmienky riadenia kvality (QC/quality control) 
a zabezpečovanie kvality (QA/quality assurance), preto za silnú stránku štúdie PHIME 
považujeme skutočnosť, že analýzy všetkých vzoriek krvi zo všetkých zúčastnených krajín sa 
robili v jednom laboratóriu Univerzity Lund vo Švédsku (12). Dôležitým aspektom dizajnu 
štúdie je, že vybraná skupina žien bola z identického mesta (Banská Bystrica) ako bola 
skupina detí v prvej fáze projektu, ktorá vytvára podmienky pre ďalšie analýzy a porovnania v 
budúcnosti.  

 
Záver 

Priemerné hodnoty koncentrácií Pb (20,4 µg/l), Cd (0,4 µg/l), Hg (0,58 µg/l) vybranej 
skupiny žien mesta Banská Bystrica získaných v projekte PHIME v roku 2009 sú 
porovnateľné s hodnotami z iných krajín EÚ a neprekračujú medzinárodne odporúčané 
hodnoty.  

V našej skupine žien sa potvrdila súvislosť medzi vyšším počtom amalgámových výplní 
ako aj fajčením a koncentráciou ortuti v krvi, kým u kadmia a olova sa táto súvislosť 
nepotvrdila. Vzájomná súvislosť medzi konzumáciou rýb a obsahom vybraných ťažkých 
kovov sa v našom súbore žien nepreukázala. Významné rozdiely sú v obsahu Hg v dôsledku 
vyššej konzumácie rýb v prímorských krajinách (Švédsko, Slovinsko).  

Profesor Stafan Skerfing na záverečnej konferencii projektu, ktorá sa konala v Bruseli 
v roku 2010 vyslovil niekoľko záverov pre jednotlivé kovy na základe údajov získaných 
v projekte PHIME:  

− Zistila sa pomerne nízka expozícia Cd v Európe, ktorá však nie je dosť nízka na prevenciu 
poškodenia zdravia u detí. Expozícia kadmiu v Európe ďalej neklesá, a aj keď rozdiely 
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v expozícii kadmiu medzi krajinami sú malé, stále existujú oblasti s vyššou expozíciou. 
V expozícii kadmiu je potrebné zamerať sa na používanie fertilizérov.  

− Expozícia Pb v Európe významne klesá, ale rovnako ako pri kadmiu existujú oblasti 
s vyššou expozíciou a dnes nie je známy hlavný zdroj expozície olovu v Európe. Úroveň 
olova v krvi sa javí ako problematický biomarker a lepšiu výpovednosť dáva stanovenie 
obsahu olova v plazme.  

− Hg z hľadiska expozície naberá na význame hlavne v prímorských krajinách a u tehotných 
žien (vylúčenie niektorých rýb z jedálnička).  

− Expozícia As sa javí stále ako najväčší globálny problém expozície ťažkým kovom. Projekt 
priniesol lepšie znalosti o metabolizme As v rastlinách a potvrdil význam expozície 
mangánu inhaláciou a príjmom rastlín rastúcich na kontaminovanej pôde (feromangánové 
rastliny). 

Samotný projekt PHIME priniesol veľa informácií o regionálnych rozdieloch v expozícii 
ťažkým kovom, poskytol údaje o interindividuálnych rozdieloch, ktoré sa budú môcť použiť v 
pravdepodobnostnom modelovaní rizika. Projekt PHIME dal štartovaciu čiaru pre budúce 
sledovania s cieľom zhodnotiť časové trendy v expozícii žien týmto kovom. 
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MEDZINÁRODNÝ PROJEKT PHIME – OBSAH KADMIA, OLOVA A ORTUTI  
V KRVI DETÍ ŽIJÚCICH VO VIDIECKEJ, MESTSKEJ  

A PRIEMYSELNEJ OBLASTI 1 
  
 

K. Koppová1, E. Gajdošová2, P. Bartová1, K. Slotová1, M. Bakošová2,  
M. Ďateľová1, F. Hrubá1 

1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 

Medzinárodný projekt PHIME – Public Health Impact of long-term, low level, mixed 

element in susceptible population strata (Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám 
zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín) sa plnil v rámci VI. rámcového 
programu EÚ v období od marca 2006 do septembra 2011, na základe kontraktu: FOOD-CT-
2006-016253.  

Riešiteľmi projektu bolo 35 odborných inštitúcií z 22 krajín, najmä z Európy, ale i z iných 
častí sveta – Číny, USA, Bangladéša, Ekvádoru, Maroka. Celkovým cieľom projektu bolo 
zhodnotenie zdravotných dôsledkov toxických vplyvov z expozície ťažkým kovom, vyvinutie 
a overenie nových metód biomonitoringu, zhodnotenie časových trendov expozície.  

Slovenská republika plnila úlohy zamerané na geografické mapovanie expozície citlivých 
populačných skupín detí a žien. Zodpovedným riešiteľom bol RÚVZ Banská Bystrica, 
spoluriešiteľom RÚVZ Spišská Nová Ves. 

Kovy olovo, kadmium a ortuť sú látky významné pre svoje toxikologické vlastnosti. 
Môžu sa prirodzene vyskytovať v životnom prostredí v určitých koncentráciách v závislosti 
od geologického podložia, dostávajú sa do prostredia aj v dôsledku ľudských aktivít, ako sú 
priemyselná výroba, doprava, spaľovanie palív, likvidovanie odpadov, požiare. Hoci sa ich 
rozšírenie v životnom prostredí v posledných rokoch znižuje, pre ich nebezpečné vlastnosti je 
potrebné stále znižovať expozíciu ľudí týmto kovom. 

Olovo – preukázali sa neurotoxické účinky pri expozícii olovu charakterizované 
neurologickými a neurobehaviorálnymi prejavmi u ľudských plodov, novorodencov a detí. 
Predominantným zdrojom príjmu olova je potrava. U detí môže byť významnou cestou 

                                                 
1 Táto práca bola podporená EÚ v rámci 6. FP RTD (kontrakt č. FOOD-CT-2006-016253) 
a prezentované výsledky vyjadrujú len názory autorov. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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expozície aj príjem kontaminovanej pôdy, prachu a starých farieb s obsahom olova pri zvyku 
detí vkladať veci do úst. V prípade použitia rozvodov na pitnú vodu s obsahom olova môže 
byť významným zdrojom príjmu olova aj pitná voda (1, 2). 

Ortuť – chronická expozícia nízkym koncentráciám anorganickej ortuti súvisí s 
nepriaznivými zdravotnými účinkami na nervový systém, obličky a štítnu žľazu. Metylortuť 
má neurotoxické vlastnosti. Expozícia metylortuti je nebezpečnejšia pre deti ako pre 
dospelých v dôsledku nižšieho prahu pre neurotoxické účinky metylortuti u detí a vyššej 
úrovne distribúcie metylortuti v mozgu v štádiu jeho vývoja. Emisie ortuti do prostredia z 
antropogénnych i prírodných zdrojov sú v anorganickej forme, ktorá sa môže biologicky 
meniť na metylortuť v pôde a vo vode. Predominantným zdrojom expozície metylortuti sú 
potraviny. Deti ako najcitlivejšia populačná skupina sú exponované najmä príjmom z rýb. 
Najvýznamnejšia cesta neprofesionálnej expozície anorganickej ortuti je prostredníctvom 
amalgámových výplní zubov (1, 2). 

Kadmium – expozícia kadmiu je spojená s poškodením obličiek a kostí. Najvážnejším 
účinkom je zvýšené riziko osteoporózy. Kadmium sa klasifikuje ako potencionálny 
karcinogén vyvolávajúci rakovinu pľúc. Hlavným zdrojom expozície kadmiu všeobecnej 
populácie sú potraviny (> 90 % celkového príjmu u nefajčiarov). Imisie v ovzduší môžu 
tvoriť významnú časť kontaminácie obilnín a predstavovať cestu expozície inhaláciou a 
ingesciou (1, 2).  

Špecifickým cieľom biologického monitoringu v podštúdii, na ktorej sa podieľala aj 
Slovenská republika, bolo získať údaje o úrovni expozície citlivých populačných skupín 
toxickým kovom, zistiť zdroje a cesty expozície a popísať regionálne rozdiely. Okrem 
Slovenskej republiky sa na plnení úloh biomonitoringu podieľali krajiny: Slovinsko, Česká 
republika, Chorvátsko, Poľsko, Švédsko, Maroko, Ekvádor, Čína. 

 
Materiál a metódy 

V každej krajine sa do štúdie vybrali 3 oblasti – mestská, vidiecka a priemyslová. V SR sa 
biomonitoring robil v meste Banská Bystrica, v obci Polomka v okrese Brezno a v 
priemyslovej oblasti Krompachy a Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. V každej oblasti 
bolo v štúdii najmenej 50 detí do veku 7 – 11 rokov, prioritne z jednej školy (najviac 3 školy 
v oblasti). Kontakt s rodičmi detí sme nadviazali prostredníctvom škôl. Plnenie projektu 
schválili Etické komisie RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Spišská Nová Ves po predložení 
protokolu projektu, dotazníkov a používaných formulárov. Predpokladom pre účasť v štúdii 
bol písomný informovaný súhlas podpísaný rodičmi. Pred odberom krvi sa získal ústny súhlas 
dieťaťa s odberom. Deti boli za účasť v štúdii odmenené malým darčekom. Krv odoberali 
zdravotnícki pracovníci, približne 5 ml krvi z kubitálnej žily. Použili sa odberovky a ihly 
certifikované na nízky obsah kovov (Greiner Vacuette Lithium Heparin tubes). Vzorky krvi 
sa po odbere zmrazili na –20 °C a následne letecky transportovali do Švédska. Súčasne sa s 
deťmi riadenými rozhovormi vypĺňali formuláre, odmerali sa ich antropometrické údaje 
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a zisťoval sa počet amalgámových zubných výplní. Dotazníky rodičov vypĺňali rodičia 
individuálne.  

Vzorky krvi sa na obsah kovov vyšetrovali v laboratóriách Univerzity Lund, Švédsko, 
spolu so vzorkami z ďalších zúčastnených krajín. Koncentrácie BPb a BCd vo vzorkách krvi 
sa stanovili hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS; Thermo X7, 
Thermo Elemental, Winsford, UK), koncentrácie BHg sa stanovili atómovou fluorescenčnou 
spektrofotometriou. Detekčné limity použitých metód: Cd = 0,02 µg/l, Pb = 0,02 µg/l, Hg = 
0,08 µg/l. 

Databázy sa tvorili dvojitým vkladaním údajov z dotazníkov. Na štatistické analýzy sa 
použil štatistický software STATA, verzia 10.0. Štatistické analýzy údajov sme urobili zo 
súborov detí zo všetkých oblastí Slovenska. Medzinárodné porovnania sa urobili na základe 
analýzy údajov z 9 krajín vrátane Slovenska, zo súborov detí z mestských oblastí. 
  

Výsledky a diskusia 

Štúdie sa zúčastnilo 157 deti z troch oblastí SR, z toho bolo 84 (53,5 %) dievčat a 73 
(46,5 %) chlapcov. Priemerný vek respondentov bol 8,6 roka. Amalgámové výplne zubov má 
88 (56,05 %) detí v počte od 1 do 7 výplní, 69 (43,95 %) detí nemá amalgámové výplne. 144 
(91,72 %) detí nefajčilo nikdy, 13 (8,28 %) detí fajčilo niekedy. 106 detí (67,5 %) 
konzumovalo ryby, 51 (32,5 %) detí ryby nekonzumovalo. 35 detí (22,3 %) konzumovalo 
vnútornosti, 122 (77,5 %) detí nekonzumovalo vnútornosti. Obsah olova, ortuti a kadmia v 
krvi vyšetrovaných detí podľa oblastí uvádzajú tab. 1 – 3. 

 
Tab. 1. Obsah olova v krvi detí (µg/l) 

Oblasť Geometrický priemer SD rozpätie p 
Mestská 20,5 6,8 8,1 – 47,1  
Vidiecka 22,8 6,6 11,4 – 40,2 n.s. 
Priemyselná 36,9 10,1 18,9 – 63,3 < 0,001 

 
Tab. 2. Obsah ortuti v krvi detí (µg/l) 

Oblasť Geometrický priemer SD rozpätie p 
Mestská 0,64 0,44 0,12 – 2,34  
Vidiecka 0,34 0,22 0,07 – 0,88 < 0,001 
Priemyselná 0,37 0,25 0,07 – 1,21 < 0,001 

 
Tab. 3. Obsah kadmia v krvi detí (µg/l) 

Oblasť Geometrický priemer SD rozpätie p 
Mestská 0,153 0,062 0,08 – 0,14  
Vidiecka 0,132 0,051 0,071 – 0,41 0,014 
Priemyselná 0,150 0,053 0,068 – 0,31 n.s. 

 
Pre obsah kovov v krvi dospelej ani detskej populácie v SR nie sú prijaté odporúčané 

hodnoty. Podobne Európska únia nemá stanovené, resp. odporúčané limitné hodnoty pre ich 
obsah v krvi populácie. Získané výsledky je možné porovnať len s odporúčanými hodnotami 
iných krajín (tab. 4). 
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Tab. 4. Odporúčané hodnoty Pb, Hg, Cd v krvi detí 

 Kov Odporúčaná hodnota (µg/l) Inštitúcia/krajina 
50 SZU ČR 
50 Nemecko  Pb 
70 USA – Iowa 

 Hg 1,5 Nemecko 
0,6 SZU ČR 

 Cd 
0,5 Nemecko 

 
Priemerné koncentrácie olova v krvi detí v žiadnej z oblastí neprekračovali odporúčanú 

hodnotu BPb 50µg/l, prekračovanie individuálnych hodnôt sme zistili u 4 detí z priemyselnej 
oblasti. Priemerné koncentrácie ortuti v krvi detí v žiadnej z oblastí neprekračovali 
odporúčanú hodnotu BHg 1,5 µg/l, prekračovanie individuálnych hodnôt sme zistili u 3 detí z 
mestskej oblasti. Priemerné koncentrácie kadmia v krvi detí zo žiadnej z oblastí, ani pri 
individuálnom hodnotení u žiadneho respondenta, neprekračovali odporúčanú hodnotu BCd 
0,5µg/l.  

Ako relevantné determinanty s možným vplyvom na obsah jednotlivých kovov v krvi detí 
zo všetkých oblastí sme do analýz zahrnuli: olovo – pohlavie, fajčenie dieťaťa, fajčenie doma, 
zásobovanie pitnou vodou, konzumácia vnútorností; ortuť – pohlavie, fajčenie dieťaťa, 
fajčenie doma, zásobovanie pitnou vodou, konzumácia vnútorností, amalgámové výplne; 
kadmium – pohlavie, fajčenie dieťaťa, fajčenie doma, zásobovanie pitnou vodou, konzumácia 
vnútorností. 

Analýzami vplyvov determinantov na obsah kovov v krvi celej skupiny detí sme zistili 
štatisticky významne vyššiu koncentráciu olova v krvi detí, ktoré príležitostne fajčili, v 
porovnaní s deťmi, ktoré nefajčili vôbec, u detí, zásobovaných z individuálnych vodných 
zdrojov, v porovnaní s deťmi zásobovanými vodou z verejných vodovodov a u detí, ktoré 
konzumujú vnútornosti, v porovnaní s deťmi, ktoré vnútornosti nekonzumujú. Štatisticky 
významne vyššiu koncentráciu ortuti sme zistili v krvi detí, ktoré mali amalgámové výplne, v 
porovnaní s deťmi, ktoré nemali amalgámové výplne a u detí, ktoré konzumovali vnútornosti, 
v porovnaní s deťmi, ktoré vnútornosti nekonzumujú. Nezistili sme významný vplyv 
hodnotených determinantov na obsah Cd v krvi detí. 

Zvýšený príjem kovov pitnou vodou sme vylúčili. Vyšetrili sme kvalitu pitnej vody 
verejných vodovodov, z ktorých sú domácnosti zásobované, ako i kvalitu vody súkromných 
vodných zdrojov, ktorými je zásobovaná časť detí v priemyselnej oblasti. Obsah vyšetrených 
kovov Pb, Cd, Hg v odobratých vzorkách bol pod detekčné limity použitých analytických 
metód. 

Obsah kovov v krvi detí mestských oblastí všetkých riešiteľských krajín (spolu 433 detí) 
sme štatisticky vyhodnotili v trojstupňovom modeli (1. vplyv krajiny, 2. potenciálne 
determinanty – vek, pohlavie, konzumácia rýb, morských živočíchov, amalgámové výplne, 
intenzita dopravy, fajčenie a vzdelanie rodičov, 3. všetky ostatné premenné). 

Zistili sa malé rozdiely v obsahu BCd medzi Európskymi krajinami od 0,11 µg/l 
(Švédsko) do 0,17 µg/l (Chorvátsko). V skupine detí z mesta Banská Bystrica bola priemerná 
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hodnota BCd 0,14 µg/l. Najvyššie hodnoty BCd sa zistili u detí z Ekvádora, s geometrickým 
priemerom 0,26 µg/l (obr. 1). Rovnako v obsahu olova sa zistili malé rozdiely medzi 
Európskymi krajinami od 13,4 µg/l (Slovinsko) do 19,4 0 µg/l (Slovensko), najvyššia hodnota 
sa zistila u detí z Maroka 71,0 µg/l (obr. 2). V obsahu BHg sa zistili štatisticky významné 
rozdiely medzi Európskymi krajinami s geometrickým priemerom od 0,12 µg/l (Poľsko) do 
0,94 µg/l (Slovinsko), v skupine detí zo SR bol geometrický priemer 0,52 µg/l, najvyšší 
geometrický priemer sa vypočítal u detí z Ekvádora 3,23 µg/l (obr. 3).  

  
Obr. 1. Geometrické priemery B-Cd u detí z mestských oblastí 9 krajín 

 
Obr. 2. Geometrické priemery B-Pb u detí z mestských oblastí 9 krajín 
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Obr. 3. Geometrické priemery B-Hg u detí z mestských oblastí 9 krajín 

 
Analýzami vplyvov determinantov v druhom a treťom stupni hodnotenia súboru detí z 

mestských oblastí 9 krajín sa zistil štatisticky významný vplyv intenzity dopravy v blízkosti 
bydliska dieťaťa na koncentráciu Cd v krvi. Vplyv dopravy bol konzistentný pre všetky 
Európske krajiny. Zistili sa štatisticky významne vyššie koncentrácie olova v krvi u chlapcov 
než u dievčat a štatisticky významný vplyv konzumácie morských živočíchov na koncentrácie 
olova v krvi u oboch pohlaví. V prípade koncentrácií ortuti sa zistil štatisticky významný 
vplyv amalgámových výplní a konzumácie rýb na koncentrácie ortuti v krvi. 

Pre medzinárodné porovnania výsledkov obsahu toxických kovov v krvi detí sa zobrali do 
analýz len výsledky získané vyšetrením ich koncentrácií v krvi detí z mestských oblastí. 
Tento spôsob sa použil s cieľom posilniť porovnateľnosť výsledkov vo vzťahu 
k charakteristike oblasti a spôsobu života detí, i vzhľadom k zaručeniu porovnateľnosti 
výsledkov chemických analýz s použitím stanovenia koncentrácií kovov na jednom 
laboratórnom pracovisku. V obsahu kadmia a olova sú medzi krajinami Európy malé rozdiely, 
v prípade obsahu ortuti sú medzinárodné rozdiely významné, spôsobené najmä vyššou 
konzumáciou rýb v prímorských krajinách – Švédsko, Chorvátsko, Slovinsko a používaním 
amalgámových výplní pri ošetrovaní zubov – Slovenská republika. V mimoeurópskych 
krajinách sa hodnoty vyšetrovaných kovov zistili všeobecne na vyšších úrovniach. 

 
Záver 

Štúdia preukázala, že koncentrácie kadmia a olova v krvi detí sú veľmi podobné v 
Európskych krajinách, zatiaľ čo v koncentráciách ortuti sa zistili signifikantné rozdiely. 
Koncentrácie olova v krvi detí z Maroka a Ekvádora sú oveľa vyššie. Koncentrácie ortuti v 
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krvi detí z Ekvádora a Číny sú vyššie než v Európe. Napriek nízkym hodnotám sa zistil vplyv 
amalgámových výplní a konzumácie rýb na obsah ortuti v krvi a vplyv blízkosti dopravy na 
obsah Cd v krvi. Z hľadiska zdravotných rizík sú koncentrácie olova v krvi detí z Európskych 
krajín nízke, ale v Maroku sa zistili úrovne, ktoré môžu mať zdravotné dôsledky. Niektoré z 
hodnôt ortuti v krvi detí z Číny sa zistili v úrovniach, ktoré môžu spôsobovať poškodenie 
plodov pri ich pretrvávaní do dospelosti. Hodnoty kadmia v krvi boli nízke, ale pri 
pretrvávaní expozície na zistených úrovniach môžu spôsobovať zdravotné účinky v 
neskoršom veku. Je potrebné ďalej sledovať expozíciu detí v Európe. Rozdiely medzi 
krajinami by nemali byť hlavným dôvodom, pozornosť by sa mala zamerať na „hot spots“. 
Nevyhnutné je štandardizovať odbery biologických materiálov, prísne kontrolovať kvalitu 
prác a byť veľmi opatrní pri vyšetrovaní vzoriek vo viacerých laboratóriách pri hodnotení 
medzinárodných rozdielov v expozícii.  
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Medzi civilizačné ochorenia, ktoré znepríjemňujú a ohrozujú život človeka, patria dve 
hlavné skupiny obávaných ochorení, a to kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, ktoré 
sprevádzajú ľudstvo v priebehu celej jeho existencie.  

Základom preventívnej medicíny dospelých je poznať potenciálne riziko možných 
ochorení s najvyššou mortalitou (ochorenia KVS a onkologické ochorenia), ktoré je 
v súčasnosti možné zistiť v niektorých prípadoch vyšetrením genetickej informácie, uloženej 
v DNA pacienta. Vedomosť o možnom genetickom riziku by malo jednotlivca viesť 
k zlepšeniu okolitých epigenetických faktorov, napr. k zlepšeniu životného štýlu. 

V Slovenskej republike sa štatistikou o epidemiológii nádorov zaoberá „Národný portál 
epidemiológie zhubných nádorov“.  

Väčšina nádorov je nededičná, sporadicky vzniknuté ochorenia, asi 5 – 10 % nádorov 
však môže byť hereditárneho pôvodu. U hereditárnych foriem nádorov sa dedičná dispozícia 
k nádorom prenáša ako autozomálne dominantný znak s vysokou penetranciou. Väčšina 
nádorových ochorení je sporadická (80 – 90 %), familiárny výskyt nádorov môže byť 
spôsobený náhodnou koincidenciou, vplyvom podobného životného štýlu, expozície 
škodlivinám, typom imunitného a metabolického systému alebo vplyvom génu s nízkou 
penetranciou. Vznik nádorového ochorenia je vždy mnohostupňový proces kumulácie 
mutačných zmien génov, dôležitých predovšetkým pre reguláciu bunkového cyklu a opravu 
chýb v DNA (1). 

Podstatou nádorového rastu je bunková proliferácia, ktorá sa vymkla zo zákonitostí 
zdravých tkanív. Odlišné vlastnosti nádorových buniek (odlišný fenotyp) sú dôsledkom 
genetických abnormalít, na vyvolaní ktorých sa môžu podieľať faktory fyzikálne (ionizujúce 
žiarenie), chemické (karcinogény chemického pôvodu, priemyselné látky) i biologické 
(onkogénne vírusy) (3). 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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K environmentálnym faktorom podieľajúcim sa na zvyšovaní rizika karcinómov hrubého 
čreva patrí a napríklad fajčenie a alkohol. Podľa Jablonskej sa riziko vzniku kolorektálneho 
karcinómu zistilo najskôr u fajčiarov cigár a fajok, neskôr však aj pri dlhodobom fajčení 
cigariet u mužov a pri začiatku v mladom veku, u starších žien bola inverzná situácia. Novšie 
štúdie zistili zvýšené riziko kolorektálneho karcinómu u mužov, ktorí konzumovali najmenej 
70 g etanolu denne. Novšia metaanalýza 27 štúdií však dospela k záveru, že riziko nie je 
obzvlášť vysoké a ani kauzálny vzťah nie je jednoznačný (2). Výživa má rovnako významné 
postavenie v etiológii zhubných nádorov, predpokladá sa, že jedna tretina zhubných nádorov 
súvisí so spôsobom stravovania (5). Vysoký príjem saturovaných tukov s následnou obezitou 
sa spája so zvýšeným rizikom vzniku nádorového ochorenia čreva, rekta, prostaty, žlčníka, 
žlčových ciest, prsníka, krčka maternice, endometria a ovária. Výskyt nádorového ochorenia 
hrubého čreva je nižší u ľudí, ktorí požívajú prevažne nerafinované potraviny a potraviny 
s vysokým obsahom vlákniny (1). 

Z dedičných faktorov nie je možné nespomenúť familiárnu adenonomatóznu polypózu, 
Lynchov syndróm, Li – Fraumeni, HNPCC. Bez profylaktickej kolektomie u FAP vzniká 
u pacientov vo veku okolo 40 – 50 rokov jeden alebo viac karcinómov hrubého čreva. Vo 
všetkých prípadoch je možné dokázať vrodenú mutáciu APC génu (2). Súčasným trendom je 
objavovať mutácie rôznych génov a sledovať ich vplyv na vznik nádorového ochorenia. 
Jedným z takýchto génov je gén pre metyléntetrahydrofolátreduktázu (MTHFR), lokalizovaný 
v pozícii 1p36.3, ktorý kóduje enzým, nachádzajúci sa v cytoplazme buniek. Jeden 
z najčastejších polymorfizmov MTHFR sa týka bázového páru 677 (zmena z C na T – 
z cytozínu na tymín), čo vedie k vytvoreniu termolabilného enzýmu s poklesom enzymatickej 
aktivity. MTHFR C677T, ale aj MTHFR A1298C polymorfizmus môže byť prediktorom pre 
riziko rakoviny hrubého čreva (4). 

 
Materiál a metódy 

Na našej klinike je mesačne hospitalizovaných približne 160 pacientov, vzhľadom na 
kardiologický profil kliniky sa nádorové ochorenie vyskytuje asi u 4 – 5 % hospitalizovaných 
pacientov. Ide o pacientov, u ktorých sa onkologické ochorenie diagnostikovalo 
„sekundárne“, buď sa prejavilo krvácavými komplikáciami masívnej antiagregačnej liečby 
(kombinácia kyseliny acetylsalicyovej, klopidogrelu a nízkomolekulárneho heparínu). 
Formou vstupného protokolu sa u každého pacienta zisťovala podrobná anamnéza, vrátane 
epidemiologickej anamnézy a možného nepriaznivého vplyvu faktorov vonkajšieho prostredia 
(najmä fajčenie, alkohol). Súčasne sa u každého pacienta počas hospitalizácie zisťuje 
hmotnosť a výška, vypočíta sa BMI, vyšetrí sa hodnota lipidov (celkového cholesterolu, LDL-
cholesterolu, HDL-cholesterolu, triacylglycerolu). Od apríla 2007 (otvorenie genetického 
laboratória) do konca roku 2009 spomedzi všetkých onkologických ochorení boli vybratí 
pacienti s karcinómom hrubého čreva a konečníka, ktorí tvorili približne 25 % zo všetkých 
onkologických ochorení (62 pacientov), a ktorí spĺňali vzhľadom na súčasnú analýzu 
polymorfizmu MTHFR C677T, kde podľa údajov z celosvetovej literatúry môže existovať 
určité zvýšené riziko karcinogenézy, uvedené kritériá: vek nad 45 rokov, týždenný prísun 
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čistého alkoholu viac ako 100 g, prísun zeleniny a ovocia menej ako 400 g týždenne. Vopred 
stanovené podmienky splnilo 43 pacientov v.s. kontrola 69 pacientov (vo veku nad 45 rokov, 
s primeraným prísunom alkoholu a porcií zeleniny a ovocia). 

U vybratých pacientov sme odobrali periférnu krv, z ktorej sme izolovali DNA 
s následnou amplifikáciou sledovaného úseku. Na amplifikáciu daného úseku DNA sa 
v našom prípade používala PCR s využitím primerov so špecifickou sekvenciou. Nasledovala 
RFLP analýza reštrikčnou endonukleázou Hinfl, štiepiacou sekvenciu 5´-G/ANTC-3´, 
neštiepiteľný fragment s veľkosťou 198 bp. Po štiepení Hinfl vzniknú dva fragmenty 
s veľkosťou 175bp + 23 bp v prípade mutantnej alely. Detekcia fragmentov sa vykonávala 
elektroforeticky na polyakrylamidovom géle farbením ethidium bromidom  

 
Výsledky 

Získané údaje – vek, pohlavie, celkový (tab. 1) a LDL cholesterol, TAG, prítomnosť 
ICHS (tab. 4), arteriálnej hypertenzie, diabetes mellitus, počet vyfajčených cigariet (tab. 2), 
množstvo vypitého alkoholu v gramoch/ týždeň (tab. 3), polymorfizmus MTHFR, pozitivita 
rodinnej anamnézy pre nádorového ochorenie – sme usporiadali do tabuliek a grafov a ich 
štatistické spracovanie sme realizovali za pomoci matematicko-štatistických metód. 
 

Tab. 1. Pohlavie, skupina, celkový cholesterol, smerodajná odchýlka, smerodajná chyba, 95% interval 
spoľahlivosti 

 
Úroveň 
faktora  

Úroveň 
faktora  

N 
celkový 

chol. 
priemer 

celkový 
chol. 
sm. 

odchýlka 

celkový 
chol. 

sm. chyba 

celkový 
chol. 
-95% 

celkový 
chol. 
+95% 

Spolu   112 5,053393 1,186865 0,112148 4,831164 5,275622 

Muž  58 4,967931 1,289268 0,169289 4,628935 5,306927 Pohlavie 

Žena  54 5,145185 1,070491 0,145675 4,852998 5,437373 

Kon  69 5,395072 1,066950 0,128446 5,138763 5,651382 Skupina 

Ca  43 4,505116 1,174822 0,179159 4,143559 4,866673 

Muž Kon 35 5,260571 1,162859 0,196559 4,861115 5,660027 

Muž Ca 23 4,522609 1,368666 0,285387 3,930753 5,114464 

Žena Kon 34 5,533529 0,955824 0,163922 5,200027 5,867032 

pohlavie/skupina 
 

Žena Ca 20 4,485000 0,938703 0,209900 4,045674 4,924326 
 

Hodnota kontingenčného koeficientu v prípade ICHS je 0,3, čiže medzi premennými je 
stredná závislosť, kontingenčný koeficient je štatisticky významný, preto nulovú hypotézu 
zamietame s 99% spoľahlivosťou, t. j. premenné sú závislé. Na ICHS trpí v skupine 
s kolorektálnym karcinómom 58,14 % a v kontrolnej skupine 88,41 % pacientov. 

V prípade fajčenia, diabetes mellitus a arteriálnej hypertenzie bol kontingenčný koeficient 
štatisticky nevýznamný, čiže premenné sú nezávislé. 
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Tab. 2. Pohlavie, skupina, počet vyfajčených cigariet/deň, smerodajná odchýlka, smerodajná chyba, 95% interval 
spoľahlivosti 

 
Úroveň 
faktora  

Úroveň 
faktora  

N 
počet 

cigariet 
priemer 

Počet 
cigariet 

sm. 
odchýlka 

počet 
cigariet 

sm. chyba 

počet 
cigariet 
-95% 

počet 
cigariet 
+95% 

Spolu   112 6,16071 9,67913 0,914592 4,34839 7,97304 

Muž  58 10,60345 11,24206 1,476154 7,64750 13,55940 Pohlavie 

Žena  54 1,38889 3,93541 0,535541 0,31473 2,46305 

Kon  69 5,50725 8,18647 0,985535 3,54064 7,47385 Skupina 

Ca  43 7,20930 11,71600 1,786673 3,60365 10,81496 

Muž Kon 35 9,57143 9,65367 1,631767 6,25528 12,88758 

Muž Ca 23 12,17391 13,38470 2,790903 6,38593 17,96189 

Žena Kon 34 1,32353 2,55510 0,438196 0,43201 2,21504 

pohlavie/skupina 

Žena Ca 20 1,50000 5,64288 1,261787 -1,14095 4,14095 

 

Polymorfizmus 677TT sme pozorovali u 16,28 % v skupine s kolorektálnym karcinómom 
a u 11,59 % pacientov kontrolnej skupiny, v prípade heterozygotov C677T to bolo 48,84 % 
vs. 36,23 % v kontrolnej skupine. Po percentuálnom vypočítaní pre prítomnosť alely T sme 
prišli k nasledujúcim výsledkom: v skupine s kolorektálnym karcinómom bola prítomná 
minimálne jedna alela T v 65,12 %, pričom v kontrolnej skupine len 47,82 %. 
 
Tab. 3. Pohlavie, skupina, množstvo alkoholu v g/týždeň, smerodajná odchýlka, smerodajná chyba, 95% interval 
spoľahlivosti 

 
Úroveň 
faktora  

Úroveň 
faktora  

N 
alkohol 

v g/ týždeň  
priemer 

alkohol/ 
týždeň  

sm. 
odchýlka 

alkohol/ 
týždeň  

sm. chyba 

alkoh./ 
týždeň 
-95% 

alkoh./ 
týždeň 
+95% 

Celkom   112 70,8036 65,55568 6,19443 58,5289 83,0782 

Muž  58 95,0000 72,86734 9,56795 75,8405 114,1595 Pohlavie 

Žena  54 44,8148 44,28641 6,02662 32,7270 56,9027 

Kon  69 39,8551 43,60561 5,24950 29,3799 50,3303 Skupina 

Ca  43 120,4651 64,65857 9,86034 100,5661 140,3641 

Muž Kon 35 61,4286 52,36427 8,85118 43,4408 79,4163 

Muž Ca 23 146,0870 70,69391 14,74070 115,5166 176,6573 

Žena Kon 34 17,6471 9,55330 1,63838 14,3138 20,9804 

pohlavie/skupina 

Žena Ca 20 91,0000 41,78894 9,34429 71,4422 110,5578 

 
Podľa faktora skupina boli zaznamenané štatisticky významné rozdiely pre celkový 

cholesterol (p = 0,000075) a LDL cholesterol (p = 0,000259). 

Nezaznamenali sme signifikantné štatistické rozdiely v hodnotách TAG ani podľa faktora 
pohlavie, ani podľa faktora skupina. Rovnako sme nezaznamenali štatisticky signifikantné 
rozdiely hodnoty BMI ani podľa faktora pohlavie, ani podľa faktora skupina. 
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Tab. 4. Pozorované početnosti v skupinách, týkajúce sa ICHS 

ICHS 
Skupina 

Kon 
Skupina 

Ca 
∑ 

0 8 18 26 

Stĺpcová početnosť % 11,59% 41,86%  

Riadková početnosť % 30,77% 69,23%  

Celková početnosť % 7,14% 16,07% 23,21% 

1 61 25 86 

Stĺpcová početnosť % 88,41% 58,14%  

Riadková početnosť % 70,93% 29,07%  

Celková početnosť % 54,46% 22,32% 76,79% 

∑ 69 43 112 

 61,61% 38,39% 100,00% 

 
Diskusia 

Z nespočetného množstva genetických faktorov sme sledovali polymorfizmus génu pre 
MTHFR (metyléntetrahydrofolátreduktázu) C677T. Keby sme boli presvedčení, že v našej 
populácii by TT genotyp mal byť akýmsi protektívnym faktorom, tak by sme očakávali vyšší 
percentuálny podiel TT genotypu v kontrolnej skupine a súčasne prítomnú štatistickú 
signifikantnosť. Na základe uvedených sledovaní a výsledkov, ktoré sme spracovali 
matematicko – štatistickými metódami a prezentovali vo forme tabuliek a grafov sme zistili, 
že v danej skupine pacientov neexistuje signifikantná štatistická závislosť v prípade 
polymorfizmu MTHFR v jednotlivých skupinách, avšak i napriek tomu z pohľadu klinickej 
praxe a na základe údajov dostupných v literatúre by bolo vhodné stanovovať tento 
polymorfizmus u pacientov s kolorektálnym karcinómom, najmä v prípade, že ide o pacienta 
s nízkym alebo nulovým prísunom alkoholu a s dostatočným prísunom folátov v strave. 

Zaujímavým výsledkom je štatisticky signifikantná závislosť v prípade prítomnosti 
ischemickej choroby srdca. Na ICHS trpí v skupine s kolorektálnym karcinómom 58,14 % a 
v kontrolnej skupine 88,41 % pacientov. Na základe uvedených výsledkov by sme mohli 
považovať prítomnosť ischemickej choroby srdca za protektívny faktor, čo by však 
odporovalo pôvodnej úvahe o predpokladanej zvýšenej tvorbe voľných kyslíkových radikálov 
u pacientov s ICHS, kde sa predpokladá buď systolická alebo diastolická dysfunkcia ľavej 
komory, keď môže dôjsť k hypoperfúzii orgánov, ischemizácii tkaniva a k tvorbe zvýšeného 
množstva voľných kyslíkových radikálov, čo by malo viesť k zvýšeniu rizika karcinogenézy. 
Rovnako zaujímavým výsledkom bol aj štatisticky signifikantný rozdiel v prípade hodnôt 
celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. Podľa faktora skupina sme zaznamenali 
štatisticky významné rozdiely pre celkový cholesterol (p = 0,000075) a LDL cholesterol (p = 
0,000259). Pričom podstatne nižšie hodnoty oboch cholesterolov boli v skupine u pacientov 
s kolorektálnym karcinómom, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, že išlo o pacientov 
s pomerne pokročilým kolorektálnym karcinómom, keď sú typické znížené hodnoty 
cholesterolu, čo sa vysvetľuje zabudovaním cholesterolu do membrán rýchlo sa množiacich 
buniek. 
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Záver 

Z uvedených výsledkov sa nedá jednoznačne určiť podiel genetických 
a environmentálnych faktorov na riziku vzniku rakoviny, nakoľko rakovina je mimoriadne 
komplexné ochorenie a veľmi často multifaktoriálne podmienené. Aj na základe výsledkov 
práce vyplýva nutnosť eliminácie rizikových faktorov, predovšetkým znížiť prísun 
konzumácie alkoholu, prestať fajčiť, zvýšiť prísun zeleniny, ovocia a potravy s vysokým 
obsahom folátov a vlákniny. Nevyhnutnou činnosťou je dôsledné vedenie pacienta 
v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii onkologických ochorení. 
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Extrémní koncentrace PM10 v průběhu smogové situace zimních měsíců roku 2010 v 
Ostravě vyvolaly potřebu rychlého vyhodnocení možného dopadu na zdravotní stav obyvatel. 
Zdravotní ústav zpracoval pro KHS analýzu zdravotních dopadů znečištění ovzduší PM10 v 
zimních měsících roku 2009 a 2010 pomocí atributivních proporcí (1), které jsou teoretickým 
vyjádřením nárůstu případů onemocnění vlivem zvýšení koncentrací PM10.  

Návazně byla, opět na objednávku KHS, zpracována prezentovaná studie dopadu 
krátkodobých koncentrací PM10 na zdravotní stav obyvatel města v dlouhodobém horizontu 
10-letého období a v členění do sezón podle topného období.  

 
Materiál a metody 

Do analýz vstupovaly denní koncentrace PM10 naměřené na 4 reprezentativních stanicích 
imisního monitoringu za období 2001 až 2010 v členění podle sezón užitím metodiky SZÚ – 
topná (listopad – únor), netopná (květen – srpen) a přechodná (březen, duben/září, říjen). 
Pokud se v oblasti nacházela více než 1 stanice imisního monitoringu, pak byla vybrána ta, 
která reprezentovala největší část území. Výběr oblastí byl proveden na základě dostupných 
rozptylových modelů a byl limitován administrativními hranicemi obvodů (obr. 1).  

V období 2001 – 2010 probíhal nepřetržitý 24-hodinový imisní monitoring PM10 na 
stejném místě na stanicích Zábřeh (1064 ČHMÚ) a Fifejdy (1061 ČHMÚ).  

Problematická z pohledu použitých dat je oblast Radvanice/Bartovice, kde došlo ke změně 
místa měření. Na původní stanici Radvanice (1063 ČHMÚ) bylo v roce 2005 ukončeno 

                                                           

1
 Tato studie byla realizována díky finanční podpoře Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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měření a byla nahrazena průmyslovou stanicí Bartovice (1650 ZÚ) s cílem měřit maximální 
imisní zátěž území (Radvanice/Bartovice) – obr. 1. Obě stanice zajišťovaly 24-hodinový 
imisní monitoring PM10 a v letech 2003 a 2004 jsou k dispozici denní koncentrace PM10 z 
obou stanic. Ve společných letech měření byla korelace hodnot stanic Bartovice a Radvanice 
nízká – R = 0,57 (2003), R = 0,35 (2004). Koncentrace naměřené na stanici Bartovice 
nadhodnocují zátěž celé oblasti. S tímto zkreslením je nutno počítat při interpretaci výsledků 
zdravotních účinků znečištění PM10. 

 
Obr. 1. Rozdělení území města Ostravy do 4 oblastí 

 
Dalším problémem při přípravě vstupních dat ovzduší bylo doplnění chybějících údajů na 

měřicí stanici Poruba (1422 ZÚ), kde probíhá 24-hodinové měření v intervalu 3 dnů. V 
období 2001 – 2004 bylo k dispozici kontinuální měření TSP na další měřicí stanici (1062 
ČHMÚ) v oblasti Poruba. Pro přepočet hodnot byl použit koeficient PM10 = TSP*0,8. 
Korelace mezi hodnotami PM10 ve dnech společných měření byla vysoká v celém období 
2001 – 2004 (R = 0,77), tak i v jednotlivých letech. Chybějící údaje stanice 1422 byly 
doplňovány hodnotami stanice 1062 na základě regresních vztahů pro jednotlivé roky. 

Protože v roce 2004 bylo měření na stanici 1062 ukončeno, bylo od roku 2005 nutno 
doplnit chybějící údaje 3-denních měření PM10 stanice Poruba (1422) o hodnoty, jejichž 
základem byl výpočet nejlepší shody ve dnech společných měření ze stanic Zábřeh (1064) 
nebo Mariánské Hory (1649). Korelace hodnot se stanicí Mariánské Hory byla nízká (R = 
0,49); výrazně lepších korelace (R = 0,77) v průběhu období 2001 – 2010 dosahovala měření 
stanice 1422 se stanicí Zábřeh. Proto byly chybějící údaje 3-denních měření v letech 2005 – 
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2010 doplňovány daty této stanice vždy pro jednotlivá sledovaná období na základě 
vypočítaného regresního vztahů. 

Pro výpočet atributivních proporcí byla takto doplněná a upravená data průměrných 
denních koncentrací PM10 v každé oblasti za jednotlivá topná období sledovaných let 
rozdělena do intervalů s krokem po 10 µg.m-3. Výsledkem této části výpočtu byla proporce 
dnů s výskytem koncentrací PM10 v příslušném koncentračním intervalu. 

Vliv koncentrací PM10 na zdravotní stav obyvatel Ostravy byl analyzován na základě C-R 
funkcí získaných z metaanalýz epidemiologických studií WHO, CAFE (2, 3). Užitím 
metodiky WHO (4) byla vypočtena atributivní proporce případů vlivem koncentrace PM10 pro 
každou sledovanou oblast a na základě příslušné proporce obyvatel (5) v dané oblasti pro celé 
město Ostrava. Byl hodnocen dopad znečištění ovzduší PM10 na celkovou úmrtnost, 
hospitalizace z kardiálních a respiračních příčin a výskyt symptomů dolních cest dýchacích 
(Low Respiratory Symptoms – LRS) u zdravých dětí a dospělých s chronickým respiračním 
onemocněním. Výpočet vychází z lineárního vztahu mezi dávkou a odpovědí (C-R funkce) – 
tab. 1. I když suspendované částice jsou bezprahovou látkou, ve výpočtu se počítá s prahovou 
hodnotou 20 µg.m-3. 

 
Tab. 1. Použité C-R funkce na 10 µg.m-3 

Ukazatel Věkové skupiny C-R funkce (%) 95% IS (%) 
Celková úmrtnost všechny 0,6 0,4 – 0,8 
Hospitalizace z kardiálních příčin všechny 0,6 0,3 – 0,9 
Hospitalizace z respiračních příčin 0 – 64 1,0 0,8 – 1,3 
LRS u dětí (běžná populace) 5 – 14 4,0 2,0 – 6,0 
LRS u dospělých (s chron. resp. onem.) > 15 (30%) 1,7 0,2 – 3,2 

C-R funkce – funkce vyjadřující vztah koncentrace a účinku  
IS – interval spolehlivosti  
LRS - symptomy dolních cest dýchacích  
 

Výsledky 

Průměrné denní koncentrace PM10 na jednotlivých stanicích v průběhu jednotlivých let 
kolísaly; když pomineme hodnoty stanice Radvanice/Bartovice od roku 2005 dané změnou 
charakteru měření, nejhorším rokem byl rok 2003 (obr. 2). V jednotlivých topných sezónách 
byly v průběhu sledovaného období naměřeny nejnižší průměrné koncentrace na stanici 
Poruba, nejvyšší na stanici v Radvanicích/Bartovicích (obr. 3). Nejvyšších maximálních 
hodnot koncentrací PM10 v topných sezónách bylo v průběhu sledovaného období 
dosahováno v Radvanicích/Bartovicích a na stanici Zábřeh (obr. 4). 

Ze sledovaných zdravotních ukazatelů jsou znečištěním ovzduší nejvíce ovlivněny 
respirační potíže dětí (LRS), kde atributivní proporce případů dosahuje v topných sezónách až  
17,8 %, ale i v netopných sezónách se pohybuje na maximální hodnotě AP 7,2 % (obr. 5).  

Významně jsou ovlivněny i respirační potíže symptomatických dospělých, kde AP v 
topných sezónách dosahuje maximální hodnoty 8,5 %, ale i v netopné sezóně se dostává na 
hodnotu 3,0 %. 
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Obr. 2. Průměrné hodnoty denních koncentrací  
 PM10 v letech 2001-2009 

 
Obr. 3. Průměrné hodnoty denních koncentrací  
 PM10 na jednotlivých stanicích podle sezón  
 v letech 2001 – 2009 
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Obr. 4. Koncentrace PM10 v topných sezónách v letech 2001-2009 v jednotlivých oblastech 
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Obr. 5. Atributivní proporce LRS u dětí v jednotlivých letech na území Ostravy podle sezón 
 

Návazně jsou pak ovlivněny i hospitalizace z respiračních příčin, kdy vlivem znečištění 
ovzduší PM10 mohlo dojít až k 5,2 % zvýšení hospitalizací v topné sezóně, 3,5 % v přechodné 
a 1,8 % v netopné sezóně (obr. 7). 
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Obr. 6. Atributivní proporce LRS u symptomatických dospělých v jednotlivých letech na území Ostravy  
podle sezón 
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Obr. 7. Atributivní proporce hospitalizací z respiračních příčin v jednotlivých letech na území Ostravy  

podle sezón 
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Obr. 8. Atributivní proporce celkové úmrtnosti v jednotlivých letech na území Ostravy podle sezón 
 

Nejméně ze sledovaných zdravotních ukazatelů a téměř na stejné úrovni jsou ovlivněny 
celková úmrtnost a hospitalizace z kardiálních příčin. Vlivem znečištění ovzduší PM10 mohlo 
docházet ke zvýšení až o 3,2 % v topné sezóně, 2,2 % v přechodné a 1,1 % v netopné sezóně 
(obr. 8 a 9). 
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Obr. 9. Atributivní proporce hospitalizací z kardiálních příčin v jednotlivých letech na území Ostravy  
podle sezón 

 
 
 



 42

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Radvanice a Bartovice

d.h. 95 % IS h.h. 95% IS odhad AP  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zábřeh

d.h. 95 % IS h.h. 95% IS odhad AP  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fifejdy 

d.h. 95 % IS h.h. 95% IS odhad AP  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Poruba 

d.h. 95 % IS h.h. 95% IS odhad AP  
 
Obr. 10. Atributivní proporce LRS u dětí podle jednotlivých oblastí v topných sezónách v období 2001 – 2010 

 
Nejvyšších hodnot dosahují koncentrace PM10 v topných sezónách, tomu odpovídají i 

vypočtené nejvyšší hodnoty AP v topných sezónách. Jak již bylo uvedeno, nevýznamnější 
dopad mají vysoké koncentrace PM10 na LRS u dětí. Ze sledovaných oblastí byly zjištěny 
nejvyšší hodnoty AP v Radvanicích/Bartovicích (max. hodnota AP pro LRS u dětí 23,5 % v 
roce 2003), následují Fifjedy (22,7 % v roce 2003), dále Zábřeh (20,4 % v roce 2010) a 
nejnižší hodnoty byly zjištěny v oblasti Poruba (max. 10,7 % v roce 2010) (obr. 10).  

 
Diskuze 

Na prezentované výpočty je nutno se dívat jako na teoretické odhady, jejichž základem 
nejsou údaje o konkrétní populaci města, ale prokázané vztahy mezi koncentracemi PM10 a 
zdravotními ukazateli v metaanalýzách WHO.  

Jak už bylo zmíněno v metodické části, změnou umístění měřicí stanice v oblasti 
Radvanice/Bartovice, a jak také vyplývá z obr. 2, měření na stanici Bartovice od roku 2005, 
účelově umístěné jako stanice průmyslová, dochází k nadhodnocení imisní zátěže obyvatel, 
tudíž i k nadhodnocení účinku znečištění PM10 při výpočtu atributivních proporcí. 

Z hlediska vlivu na zdraví se suspendované částice řadí mezi tzv. bezprahové látky. 
Významnější vliv PM10 na zdraví je popisován při dosažení hodnot nad 20 µg.m-3. Proto se i 
v tomto odhadu používá hodnota 20 µg.m-3, které je v souladu s metodikou WHO (5) 
přiřazena hodnota RR = 1.  

Výpočet atributivních proporcí je zatížen nejistotou vzhledem k použitému lineárnímu 
trendu C-R funkce pro vysoké koncentrace PM10 a neznámé expoziční situaci obyvatel města. 
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Použité C-R funkce vycházejí z metaanalýz četných evropských epidemiologických studií 
(např. 4, 6, 7, 8). Vzhledem k tomu, že úmrtnost a nemocnost jednotlivých populací se liší v 
závislosti na životním stylu, genetické zátěži, socioekonomickém statusu i v závislosti na 
dlouhodobém působení prostředí, není možno výsledky metaanalýz získaných převážně z 
velkých studií západoevropské mechanicky vztáhnout k populaci české, resp. populaci 
Ostravy. Výsledek může být zatížen i chybou danou meziročními výkyvy znečištění ovzduší a 
rozdíly klimatických podmínek. 

 
Závěr 

K největšímu zhoršení zdravotních ukazatelů dochází v topných sezónách, následují 
sezóny přechodné a nejmenší zhoršení je v netopných sezónách. 

Znečištěním ovzduší jsou nejvíce ovlivněny respirační potíže. U zdravých dětí dochází v 
topných sezónách až k dvojnásobnému nárůstu ve srovnání se symptomatickými dospělými. 
Zhoršení atributivních proporcí respiračních potíží dětí i dospělých je v topných sezónách  
2- až 3-krát vyšší než v obdobích netopných.  

Na základě teoretických výpočtů můžeme konstatovat, že znečištění ovzduší PM10 ve 
městě Ostravě pravděpodobně významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel města a vede ke 
zvýšení celkové úmrtnosti i nemocnosti ve srovnání s populací, která není exponována 
zvýšeným koncentracím PM10.  
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Město Ostrava a okolí patří mezi oblasti s nejvyššími koncentracemi PM10 (prachové 
částice o velikosti do 10 µm) nejen v České republice (obr. 1), ale i v Evropě (1). 
 

 
 

Obr. 1. Pole roční průměrné koncentrace PM10 v ČR v roce 2009 (Zdroj ČHMÚ) 
 

V roce 2009 byla na základě objednávky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 
kraje vypracována studie – Odhad úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Ostravy v závislosti na 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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koncentracích PM10 (2), jednalo se o výpočet teoretického odhadu vlivu zvýšených 
krátkodobých koncentrací PM10 na zdravotní ukazatele (atributivní proporce případů).  

Cílem navazující – prezentované studie je ověření vztahu mezi koncentracemi PM10 a 
vybranými zdravotními ukazateli z rutinních dat ÚZIS za rok 2007 a 2009, v těchto letech 

dosahovaly krátkodobé koncentrace PM10 nadlimitních hodnot (nad 50 µg.m-3) a také počet 
dnů s překročením těchto nadlimitních koncentrací přesáhl přípustný počet dnů (35 dnů 
ročně) daných vyhláškou (3).  
 

Metodika 

Vstupní data 

Analýza dat vycházela z měsíčních průměrů naměřených koncentrací PM10 na stanicích 
Bartovice, Mariánské Hory, Přívoz a Poruba v jednotlivých měsících sledovaných dvou let. 
Z těchto hodnot byly vypočteny průměry za celé město.  

Denní koncentrace PM10 z uvedených stanic sloužily jako podklad pro výpočet 
atributivních proporcí (AP) (4), tzn. proporce případů, ke kterým dojde vlivem krátkodobých 
koncentrací PM10 vyšších než 20 µg.m-3. AP byly vypočteny pro každý měsíc s ohledem na 
proporci obyvatel v jednotlivých částech Ostravy (2).  

Rutinní data pro specifické zdravotní ukazatele za Ostravu byla poskytnuta ÚZIS, jednalo 
se o kumulativní počty za jednotlivé měsíce roku 2007 a 2009. Ze zdravotních ukazatelů byly 
vybrány ty, u kterých je prokázán vliv vyšších koncentrací PM10 a jsou rutinně sbírány: 

− úmrtí na nemoci oběhové soustavy,  
− úmrtí na nemoci dýchací soustavy, 
− hospitalizace na nemoci oběhové soustavy, 
− hospitalizace na nemoci dýchací soustavy v členění po věkových skupinách 0 –5, 6 – 14, 15 

– 24, 25 – 59 a 60 a více let.  
 
Metodika zpracování 

Absolutní sumární zdravotní údaje byly pro další zpracování přepočteny na průměrné 
hodnoty z důvodu zajištěné kompatibility zdravotních dat v jednotlivých měsících s různým 
počtem dnů (např. u měsíců únor a červenec). Byly vypočteny průměrné denní počty v daném 
měsíci. 

V první fázi analýzy byly vypočteny korelace mezi zdravotními ukazateli a průměrnými 
měsíčními koncentracemi PM10. Vzhledem k tomu, že průměrné měsíční hodnoty PM10 
vyhladí výkyvy koncentrací v jednotlivých dnech, byly vypočteny i atributivní proporce (AP) 
pro dostupné zdravotní ukazatele v jednotlivých měsících let 2007 a 2009, které pracují s 
denními koncentracemi PM10. 

Atributivní proporce byly vypočteny pro hospitalizace na nemoci oběhové soustavy (5) a 
dýchací soustavy (6) a pro celkovou úmrtnost (7). AP pro celkovou úmrtnost byla použita ve 
vztahu k úmrtnosti na nemoci oběhové a dýchací soustavy, vzhledem k tomu že pro tyto 
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specifické úmrtnosti nebyla z metaanalýz dostupná C-R funkce. Návazně byly vypočteny 
korelace AP a hodnot zdravotních ukazatelů.  

Statistické hodnocení 

Pro výpočet korelace mezi měsíčními průměry PM10, AP a zdravotními ukazateli byl 
použit výpočet Pearsonova korelačního koeficientu (r). Statistické testy byly hodnoceny na 
hladině významnosti 5 %. Pro zpracování dat byl použit program Stata v.10.  

 
Výsledky  

Koncentrace PM10 

Měsíční průměrné hodnoty koncentrací PM10 se za rok 2007 na území města Ostravy 

pohybovaly v intervalu 30,1 – 63,4 µg.m-3 a v roce 2009 26,1 – 70,9 µg.m-3. Vyšší hodnoty 
byly naměřeny v měsících leden – duben a na konci roku říjen – prosinec (obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Koncentrace PM10 v letech 2007 a 2009 v jednotlivých měsících na území Ostravy  
(krabicové grafy medián, 25. a 75. percentil, odlehlé hodnoty) 

 
Zdravotní ukazatele 

Maximální měsíční počet úmrtí na nemoci oběhové soustavy dosahoval za oba roky 195 
případů. Počet úmrtí na nemoci dýchací soustavy se pohyboval do 35 případů. Nejvyšší počet 
hospitalizací byl evidován z důvodů nemocí oběhové soustavy (max. 987 případů). 
Hospitalizace pro nemoci dýchací soustavy dosahovaly polovičních hodnot (max. 491). Pro 
nemoci dýchací soustavy byly hospitalizovány nejvíce starší osoby (60 a více let) a dále děti 



 47

do 5 let (tab. 1). V tabulce 1 jsou také uvedeny přepočtené průměrné denní počty 
v jednotlivých měsících.  
 
Tab. 1. Hodnoty zdravotních ukazatelů 

Kumulativní m ěsíční počty 
Průměrné denní počty  
v jednotlivých měsících Zdravotní ukazatel  

Rok 2007  Rok 2009  Rok 2007  Rok 2009  
Úmrtí – oběhová soustava  124 – 172  131 – 195  4,3 – 5,5  4,2 – 6,3  
Úmrtí – dýchací soustava  11 – 34 13 – 35  0,4 – 1,1  0,4 – 1,3  
Hospitalizace – oběhová soustava  630 – 987  711 – 936  20,3 – 31,8  22,9 – 30,2  
Hospitalizace – dýchací soustava  333 – 491  316 – 484  10,7 – 16,4  10,2 – 15,6  
Hospitalizace – dýchací soust. 0 – 5 let  80 – 158  74 – 139  2,6 – 5,1  2,4 – 4,5  
Hospitalizace – dýchací soust. 6 – 14 let  37 – 84  26 – 76  1,2 – 2,8  0,8 – 2,5  
Hospitalizace – dýchací soust. 15 – 24 let  14 – 34  14 – 34  0,5 – 1,1  0,5 – 1,1  
Hospitalizace – dýchací soust. 25 – 59 let  65 – 100  57 – 98  2,9 – 6,5  1,8 – 3,2  
Hospitalizace – dýchací soust. 60 a více let  88 – 181  110 – 184  2,9 – 6,5  3,7 – 5,9  
 

Rozložení průměrných počtů případů úmrtí na nemoci oběhové soustavy nevykazuje takovou 
variabilitu v rámci kalendářních měsíců jako počty úmrtí na nemoci dýchací soustavy (obr. 3). 
Obdobně je tomu i u hospitalizací, kde u hospitalizací na nemoci dýchací soustavy je větší variabilita 
než u hospitalizací na nemoci oběhové soustavy. U obou specifických hospitalizací jsou nejnižší počty 
evidovaných v měsíci prosinci. (obr. 3).  

 
Obr. 3. Rozložení průměrných počtů případů u sledovaných zdravotních ukazatelů  

v jednotlivých měsících let 2007 a 2009 
 

Atributivní proporce 

Vypočet atributivních proporcí vychází z koncentrací PM10 nad 20 µg.m-3, takže i 
rozložení AP odpovídá rozložení PM10. Ukázka rozložení AP pro hospitalizace na nemoci 
dýchací soustavy je zobrazena na obrázku 4.  
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Korelace 

Nejvýznamnější korelace z analýzy vztahu zdravotních ukazatelů v jednotlivých měsících 
roku 2007 a 2009 v Ostravě a koncentrací PM10 na základě měsíčních průměrů naměřených 
koncentrací PM10 (resp. AP) byly zjištěny pro úmrtí na nemoci dýchací soustavy, úmrtí na 
nemoci oběhové soustavy a hospitalizací na nemoci dýchací soustavy ve věkové skupině 0 – 5 
let (obr. 5). Inverzní vztah byl zjištěn u hospitalizací na nemoci dýchací soustavy ve věkové 
skupině 6 – 14 let (r = -0,36 resp. r = -0,54) a věkové skupině 15 – 24 let (r = -0,19; resp. -
0,25). Korelace pro hospitalizace na nemoci oběhové soustavy byly nevýznamné (obr. 5).  
 

 
 

Obr. 4. Atributivní proporce (AP) pro hospitalizace na nemoci dýchací soustavy  
v jednotlivých měsících let 2007 a 2009 (znázorněny jsou bodové a intervalové odhady (IS)) 

 
Diskuze  

Zjištěné korelace zdravotních ukazatelů k atributivním proporcím byly vyšší než korelace 
k průměrným hodnotám PM10. Atributivní proporce pracují s přesnější definicí expozice 
obyvatel, vycházejí z denních hodnot koncentrací PM10, takže zohledňují i krátkodobé 
nadlimitní hodnoty v jednotlivých dnech a oblastech, a také berou v úvahu proporci obyvatel, 
která je těmto nadlimitním hodnotám exponována. V případě průměrných koncentrací PM10 
pro celou Ostravu dochází k vyhlazení rozdílů mezi oblastmi s vysokými a nízkými 
koncentracemi PM10. 

Korelace pro hospitalizace na nemoci oběhové soustavy byly nevýznamné. Důvodem 
může být fakt, že počty hospitalizací nevyjadřují jen akutní hospitalizace, ale zahrnují i 
plánované hospitalizace, a to nejen obyvatel Ostravy, ale také pacientů z celého 
Moravskoslezského kraje. Tomu odpovídá také pokles hospitalizací v měsíci prosinci v obou 
letech.  
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Obr. 5. Korelace mezi zdravotními ukazateli a koncentracemi PM10 a atributivními proporcemi (AP) 

 
Závěr 

Nejvýznamnější korelace z analýzy vztahu zdravotních ukazatelů v jednotlivých měsících 
roku 2007 a 2009 v Ostravě a koncentrací PM10 a atributivních proporcí byly zjištěny pro 
úmrtí na nemoci dýchací soustavy i oběhové soustavy a hospitalizace na nemoci dýchací 
soustavy ve věkové skupině 0 – 5 let a 60 a více let. 

Hodnoty korelačních koeficientů pro celkové hospitalizace na nemoci dýchací soustavy 
pro všechny věkové skupiny byly ovlivněny inverzním vztahem u věkových skupin 6 – 24 let. 
Korelace pro hospitalizace na nemoci oběhové soustavy byly nevýznamné.  

Korelace k atributivním proporcím byly vyšší než korelace k průměrným hodnotám PM10.  
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NANOČASTICE – ICH VLASTNOSTI, POUŽITIE A VPLYV NA ZDRAVIE  
ÚČINOK TIO 2 NA VYBRANÉ PARAMETRE BRONCHOLAVEOLÁRNEJ  

LAVÁŽE – Č ASOVÁ ZÁVISLOS Ť 
 
 

M. Hurbánková, S. Černá, K. Volkovová1, J. Tihányi, Š. Moricová 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava 
1Lekárska fakulta SZU, Bratislava 

 
 
 

Nanočastice (NP – nanoparticles) a nanotechnológie majú široké uplatnenie vo všetkých 
medicínskych, ale aj nemedicínskych oblastiach (potravinárstvo, farbiarstvo, elektrotechnika 
atď.). Vyznačujú sa unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (magnetické, optické, 
elektronické, tepelné, mechanické a iné). Stúpajúca produkcia nanomateriálov a nanočastíc 
vedie k profesionálnym expozíciám, zvyšuje sa riziko znečisťovania životného prostredia 
a následná chronická expozícia ľudí cez potravinové reťazce (živočíchy, rastliny) a ovzdušie 
(exhaláty). Najčastejšie vnikajú do organizmu cez pľúca (pracovné a životné prostredie), kožu 
(používanie kozmetických prípravkov, odevy) a tráviaci trakt (konzumácia kontaminovaných 
potravín NP).  

V súčasnosti existuje len obmedzené množstvo údajov o možnom zdravotnom riziku 
niektorých nanočastíc pre človeka a ekosystém. Podobne ako v prípade azbestu – jeho 
desiatky rokov dlhá latentná doba pre vznik najmä pľúcnych ochorení – existujú obavy aj z 
neznámych zdravotných dôsledkov po expozícii nanočasticiam. Z toho dôvodu sa mnoho 
vedeckých tímov zaoberá ich vlastnosťami a účinkami na zdravie.  

Nanotechnológie pracujú s materiálmi, ktorých rozmery častíc sú menšie ako 100 
nanometrov (nm) a blížia sa tak k rozmerom molekúl či atómov. Jeden nanometer je približne 
dĺžka desiatich atómov vodíka. Pre porovnanie, vírusy merajú od 20 do 300 nanometrov. 
V nanosvete končí platnosť klasickej fyziky a správanie sa atómov tak musí vysvetľovať 
kvantová fyzika. Nanočastice sa vďaka svojim rozmerom vyznačujú unikátnymi fyzikálno-
chemickými vlastnosťami (elektronické, magnetické, optické, tepelné a mechanické a i.) (obr. 
1). Tieto vlastnosti sa využívajú hlavne v komerčnej sfére pri výrobe kozmetických 
prípravkov a liečiv, farbív, lakov, antimikrobiálnych a antifugálnych prípravkov, športových 
odevov, potravinových a výživových doplnkov, alebo v elektrotechnickom priemysle (výroba 
katalyzátorov, solárnych batérii a pod.). 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Najznámejšie nanočastice sú: fulerény (C60), jednostenné uhlíkové nanorúrky (SWCTs), 
mnohostenné uhlíkové nanorúrky (MWCNTs), nanočastice striebra, nanočastice železa, oxid 
titaničitý, oxid hlinitý, oxid kremičitý, polystyrén, dendrimér, nanočastice ílu, sadze, 
výfukové plyny, popol z aktívnych sopiek, dym pri spaľovaní fosílnych palív atď. Zvýšenie 
výroby nanomateriálov podporuje celosvetový rast v oblasti výskumu a vývoja, ktorý sa 
považuje za kľúčový v priemyselnej inovácii v mnohých odvetviach. Hoci súčasná výroba 
umelých nanomateriálov je malá, je zrejmé, že v dôsledku zvýšenia výskumu a vývoja sa 
miera produkcie v najbližších rokoch urýchli. Vzhľadom na množstvo umelých 
nanomateriálov plánovaných pre výrobu je pravdepodobné, že niektoré z týchto materiálov 
vstúpia do životného prostredie počas životného cyklu výrobku (výroba, používanie, 
likvidácia) (1, 2).  

 

 
  

Obr. 1. Nanočastice 
 
Na druhej strane majú nanomateriály veľky potenciál zlepšiť životné prostredie 

prostredníctvom nových riešení ekologických problémov. Nanočastice sa môžu využiť na 
detegovanie, zabránenie alebo zničenie látok znečisťujúcich naše životné prostredie, alebo sa 
môžu využiť na výrobu čistých priemyselných procesov a výrobu produktov, ktoré sú 
priateľské k životnému prostrediu. Napríklad priemyselná odpadová voda znečistená 
karcinogénnymi riedidlami sa dá vyčistiť pridaním nanomolekúl, čím sa jedovaté nečistoty 
premenia na neškodné látky (13).  

V medicíne nanomateriály a nanočastice nachádzajú široké uplatnenie v molekulárnej 
biológii (napr. v zobrazovacích technikách), v diagnostike a terapii. Veľký záujem je 
o využitie nanočastíc napr. pri transporte liečiv do cieľového tkaniva. Prístroje, senzory 
a akumulátory nanometrových rozmerov majú revolučný vplyv na mnohé odvetvia lekárskej 
vedy a praxe. Možnosť sondovať vnútorné orgány ľudského tela s rozlišovacou schopnosťou 
veľkosti bunky alebo dokonca molekuly umožní zvýšiť presnosť diagnózy a tým odhaliť 
rôzne anomálie na začiatku vývoja. Nanometrové prístroje môžu dopraviť liek do prvotného 
miesta choroby alebo mechanicky odstrániť poškodené tkanivo s minimom porušenia 
okolitých zdravých orgánov (3, 12).  

V energetike nanotechnológia umožnila pokrok v oblasti premeny energie a jej 
akumulácie a znížila jej spotrebu. Vytvárajú sa nové zmesové technológie, zdokonaľuje sa 
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technológia na výrobu batérií a výroba zariadení, ktoré majú nižšiu spotrebu energie. Okrem 
toho používaním nanokatalyzátorov, filtračných zariadení alebo antibakteriálnych náterov 
pomáha nanotechnológia riešiť súčasné environmentálne problémy (6).  

V počítačovej technike použitie nanočastíc znížilo výrobnú cenu, zanedbateľnú spotrebu 
energie a ultraminiatúrne rozmery počítačov umožňujú značné rozšírenie ich aplikácií na 
rôzne rutinné aktivity v bežnom živote (4). 

Nanotechnológie majú vplyv na niekoľko aspektov v potravinárskom priemysle. 
Využívajú sa od spracovania potravín až po balenie. Firmy vyvíjajú nanomateriály nielen pre 
chuť v potravinách, ale aj v oblasti bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti potravín. Použitie 
nanomateriálov v potravinových obaloch je v súčasnosti bežné a využíva sa čoraz viac. 
Jedným z príkladov sú fľaše z nanokompozitov, ktoré minimalizujú únik oxidu uhličitého 
z fľaše, čo zvyšuje trvanlivosť sýtených nápojov bez nutnosti použitia sklenenej fľaše alebo 
plechovky. Ďalším príkladom sú plastové obaly, ktoré obsahujú nanočastice striebra a tie 
zabíjajú baktérie. Nanočastice sa využívajú na doručovanie vitamínov alebo iných živín 
z potravín bez vplyvu na chuť alebo vzhľad. Naopak, niektoré nanomateriály sa vyvíjajú 
s cieľom zlepšiť chuť, farbu alebo textúru potravín (6).  

Okrem profesionálnej expozície môže byť pre ľudí nebezpečná environmentálna 
expozícia NP z ovzdušia, napríklad ako vedľajší produkt spaľovania. Vo výfukových plynoch 
vznetových motorov vznikajú častice s veľkosťou okolo 30 nm. Aj keď má samotná látka 
nízku toxicitu, práve NP z výfukových plynov môžu iniciovať zápal pľúc. Expozícia 
obyvateľstva znečisteným ovzduším sa spája s rizikom neskorého úmrtia na srdcové 
ochorenia. Znečistenie ovzdušia, ako aj fajčenie cigariet, je rizikovým faktorom pre rozvoj 
ischemickej choroby srdca ako dôsledok aterómu, chorobného procesu arteriálnej steny, ktorý 
vedie k ich postupnej obštrukcii. Prasknutie ateromatóznych plakov a ich následné uvoľnenie 
vedie k tvorbe trombózy s akútnym koronárnym syndrómom. Merateľnosť ochorení 
spôsobenými nanočasticami je veľmi zložitá. Môže to byť na základe exacerbácie 
respiračného ochorenia, hospitalizácie, úmrtí na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, kde 
je spoločným faktorom zápal. Niektoré NP môžu mať navyše potenciál ovplyvniť 
kardiovaskulárne choroby priamo, no doterajšie údaje sú veľmi obmedzené a nie všetky 
štúdie ukázali významnú translokáciu z pľúc do krvi. Pochopenie kinetiky NP bude základom 
na určenie ich nežiaducich účinkov (14).  

Najpravdepodobnejšie cesty vniknutia NP do organizmu sú pľúca (pracovné a životné 
prostredie), koža (používanie kozmetických prípravkov, odevy) a tráviaci trakt (konzumácia 
kontaminovaných potravín NP). Cieľovým orgánom pri inhalácii NP počas výrobného 
procesu alebo pri vdychovaní znečisteného ovzdušia sú pľúca. Kľúčovú úlohu v odpovedi na 
expozíciu NP zohrávajú alveolárne makrofágy (AM). Úlohou AM, ktoré sa nachádzajú voľne 
v alveolárnom priestore, je odstraňovanie cudzorodých častíc z pľúc a indukcia obranných 
mechanizmov, spustením zápalovej reakcie. 

Oxid titaničitý má široké využitie v priemysle, od bieleho pigmentu v maliarstve cez 
plnivá a prísady v kozmetických prípravkoch, liečivách a potravinách. Používa sa aj pri 
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výrobe plastov, v mikroelektronike, v lekárenskom, kozmetickom a medicínskom priemysle. 
Používa sa v zubných pastách, farbách na maľovanie asfaltových ciest a v bielych 
ohňostrojoch. Okrem výrobných procesov sú pracovníci exponovaní pri balení, mletí, čistení 
a údržbe. Pri nadýchnutí je potreba prívodu čerstvého vzduchu, poprípade pri ťažkostiach 
treba vyhľadať lekára. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť mydlovou vodou a dobre 
opláchnuť, vo všeobecnosti TiO2 nedráždi pokožku. Pri zasiahnutí očí je ich potrebné 
vyplychovať minimálne minútu pod tečúcou vodou. Pri požití je potrebná konzultácia s 
lekárom. Pigmenty nedráždia pokožku, ale môžu ako všetky jemné častice adsorbovať 
vlhkosť a prírodné tuky na povrchu pokožky. Pri expozícii je potrebné nosiť ochranný oblek a 
rukavice. Pri riadnom zaobchádzaní a pri určenom použití nespôsobuje TiO2 podľa 
dostupných informácií žiadne zdraviu škodlivé účinky. Dlhšie pôsobenie nánosu prachu, ktoré 
prekračujú hodnoty expozícií, môžu viesť k obmedzeniu schopnosti pľúc a môžu spôsobiť 
poškodenie pľúcneho tkaniva.  

Vo februári 2006 IARC (Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny) rozhodlo, že „nie 
sú dostatočné údaje o karcinogenite oxidu titaničitého na ľudí“. Opierajúc sa o inhalačné 
štúdie krýs IARC rozhodol, že sú „dostatočné dôkazy o karcinogenite oxidu titaničitého na 
pokusných zvieratách“. Z toho vyplynulo celkové zatriedenie IARC: „Oxid titaničitý je 
potenciálny karcinogén pre ľudí (skupina 2B)“ (11).  

Doteraz chýbajú informácie o mechanizmoch preniknutia NP do bunky, o cieľových 
molekulách, s ktorými NP interagujú v bunke, o kinetike eliminácie NP z cieľového tkaniva, 
o perzistencii NP v tkanivách, o transporte do iných tkanív a orgánov, o imunologickej 
odpovedi organizmu na expozíciu, o interakcii NP s rôznymi fyzikálnymi a chemickými 
faktormi v životnom prostredí atď. Z tohto dôvodu je žiaduce komplexné posúdenie 
rizika/bezpečnosti používania NP. Vo svete sa týmito otázkami a vplyvom expozície NP na 
zdravie zaoberá mnoho výskumných tímov. Na SZU v Bratislave, FVZ, ÚPZS riešime projekt 
NanoTest, EU – 7 RP, No. 19-40-10, z ktorého prezentujeme časť výsledkov (8, 9).  

Cieľom našej experimentálnej štúdie bolo zistiť, ako TiO2 nanočastice ovplyvňujú BAL 
parametre (zápalové, cytotoxické) v akútnej (24 h) a subakútnej fáze (7, 14 a 28 dní) po 
intravenóznom podaní.  

 
Materiál a metódy 

V našom experimente sme potkanom (Wistar) i.v. instilovali suspenziu nanočastíc TiO2 vo 
fyziologickom roztoku v dávke 1 % z LD50 [LD50 sa zistila v štúdii akútnej toxicity a vyšla 
nasledovne: 59,22 (55 – 70) mg/kg zvieraťa]. Pred začatím experimentu zvieratá mali 2-
týždennú karanténu. Vo zverinci sme všetky zvieratá uskladnili a držali v neinfekčných 
podmienkach, pri teplote 22 ± 2° C, 45 % relatívnej vlhkosti, dennom osvetlení a normálnej 
periodicite svetlo/tma, s klimatizačným zariadením WOLF KG 100 (WOLF – Clima Technic, 
GmbH, Mainburg, Germany). Dostávali komerčnú diétu ST 1 (TOP – Dovo, Horné Dubové, 
Slovensko) a vodovodnú vodu ad libitum. Experimentálnu štúdiu pred začatím schválila 
Etická komisia SZU a zvieratá sa uskladnili a chovali podľa Guidelines of European 
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Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental Purposes. 
Zverinec SZU má certifikát Správnej laboratórnej praxe. 

Po 24 hodinách, 7, 14 a 28 dňoch od podania sme zvieratá utratili (pod i. p. narkózou: 
10% roztok Ketamín – Narkamonu a 2% roztok Xylazín-Rometaru, podávaný podľa 
hmotnosti zvieraťa), urobili sme výplach pľúc (bronchoalveolárnu laváž – BAL) a izolovali 
z nej bunky. Vyšetrili sme vybrané zápalové a cytotoxické parametre: diferenciálny obraz 
BAL buniek (alveolárne makrofágy – AM, polymorfonukleárne leukocyty – PMN, lymfocyty 
– Ly); viabilitu a fagocytovú aktivitu AM; podiel nezrelých a viacjadrových buniek; počet 
buniek a AM na ml BAL a celkový počet AM a BAL buniek. Podrobný popis metodík uvádza 
práca autorov (10). Na porovnanie výsledkov z jednotlivých skupín sme použili Mann-
Whittney test a na korelačnú analýzu (Speermanov test) SPSS programu. 

 

Výsledky 

Obrázky 2 až 7 znázorňujú lineárnu regresiu časovej závislosti po i.v. podaní suspenzie 
TiO2 u zápalových a cytotoxických parametrov BAL. 

− Po 24 hod. od i.v. podania suspenzie TiO2 sa významne zvýšil percentuálny podieľ Ly (p < 
0,01) a významne znížil podieľ AM z diferenciálneho obrazu buniek BAL (p < 0,05) 
a viabilita AM (p < 0,01) (obr. 3, 4, 6). 

− Najviac významne zmenených BAL parametrov po podaní suspenzie TiO2 bolo po jednom 
týždni: zvýšený percentuálny podiel Ly v BAL (p < 0,01), znížený podiel AM (p < 0,01), 
znížené % živých buniek (p < 0,01) a znížené % fagocytujúcich AM (p < 0,001) (obr. 3, 4, 
6, 7). 

− Dva týždne od podania suspenzie TiO2 sme zistili významne zvýšený podiel Ly v BAL (p < 
0,05), znížený percentuálny podiel AM (p < 0,05) a zníženú viabilitu AM (p < 0,01) (obr. 3, 
4, 6). 

− Najmenšie zmeny vykazovali BAL parametre 4 týždne od i.v. podania suspenzie nanočastíc 
TiO2: znížený počet AM v ml BAL (p < 0,05) a zvýšený podiel nezrelých buniek v BAL (p 
< 0,05) (obr. 2, 5). 

 

Obr. 2. Počet AM v ml BAL 
(časová závislosť – expozícia TiO2) 

 
 

Obr. 3. Diferenciálny obraz BAL buniek – podiel Ly 
(časová závislosť – expozícia TiO2) 
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Obr. 4. Diferenciálny obraz BAL buniek – podiel 
AM (expozícia TiO2) 

Obr. 5. Podiel nezrelých BAL buniek 
(časová závislosť – expozícia TiO2) 

  

  
Obr. 6. Viabilita AM (% živých buniek)  Obr.7. Fagocytová aktivita AM (% fagocyt. AM) 

 

Diskusia 

Po mnoho rokov sa oxid titaničitý (TiO2) považoval za biologicky inertný (relatívne 
neškodný a ľahko a efektívne z organizmu eliminovaný). S príchodom nanomateriálov z TiO2 
– zmenou ich vlastností – by sa malo toto tvrdenie prehodnotiť. V minulej štúdii sme 
sledovali vplyv TiO2 podaný intratracheálne na vybrané parametre bronchoalveolárnej laváže 
(BAL) a teraz predkladáme výsledky zo štúdie, kde sme nanočastice TiO2 instilovali i.v. 
a zisťovali sme ich vplyv na parametre bronchoalveolárnej laváže, teda jeho účinky na 
respiračný systém. Vdýchnuté častice TiO2 sa v pľúcach pomerne ťažko rozpúšťajú. 
Predchádzajúce štúdie Borma a kol. na pľúcnu toxicitu TiO2 u potkanov v porovnaní 
s rozmermi častíc pri rovnakom chemickom zložení či rovnakej dávke demonštrovali 
zvýšenie zápalových odpovedí. K zápalu ako obrannému procesu dochádza aj pri 
profesionálnych expozíciách mnohým iným škodlivinám. Ak sú vdýchnuté častice veľmi 
malých rozmerov, môžu pri zápale, keď je zmenená permeabilita membrán, putovať z pľúc do 
krvi, poprípade do iných orgánov. Experimentálne práce uvádzajú, že jemné častice (< 2,5 
µm) makrofágy z pľúc častejšie eliminujú než ultrajemné častice (nanočastice) s rozmerom < 
100 nm, kde patria aj nami skúmané NP TiO2 (2, 11). Cieľovým orgánom pri inhalácii NP 
(počas výrobného procesu alebo pri vdychovaní znečisteného ovzdušia) sú pľúca. 
Z toxikologického hľadiska kľúčovú úlohu v odpovedi na expozíciu NP zohrávajú alveolárne 
makrofágy (AM), ktoré sa nachádzajú voľne v alveolárnom priestore a ich úlohou je 
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odstraňovanie cudzorodých častíc z pľúc a navodenie obranných (spustením zápalovej 
reakcie) a imunomodulačných mechanizmov.  

− Počet buniek je dôležitým markerom pri expozíciách škodlivým látkam v procese 
patogenézy. Zmena pomeru jednotlivých buniek v BAL poukazuje na stav a vývoj 
pľúcnych ochorení. 

− Počet a typ buniek získaných z BAL, ako aj ich viabilita, fagocytová aktivita a stav 
aktivácie alveolárnych makrofágov, dávajú možnosť pochopiť potenciálny škodlivý účinok 
nebezpečných časticových materiálov. 

− Expozícia škodlivým substanciám spôsobuje zmenu v diferenciálnom počte buniek BAL 
a to proporcionálnym zvýšením zápalových buniek PMN a Ly. Zvýšenie zápalových 
buniek môže tiež navodiť aj redukcia absolútneho počtu AM.  

− Pretože AM sú prvými bunkami, ktoré prichádzajú do styku s inhalovanou noxou, slúžia 
ako významný nástroj na vyšetrenie cytotoxicity skúmaných látok. AM sú predominantné 
bunky prítomné v BAL a zmena v ich počte alebo funkcii určuje pľúcne poškodenie 
a charakterizuje patogenitu ako odpoveď k expozícii škodlivinám. Zníženie počtu 
makrofágov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť do oslabeného clearence 
inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť k zvýšeniu účinnej dávky potenciálnej 
škodliviny. Zvýšený počet nezrelých foriem AM sa vyskytuje pri potrebe intenzívnej 
zápalovej reakcie.  

− Prioritnou schopnosťou AM je fagocytovanie, ale okrem toho sú aj významné imuno-
regulačné bunky, zahrnuté do obranného mechanizmu, ako aj patogenézy mnohých 
pľúcnych ochorení. Vo fáze aktivácie uvoľňujú mnohé cytokíny, reaktívne kyslíkové 
intermediátory, ako aj rôzne mediátory zápalovej odpovede – významné modulátory 
bunkového rastu a diferenciácie 

− Zmena schopnosti fagocytovať poukazuje na zníženú alebo aktivovanú schopnosť 
profesionálnych fagocytov pohlcovať cudzorodé zložky, čo ovplyvňuje obrannú schopnosť 
organizmu. Zvýšený počet alveolárnych makrofágov môže poškodzovať okolité tkanivo 
zvýšeným vylučovaním rôznych zápalových mediátorov, enzýmov a reaktívnych 
oxidových radikálov, zatiaľ čo znížený počet AM vedie k zníženému clearensu, čím sa 
relatívne zvyšuje skutočná inhalačná dávka v organizme. 

− Zníženie viability poukazuje na stratu schopnosti buniek vykonávať životné funkcie a je 
odrazom ich funkčnej preťaženosti, pravdepodobne z mohutného vychytávania toxických 
komponentov (5, 7, 8, 9).  

 
Záver 

− Zmeny v BAL parametroch po i.v. podaní TiO2 v porovnaní s parametrami v kontrolných 
skupinách neboli až tak významné a už po 4 týždňoch od podania sa postupne vracali ku 
kontrolným hodnotám. 
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− Výsledky poukazujú na slabšiu zápalovú reakciu v pľúcnom tkanive po podaní TiO2 

a následný ustupujúci proces, čo svedčí o pomerne nízkej bioperzistencii nanočastíc TiO2. 

− Z výsledkov uvedenej štúdie vyplýva (aby sme potvrdili naše predchádzajúce závery), že je 
potrebné sledovať vplyv nanočastíc TiO2 na BAL parametre aj v neskorších časových 
úsekoch od i.v. podania (napr. 3 a 6 mesiacov). 
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Výskyt alergických ochorení sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
pohybuje v rozmedzí od 5 do 20 % populácie. Podľa štatistických údajov sa viac alergikov 
vyskytuje vo vyspelých štátoch. Na Slovensku neustále stúpa počet detí s astmou. Alergiou 
trpia častejšie ľudia žijúci v mestách ako tí na dedinách, čo súvisí so znečisteným životným 

prostredím. V Slovenskej republike tvoria alergici viac než 40 % populácie. Množstvo alergií 
prudko pribúda a odhaduje sa, že do roku 2015 ovplyvní alergia život polovice obyvateľov 
Európy. Prudký nárast sa pripisuje znečistenému životnému prostrediu, chemizácii 
v poľnohospodárstve a pri výrobe potravín, genetickým a ďalším faktorom. Alergické 
ochorenia môžeme v súčasnosti bez výhrad nazvať ako epidémiu 21. storočia.  

RÚVZ Žilina je jedným zo 6 odberových miest, ktoré už šiesty rok monitorujú stav 
aeropalynologickej situácie na území Slovenska. Odbery sa vykonávajú spravidla každý rok 
od marca, keď sa v ovzduší nachádzajú prvé peľové zrná liesky a brezy. Toto obdobie často 
ešte sprevádzajú prízemné mrazy, preto väčšina pacientov nedáva do súvislosti svoje 
zdravotné problémy s práve sa začínajúcou peľovou sezónou. Niekedy, ak je intenzita 
slnečného svetla a priemerná denná teplota dostatočná na začiatok kvitnutia jarných drevín, 
prvé peľové zrná sa v ovzduší môžu vyskytovať už vo februári. Lekári, s ktorými 
spolupracujeme a pravidelne im zasielame aktuálne peľové správy, sa môžu na ich základe 
včas rozhodnúť pre vhodnú liečbu, a tak zabrániť možným komplikáciám. Majú možnosť 
porovnať niekoľko sezón po sebe a spolu s klinickým stavom, výsledkom kožných testov, 
prípadne vyšetrením špecifického imunoglubulínu E (IgE) sa čo najpresnejšie priblížiť 
k určeniu správnej diagnózy alergického pacienta. Peľová informačná služba tak umožňuje 
preventívny spôsob liečby alergie, čím sa v predstihu nastavia pacienti na vhodnú terapiu, 
prípadne eliminovať alergén z prostredia pacienta, čo má z pohľadu prevencie 
nezanedbateľný význam.  

Peľová alergia 

Jar, leto a jeseň, teda prevažná časť roka je obdobím, keď sa v ovzduší môžeme stretnúť s 
poletujúcimi peľovými zrnami. Peľové zrná sú samčie semienka rastlín, sú veľmi malé, 
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voľným okom väčšinou neviditeľné a obsahujú alergizujúce bielkoviny. Peľové zrná vetrom 
opelivých rastlín, ktoré sa nachádzajú v ovzduší, dokážu vzdušné prúdy prenášať na pomerne 
veľké vzdialenosti. 

Peľovú sezónu môžeme v našich podmienkach rozdeliť na tri obdobia, keď v každom z 
nich prevláda iná skupina alergénov (obr. 1):  

− skoré jarné obdobie, keď sa v ovzduší vyskytuje najmä peľ drevín, 
− druhá polovica jari až prvá polovica leta s prevahou peľu tráv a obilnín, 
− obdobie vrcholiaceho leta a skorej jesene, v ktorom je hlavnou alergizujúcou zložkou 

ovzdušie plné peľu bylín. 

Najčastejšími pôvodcami alergií sú pele drevín, tráv a burín. Koncentráciu peľu v ovzduší 
výrazne ovplyvňuje počasie. Horúce, suché a veterné počasie napomáha šíreniu peľu. Naopak 
dážď zráža peľ k zemi a znižuje riziko ťažkostí. Neplatí to ale za každých okolností – po 
niektorých búrkach sa môže množstvo trávových alergénov zvýšiť (búrka spôsobí rozpad 
peľových zŕn a uvoľnenie menších alergénnych častíc do ovzdušia).  

Doba kvitnutia rastlín a množstvo peľových zŕn v ovzduší závisí od dlhodobého vývoja 
počasia a od globálnych vplyvov na podnebie. Pokiaľ je počasie mierne, bez mrazov, tak 
pacienti alergickí na typický jesenný alergén – ambróziu – majú ťažkosti až do polovice 
decembra. Vplyvom globálneho otepľovania sa skracuje čas tzv. „peľového pokoja“, ktorý 
majú lekári vyhradený na testovanie pacientov. 

 

Obr. 1. Výskyt sezónnej peľovej alergie 

 
V dôsledku globalizácie a klimatických zmien sa do našich oblastí dostávajú čoraz 

častejšie peľové zrná rastlín nie bežne sa u nás vyskytujúcich. Môže sa aj stať, že niektorí 
ľudia reagujú alergicky na pele rastlín, ktoré sa nevyskytujú v ich bezprostrednej blízkosti. 
Peľové zrná hmyzom opelivých rastlín sú ťažšie, uvoľňujú sa v menších množstvách, šíria sa 
na malé vzdialenosti a nachádzajú sa väčšinou nižšie pri zemi.  

Alergickú reakciu organizmu v prípade polinózy, čiže sennej nádchy spôsobuje kontakt 
peľového zrna so sliznicou pacienta. Vznikajú typické symptómy tejto diagnózy: vodový 
výtok z nosa, kýchanie, opuch nosovej sliznice, svrbenie hrdla, podnebia a očí, niekedy aj 
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slzenie a opuch očných viečok, bolesť za očami, zvýšené únava. K vyvolaniu ťažkostí stačí 5 
– 50 peľových zŕn/m3 vzduchu. Výskyt peľových zŕn počas sezóny tento počet 
niekoľkonásobne prevyšuje ako nám ukazuje obr. 2.  

 
 

Obr. 2. Počty peľových zŕn v rokoch 2006 – 2010 
 
 

 

Mikroskopia peľového zrna   3D obrázok peľového zrna 
 

Obr. 3. Breza previsnutá 
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Mikroskopia peľového zrna   3D obrázok peľového zrna 
 

Obr. 4. Palina obyčajná 
 

 

Mikroskopia peľového zrna   3D obrázok peľového zrna 
 

Obr. 5. Ambrózia 
 

V rozvoji peľovej alergie sa uplatňujú zrná menšej veľkosti (15 – 50 µm). Väčšie zrná sa 
spravidla zachytávajú už vo vstupných častiach dýchacích ciest a k spusteniu alergickej 
reakcie obyčajne nedochádza. Tvar peľových zŕn je rôzny a pozorovaním pomocou 
mikroskopu je možné vidieť najrôznejšie formy vzhľadu i povrchu (obr. 3 –; 4). 

Eliminácia alergénu – podľa charakteru alergénu nie je vo všetkých prípadoch možná, je 
však možné kontakt s alergénom obmedziť. Odstrániteľné sú niektoré alergény domáceho 
prostredia (napr. domáce zvieratá), zatiaľ čo výskyt peľových zŕn v ovzduší sa pacientom 
ovplyvniť nedá. Polinotici s pravidelným výskytom ťažkostí môžu veľmi efektívne využiť 
PIS a naplánovať si zmenu pobytu v závislosti od výskytu svojich alergénov, a tak sa vyhnúť 
sezónnemu postihnutiu. Eliminácia alergénov bráni nielen momentálnemu vzniku ťažkostí, 
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ale je zároveň prevenciou ďalšej senzibilizácie, a tým aj prevenciou zhoršenia priebehu 
ochorenia a vzniku ďalších komplikácii. 

 
Záver  

Pre alergiológov a ich pacientov je dôležité poznať kvalitatívne aj kvantitatívne zloženie 
peľových zŕn v ovzduší. Tieto poznatky im poskytuje PIS a majú pre nich význam jednak 
z hľadiska už spomínanej včasnej diagnostiky ochorenia, ale nemenej dôležitý je aspekt 
preventívny. Liečba alergického ochorenia je účinnejšia, ak sa začne v časovom predstihu, 
pretože stačia pacientovi podstatne nižšie dávky liekov a je aj jednoduchšie nastaviť pacienta 
na vhodnú liečbu na začiatku sezóny než v čase gradácie peľových zŕn v ovzduší alebo na 
vrchole jeho ťažkostí. Sledovanie PIS, ktoré informuje o aktuálnej aeropalynologickej situácii 
v ovzduší, ako aj o prognóze na najbližšie obdobie, má teda veľký význam z hľadiska 
prevencie a ochrany zdravia. 

Svetové štatistiky ukazujú, že za posledných 20 rokov frekvencia týchto ochorení vzrástla 
o 10 – 15 %, pričom sa dá predpokladať, že bude naďalej stúpať. Komplexná starostlivosť 
o pacientov a rizikové skupiny môže mať z hľadiska priebehu či prognózy ochorenia zásadný 
význam. A práve PIS možno zaradiť do tejto komplexnej starostlivosti. 
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The amount of cars in large cities is increasing and thus traffic noise becomes a significant 
problem in our everyday life. The traffic noise can be characterized as band limited noise in 
low frequency region. In closed spaces (rooms) of particular dimensions (λ/2 of noise 
characteristic wavelength) exposed to such noise, the standing waves can be induced (1). 

If standing waves in the room are induced, the regions located in modes (points where the 
sound pressure is maximal) are locations where the audience/scientific stuff may experience 
annoyance and thus de-concentration. 

Faculty of mechanical Engineering of Slovak University of Technology is situated close 
to busy cross-roads in the city centre of Bratislava. A bus-stop is located in the vicinity of the 
building as well. The noise map capturing the equivalent sound levels during a day time (3) is 
presented in Figure 1. 

 
 

Figure 1. Noise map of the area around the Faculty of Mechanical Engineering (3)  
                                                           
1 The project is supported by Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and 
Slovak Academy of Sciences (VEGA) 1/0123/10 

Faculty of Mechanical Engineering,  
Slovak University of Technology 
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Standing waves 

In closed spaces with rectangular or approximately rectangular cross-section the standing 
wave can be generated. This happens if a dimension of the room or closed space (with respect 
to sound source) coincides with multiples of λ/2, where λ is a wavelength of the tonal noise 
(1), (4). Depending on dimensions of the closed space and location of sound source, either 
axial or tangential modes can be generated, as shown in Figure 2 (4). 

Especially traffic (as an outdoor source), produces noise with dominant low frequency 
content, which can be responsible for standing wave generation in closed spaces (rooms).  

Standing waves are of interest from the view point of annoyance. In the mode points the 
sound pressure is amplified, and achieve maximal value and even not very significant source 
of tonal noise can be perceived in the closed space (in mode locations) as especially annoying. 
Thus all the sources of closed space modal frequencies should be avoided. 

  
(a) (b) 

Figure 2. Standing wave generated in the closed space (room) 
(a) axial mode (4,0,0); (b) tangential mode (2,1,0) (4)  

 
Classifications of investigated closed spaces 

Three types of closed spaces located close to the road are: 
− Auditory halls – larger halls for 120 students.  
− Lecture rooms – smaller rooms for 20 – 50 students. Dimensions vary upon purpose of 

the room but in general are approx. 6 m x 10 m. 
− Offices – smaller rooms for academic stuff. The lateral dimension is up to 6 m. 

 The paper analyses representatives of the latter two (Lecture rooms and Offices). The 
auditory hall has not been analyzed yet. 

Lecture room 

The chosen lecture room (Figure 3a) is used for education of master students and is 
located on the 3rd floor of the main building. Dimensions of the room are presented in the 
Figure 3b. The measurement of traffic noise was part of the laboratory exercise with 2nd year 
master students. 

There is no air-conditioning installed. Therefore noise perceived is predominantly of 
traffic nature from the road located close to the building. Even a bus stop is located nearby. 
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(a) (b) 

Figure 3. (a) Location of lecture room; (b) its dimensions 
 
Office 

Office is located on the 3rd floor, as shown in Figure 4a. Dimensions of the room are 
presented in Figure 4b. Generation of standing waves in the room was observed, while cars, 
buses and lorries with diesel engines stopped on the traffic lights and behaved as a point 
source.  

Again, no air-conditioning is installed in the room and the noise comes predominantly 
from traffic of the nearby cross-road. 

 

  

(a) (b) 

Figure 4. (a) Location of the investigated closed space – office room; (b) its dimensions 

 
Methodology of measurement  

Two parameters of the rooms were investigated: 

− Traffic noise – the frequency, octave band as well as overall analysis (equivalent sound 
pressure level) of the noise inside of the rooms was investigated in order to analyze the 
influence of the traffic noise on protected environment.  



 66

− Standing waves – according to the room dimensions, the standing wave was generated 
artificially, using loudspeakers. The aim was to investigate possibility of standing wave 
generation for different room modes. 

Traffic noise measurements 

The octave band analysis of the traffic noise was measured inside of the room using the 
Sound Level Meter Norsonic 114. The A-weighted Sound Pressure Level was recorded and 
analysed. The FFT analysis was done using B&K PULSE platform with a microphone 
B&K 4189-A-021. The averaging was done for a period of 1 minute. The number of cars, 
buses, lorries, motorcycles were recorded in order to identify the load of traffic during a 
measurement.  

Standing wave generation 

To simulate the source capable to induce the standing wave in the room, a loudspeaker 
was used as a sound source (speakers Logitech X 230 were used). The pure sine wave was 
generated by a computer using prepared MATLAB script and sent via sound card directly to 
speakers. The value of Sound Pressure Level at points of interest (to map the SPL throughout 
the room) was measured. The FFT analysis was done using PULSE platform. In office room 
up to 6 measurement points were used. Lecture room has not been measured yet. Just tests 
have been done, where the mode (2,0,0) and higher were generated and standing wave 
subjectively perceived.  

 
Results and discussion 

First the sources of noise are analysed, later the simulation of standing wave generation is 
presented. 

Traffic Noise 

As the main source of excessive noise in the rooms analyzed, traffic at the roads located 
close to the faculty can be considered. The octave as well as FFT analysis of the 
measurements done in a lecture room, during laboratory exercises with master students, are 
presented in Figure 5. The low frequency content of noise measured can be clearly 
recognized. Opening windows the equivalent sound pressure level (LA ) rises by an amount of 
10 dB up to 58 dB (Figure 5), which is annoying for students and disturbs their concentration 
during education process.  

In the office room, additional measurements on source identification were done. Figure 6a 
presents FFT analysis of the noise measured in the room while a bus was standing on the 
cross-road close to the window and compared with the “ideal” case without the bus (and also 
window closed). Figure 6b compares the three diesel engine vehicles and their contribution to 
low-frequency noise generation. It can be clearly recognizable (Figure 6b) that the tonal noise 
around frequency 31,5 Hz is generated. This frequency coincides with the first lateral mode of 
the office room. FFT analysis (see Figure 6a) with higher resolution in low frequencies proves 
this observation. 
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(a) (b) 

Figure 5. (a) FFT and (b) octave analysis of the noise inside of the lecture room 

 

  
(a) (b) 

Figure 6. (a) FFT analysis of noise produced by a bus SOR and perceived in office room 
(b) octave analysis of noise from three vehicles perceived in the office room 

 
Standing waves 

The standing wave generation was investigated in the office room, with the first room 
mode of value f(1,0,0) = 31,5 Hz. As analyzed from the traffic noise measurements, diesel 
engines produce noise of the low frequency content with frequency 31,5 Hz included.  

The example of standing wave generation caused by traffic noise is presented in Figure 7, 
where the bus waiting at the traffic lights induced the standing wave (first mode) in the office 
room.  

Generation of standing waves 

To prove the theory of standing wave generation in rooms, the setup with a speaker fed 
with pure sine signal was used. As shown in Figure 8a,b, the first as well as second mode was 
clearly recognizable in the office room. This proves that tonal low frequency noise may cause 
the standing wave generation and thus cause annoyance of the people in the room. 

Similar tests were done in a lecture room, but the results have not been recorded and 
analyzed yet. Just the subjective perception and recognition of nodes and modes location have 
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been done. On the other hand, even the tests proved that the standing waves (of higher orders) 
can be generated and perceived in the larger lecture rooms.  

 

 
Figure 7. Standing wave induced in the office room from the bus standing at traffic lights 

 

  
(a) (b) 

Figure 8. Generation of the (a) first and (b) second lateral room mode using a loudspeaker setup 

 
Conclusions 

The location of the faculty close to busy roads is responsible for excessive background noise 
perceived inside of the closed spaces in the vicinity of roads. As was proved experimentally, the traffic 
noise is significant in windows open, which is the case especially during summer semester.  

The traffic noise can be responsible for generation of the standing waves inside of the closed 
spaces. This happens, if the source produces noise which coincides with a room mode frequency. In 
modes locations the amplification of nose occurs, which leads to annoyance of people sitting in places 
of antinodes and thus their de-concentration. 
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The isolation from ambient noises (e.g. using windows with higher sound isolation factor) can 
solve the problem, but the extra attention needs to be paid on a design of ventilation system, since its 
incorrect design may lead even to generation of similar standing waves inside of the closed spaces. 
Therefore, the acoustic assessment of the project is of key issue in the design of closed space 
modifications. 
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Hluk patrí v súčasnosti k najrozšírenejším škodlivinám životného a pracovného prostredia. 
Niekedy sa hovorí aj o tzv. akustickom smogu alebo znečistení ovzdušia hlukom (noise 

pollution). Vážnym problémom sa stáva v posledných rokoch, s významným rozvojom 
priemyslu a dopravy.  

Hluková záťaž populácie pochádza v 40 % z pracovného a v 60 % z mimopracovného 
prostredia. Najrozšírenejším a súčasne najrušivejším hlukom v sídelných aglomeráciách je 
hluk z dopravy. V krajinách Európskej únie je približne 40 % populácie exponovanej 
dopravnému hluku s ekvivalentnou hladinou presahujúcou 55 dB (A) počas dňa, 20 % 
obyvateľstva dopravnému hluku s LAeq presahujúcou 65 dB (A), viac ako 30 % je 
exponovaných LAeq presahujúcej 55 dB (A) v nočných hodinách, čo má rušivý vplyv na 
spánok (1, 2, 3).  

V práci sme sledovali časové trendy hlukovej záťaže a annoyance vybraných skupín 
obyvateľstva v bratislavskej aglomerácií v rôznych časových intervaloch (10, 15, 20 rokov). 
Prvým sledovaným obdobím bolo obdobie od roku 1989 do roku 1999. Ide o dramatické 
obdobie, keď sa uskutočnili prudké politické, sociálne a ekonomické zmeny v štáte s 
dopadom aj na dopravu a jej riadenie.  

Cieľom bolo zhodnotiť stupeň celkovej annoyance (rozmrzenosti), psychosociálnej 
pohody a vypočítanie a porovnanie rizík expozície hlukom (odds ratio, 95 % interval 
spoľahlivosti) so zameraním na annoyance.  

 
Materiál a metódy 

V štúdií sme použili validizovanú metodiku subjektívneho hodnotenia annoyance a 
psychosociálnej pohody, ako aj metódu objektivizácie priamym meraním hladín zvuku 
pomocou analyzátora zvuku s modulom pre frekvenčnú analýzu.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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 Porovnávali sme ekvivalentné hladiny (Leq), maximálne a minimálne hladiny zvuku 
(LAmax, LAmin) namerané v intervale desiatich rokov (1989 a 1999) v oblasti študentského 
domova Družba (exponovaná oblasť) a na kontrolných stanovištiach iných obytných oblastí v 
Bratislave (kontrolná oblasť). Merania hladín hluku sme vykonali jednotnou metodikou (vo 
vzdialenosti 2 metre od fasády budovy) pomocou štandardnej meracej techniky prístrojového 
vybavenia firmy Brüel-Kjaer (integrujúci zvukomer typ 2230 s nastaveným váhovým filtrom 
A). Pri meraniach v rokoch 2004 a 2009 sme použili podobnú metodiku, ale novšiu meraciu 
techniku firmy Brüel-Kjaer (ručný analyzátor zvuku typu 2250 so softvérom pre frekvenčnú 
analýzu BZ 7223 s nastaveným váhovým filtrom A). Sústredili sme sa na sledovanie 
indikátorov Ldeň (hlukový indikátor obťažovania počas dňa 6.00 – 18.00 h), Lvečer (indikátor 
obťažovania počas večera 18.00 – 22.00 h) a Lnoc (hlukový indikátor rušenia spánku 22.00 – 
6.00 h). Ldvn (hlukový indikátor pre celkové obťažovanie počas dňa, večera a noci) sme zistili 
pomocou strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie (www.hlukovamapa.sk), ktorá 
bola vypracovaná na základe Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady (tzv. 
END – European Noise Directive) transponovanej do slovenskej legislatívy zákonom č. 
2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí (4, 5, 19). 

Subjektívne rušenie, obťažovanie a rozmrzenosť spôsobenú hlukom (annoyance) sme 
hodnotili pomocou autorizovaného dotazníka o obťažovaní hlukom použitého v rámci 
spolupráce Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s 
Výskumným ústavom preventívneho lekárstva, Centrom hygieny (v súčasnosti 
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity) v roku 1989 a potom s 
odstupom desiatich, pätnástich a dvadsiatich rokov po určitých modifikáciách (6, 7, 8, 9, 10).  

Pri hodnotení annoyance v komparatívnej štúdií za obdobie desiatich rokov (1989 – 1999) 
sme použili klasickú trojstupňovú hodnotiacu škálu odpovedí na rušenie dopravným hlukom 
(0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší) (6, 7, 8).  

V neskoršom období (rok 2000 – 2010) sme využili nové možnosti hodnotenia 
obťažovania hlukom pomocou päťstupňovej hodnotiacej škály odpovedí na rušenie 
dopravným hlukom (0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší, 3 = ruší veľmi, 4 = ruší extrémne) a 
autorizovaný dotazník o obťažovaní hlukom použitý v predchádzajúcich štúdiách aj v 
komparatívnej štúdií (1989 – 1999) sme modifikovali podľa odporúčaní expertov z 
výskumného tímu ICBEN (The International Commission on the Biological Effects of Noise) 
(11, 12).  

Informácie od respondentov sme získavali formou priameho osobného rozhovoru. 
Návratnosť dotazníka bola 90 %. 

V štúdií sme sledovali niekoľko súborov vybraných skupín populácie v rôznych časových 
intervaloch. Išlo vždy o mladých a zdravých jedincov – vysokoškolákov, ktorí tvorili 
homogénnu vzorku populácie vzhľadom na vek, vzdelanie a životný štýl. 

V súbore z roku 1989 bolo 511 vysokoškolákov – študentov lekárskej fakulty, 189 mužov 
a 322 žien. Exponovanú skupinu tvorilo 166 študentov a kontrolnú skupinu 374 študentov. 
V súbore z roku 1999 bolo 857 probandov (374 v exponovanej skupine a 483 v kontrolnej 
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skupine). V súbore z roku 2004 bolo 808 probandov (305 v exponovanej skupine a 503 
v kontrolnej skupine). V súbore z roku 2009 bolo 659 probandov (280 v exponovanej skupine 
a 379 v kontrolnej skupine). 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru vysokoškolákov z roku 2009 (n = 659) 

Exponovaná skupina  
(n = 280)* 

Kontrolná skupina  
(n = 379)*  Premenná 

N (%) N (%) 
p-hodnota 

Pohlavie 
Muž 
Žena 

 
101 
178 

 
36,2 
63,8 

 
142 
237 

 
37,5 
62,5 

 
0,74 

Vek **  
Muž 
Žena 

 
22,82 ± 1,60 rokov 
22,79 ± 1,43 rokov 

 
22,83 ± 1,58 rokov 
22,84 ± 1,61 rokov 

 
0,99 

Lokalizácia bytu 
(subjektívne) 
Hlučná oblasť 
Tichá oblasť 

 
 

239 
40 

 
 

5,7 
14,3 

 
 

149 
225 

 
 

39,9 
60,1 

 
< 0,001 

Umiestnenie bytu 
Prízemie a 1. poschodie 
2. – 4. poschodie 
5. – 8. poschodie 
9. poschodie a vyššie 

 
 14 
 44 
132 
 90 

 
5,0 
15,7 
47,2 
32,1 

 
105 
148 
98 
21 

 
28,2 
39,8 
26,3 
 5,7 

 
< 0,001 

Orientácia okien 
 Do tichej ulice 
 Do hlučnej ulice 

 
122 
158 

 
43,7 
56,5 

 
314 
 60 

 
83,0 
16,0 

 
< 0,001 

Dĺžka bývania v byte 
Menej ako 1 rok 
1 – 3 roky 
4 – 5 rokov 
6 a viac rokov 

 
 28 
 54 
184 
 14 

 
10,0 
19,3 
65,7 
 5,0 

 
50 
50 
62 
214 

 
13,3 
13,3 
16,5 
56,9 

 
< 0,001 

Spokojnosť s okolím bytu  
Spokojný 
Čiastočne spokojný 
Nespokojný 

 
 53 
 77 
150 

 
19,0 
27,5 
53,5 

 
169 
70 
135 

 
44,8 
19,4 
35,8 

 
< 0,001 

Fajčenie 
Áno 
Nie 

 
 55 
225 

 
19,6 
80,4 

 
69 
308 

 
18,4 
81,6 

 
0,64 

Príjem destilátov 
1 – 2 krát/týždeň 
1 – 2 krát/mesiac 
nikdy 

 
 12 
 51 
155 

 
 5,5 
23,4 
71,1 

 
10 
36 
190 

 
 4,2 
15,3 
80,5 

 
0,06 

Psychogénny stres 
Áno 
Nie 

 
 84 
136 

 
38,2 
61,8 

 
98 
147 

 
40,0 
60,0 

 
0,57 

Body mass index*** 

(BMI – kg.m-2 ) 
21,51 ± 2,66 21,70 ± 8,18 0,46 

* V každej kategórií premennej chýbajú niektoré údaje 
** Priemerný vek v súbore (aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka) 
***  Priemerné BMI v súbore (aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka) 
 

Probandi sa signifikantne odlišovali iba lokalizáciou bytu vo vzťahu k hlukovej expozícii, 
dĺžkou pobytu v danej lokalite, vo výške poschodia, v orientácii okien do hlučnej alebo tichej 
ulice. Probandi sa signifikantne neodlišovali vekom, pohlavím a životným štýlom (fajčenie, 
príjem destilátov). Podrobnejšia charakteristika súboru z roku 2009 je uvedená v tabuľke 1. 
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Štatisticko-epidemiologické spracovanie bolo založené na bivariantnej, stratifikovanej a 
multivariantnej analýze (mnohonásobnej logistickej regresii). Na štatistickú analýzu súborov 
sme použili programové balíky Epi Info™ 2007, SPSS 15 a S-Plus 6.0. 

 
Výsledky a diskusia 

Na základe výsledkov meraní hlukovej expozície vo vonkajšom aj vnútornom prostredí v 
exponovanej lokalite v porovnaní s kontrolnou oblasťou sme zistili kontinuálny nárast záťaže 
dopravným hlukom v sledovaných časových intervaloch 10, 15 a 20 rokov za hranicou 
zdravotne rizikového pásma (LAeq = 64,7 ± 2 vs LAeq = 67,0 ± 2 vs LAeq = 67,5 ± 2) (obr. 1).  
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Obr. 1. Hladiny zvuku v sledovaných oblastiach (roky 1989, 1999) 
 

Hodnoty ekvivalentnej hladiny zvuku LAeq v exponovanej oblasti vysoko prekračovali 
limit pre vonkajšie a vnútorné priestory stanovený vtedy platnou Vyhláškou MZd SSR č. 
14/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, ako aj 
medzinárodné odporúčania. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli vo vybraných 
obytných priestoroch (spálne) odporučené hodnoty ekvivalentnej hladiny zvuku 30 dB (A) a 
maximálnej hladiny zvuku 45 dB (A). Veľmi obťažujúco pôsobil premenný hluk vo 
vonkajšom prostredí presahujúci svojou ekvivalentnou hladinou 55 dB (A), mierne 
obťažujúco pôsobil pri ekvivalentnej hladine 50 dB (A) (1).  

Podľa novej legislatívy o ochrane zdravia pred environmentálnym hlukom a vibráciami na 
Slovensku (Vyhláška MZ SR č. 549/2007 v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009), ktorá je 
kompatibilná s právnymi predpismi Európskej únie a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie (1, 2, 4), boli namerané hodnoty akustického tlaku zvuku v exponovanej oblasti 
tiež vysoko prekročené.  
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Hlukovú expozíciu v našich štúdiách sme objektivizovali pomocou ekvivalentnej hladiny 
zvuku (LAeq/24h). Z údajov nameraných v danom časovom intervale sme vypočítali aritmetické 
priemery a stredné hodnoty. Stanovenie ekvivalentnej hladiny zvuku sa zvlášť odporúča pri 
kontinuálnom širokopásmovom hluku (1). Vzhľadom na našu prácu, ktorá má skôr charakter 
epidemiologickej komparatívnej štúdie s nárokmi hlavne na jednotnosť metodiky, zamerali 
sme sa na ekvivalentnú hladinu zvuku ako indikátor rušivosti. 

Pozorovali sme aj nárast hodnoty rizík obťažovania dopravným hlukom a interferencie s 
viacerými aktivitami v exponovanej skupine vysokoškolákov počas 10, 15 a 20 rokov (OR = 
2,56 (95% IS = 1,93-3,42) vs 6,01 (95% IS = 4,97-7,95) vs 4,97 (95% IS = 4,34-6,43) vs 5,41 
(95% IS = 4,28-7,25). Okrem dopravného hluku pozorujeme nárast rušenia a obťažovania 
hlukom zo susedných bytov (OR = 1,71 (95% IS = 1,29-2,27) vs 2,43 (95% IS = 1,99-3,03) 
vs 2,15 (95% IS = 1,73-2,78) vs 2,48 (95% IS = 1,99-3,19), zo zábavných podnikov (OR = 
1,51 (95 % IS = 0,90-2,52) vs 3,90 (95% IS = 3,19-5,46) vs 3,65 (95% IS = 3,20-5,12) vs 3,60 
(95% IS = 2,85-4,90), zo zariadení domu, železničným a priemyselným hlukom (tab. 2, obr. 
2, obr. 3).  
 
Tab. 2. Riziká z rôznych druhov komunálneho hluku (roky 1989, 1999, 2004, 2009)  

Riziká v roku 1989 Riziká v roku 1999 Riziká v roku 2004 Riziká v roku 2009 Obťažovanie 
hlukom  
(druh hluku)  OR (95 % IS) OR (95 % IS) OR (95 % IS) OR (95 % IS) 

Hluk z priemyslu + 1,62 (1,14–2,35)** + 3,49 (2,48–4,21)** + 1,90 (1,51–2,42)*** + 2,27 (1,76–2,98)*** 

Letecký hluk + 0,46 (0,22–0,92)* + 0,87 (0,62–1,22) + 1,01 (0,74–1,36) + 0,64 (0,44–0,91) * 

Dopravný hluk + 2,56 (1,93–3,42)*** + 6,01 (4,97–7,95)*** + 4,97 (4,34–6,43)*** + 5,41 (4,28–7,25)*** 

Hluk zo 
susedných bytov 

+1,71 (1,29–2,27)*** + 2,43 (1,99–3,03)***  + 2,15 (1,73–2,78)***  + 2,48 (1,99–3,19)***  

Hluk zo zábav. 
podnikov  

+1,51 (0,90–2,52) + 3,90 (3,19–5,46) ***  + 3,65 (3,20– 5,12)***  + 3,60 (2,85–4,90)***  

Železničný hluk 0,56 (0,31–0,98)* 2,06 (1,58–2,71) **  +2,28 (1,73–3,01) ***  +1,41 (1,04–1,92) * 

Hluk zo 
zariadení domu 

+0,57 (0,40–0,80)* + 1,25 (0,98–1,58) +1,08 (0,83–1,41) +1,22 (0,94–1,58) 

Legenda:  
*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05  
+ Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio; IS = interval spoľahlivosti; OR = odds ratio 
 

Riziká interferencie dopravného hluku s rôznymi aktivitami boli signifikantne vyššie u 
exponovanej skupiny vysokoškolákov a pozorujeme ich nárast v 10, 15 a 20 ročnom 
intervale. Týka sa to hlavne interferencie pri počúvaní rádia a televízie, pri čítaní a duševnej 
práci, pri dohovore s druhou osobou a pri telefonickom rozhovore. 

Výsledné hodnoty rizika neboli adjustované na skresľujúce, prípadne ovplyvňujúce 
faktory (vek, pohlavie, faktory životného štýlu – fajčenie, konzumácia alkoholu a pod.), 
vzhľadom na homogénnosť súboru a porovnávací charakter štúdie. Urobili sme len 
stratifikáciu vzhľadom na pohlavie, ktoré však ako skresľujúci faktor neovplyvnilo významne 
výsledky našej analýzy.  
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Obr. 2. Riziká obťažovania z rôznych druhov komunálneho hluku (rok 1989) 

Legenda: IS = interval spoľahlivosti, OR = odds ratio, *** p < 0,001, * p < 0,05 
 

0 2 4 6 8

priemyselný

letecký

dopravný

zo susedných
bytov

zo zábavných
podnikov

železni čný

zo zariadení domu

odds ratio

***

***

***

***

***

95 % IS

ty
p 

hl
uk

u

1
vyjadrenie rizika

 
Obr. 3. Riziká obťažovania z rôznych druhov komunálneho hluku (rok 1999) 
 Legenda: IS = interval spoľahlivosti, OR = odds ratio, *** p < 0,001 

 
Obe škály hodnotenia annoyance (trojstupňovú a päťstupňovú) sme porovnávali v 

časovom odstupe 15 a 20 rokov (1989 – 2004, 1989 – 2009) a vypočítali riziká rušenia a 
obťažovania environmentálnym hlukom, ako aj indikátor % HA (percento vysoko rušených 
vysokoškolákov).  
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Pri porovnávaní oboch škál annoyance v časovom odstupe 15 rokov sme zistili nárast 
rušenia dopravným hlukom. V roku 1989 dopravný hluk rušil 22 % respondentov, v roku 
2004 dopravný hluk rušil 24 % respondentov, okrem toho však 14 % respondentov rušil 
veľmi a 6 % rušil extrémne. V medzinárodných štúdiách sa podiel vysoko rušeného 
obyvateľstva pohyboval okolo 15 % (13, 14). 

Naše výsledky sú porovnateľné s výsledkami viacerých autorov porovnávajúcich 
annoyance, narušenie psychosociálnej pohody a poruchy spánku v hlučnej (exponovanej) a 
kontrolnej oblasti (15, 16, 17). Prednosťou našej štúdie je porovnanie údajov v desať, pätnásť 
a dvadsaťročnom intervale. 

  
Záver 

V našej práci sme analyzovali trendy hlukovej záťaže obyvateľstva v intervale 10, 15 a 20 
rokov a rozpracovali metódy hodnotenia rizika expozície hluku v životnom prostredí a taktiež 
možnosť použitia pri ďalších fyzikálnych faktoroch ako vhodný metodický materiál pri 
hodnotení expozícií v praxi úradov verejného zdravotníctva. 

Objektívne sme zistili kontinuálny nárast záťaže dopravným hlukom v exponovanej aj v 
kontrolnej oblasti. Subjektívne sme pozorovali nárast hodnoty rizík obťažovania dopravným 
hlukom a interferencie s viacerými aktivitami v exponovanej skupine vysokoškolákov 
v daných časových intervaloch.  

Výsledky práce, ako aj jednotlivých štúdií, sa stali súčasťou databázy European Network 

on Noise and Health (ENNAH) so špeciálnym zreteľom na mladšie populačné skupiny v 
nových členských štátoch EÚ (18). 
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Demence je závažné onemocnění spojené s úbytkem kognitivních funkcí (paměť, 
pozornost, intelekt, motivace), změnami nálad a chování, poruchami myšlení. Rozdělujeme ji 
na dvě základní skupiny: 

1. Demence primárně degenerativní, kam řadíme například Alzheimerovu chorobu (ACH)  
2. Demence sekundární, například vaskulární demence, demence vznikající při 

neuroinfekci apod. (1) 

Epidemiologie Alzheimerovy choroby 

ACH je nejčastější forma demence, jde o degenerativní, neléčitelné a terminální 
onemocnění. Ve většině případů je diagnostikována u osob starších 65 let (méně často u osob 
mladších). Na světě je 35 milionů nemocných demencí, z toho je 75 % postiženo ACH 
(Alzheimerovou chorobou). Předpokládá se, že se výskyt ACH každých 20 let zdvojnásobuje. 
Z tohoto údaje vyplývá, že v roce 2050 by na světě mohlo být postiženo ACH okolo 115 
milionů osob (2).  

V České republice je dle České alzheimerovské společnosti asi 130 tisíc nemocných, 
léčených je však jen malé procento (3). 

Příčiny a rizikové faktory 

Na základě epidemiologických studií, neurozobrazovacích metod a neuropatologického 
výzkumu jsou uváděny tři etiologické hypotézy vzniku ACH se střední nebo silnou mírou 
důkazu (4). Jedná se o hypotézu genetickou, vaskulární a psychosociální. U ostatních faktorů 
je míra důkazu v současné době nedostatečná. 

Genetická hypotéza 

Existují dvě formy onemocnění: 
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1. Časná familiární forma ACH – autozomálně dominantní mutace v genech pro APP 
(amyloidový prekurzorový protein), presenilin 1 a presenilin 2. Tato forma představuje asi 2 – 
5 % všech onemocnění ACH (5). 

2. Pozdní forma ACH – přítomnost alely apoE4 genu pro apolipoprotein. Alela apoE4 je 
dosud jediný prokázaný genetický faktor pro vznik jak časné tak pozdní formy ACH. Se 
vzrůstajícím počtem apoE4 alel se zvyšuje riziko vzniku ACH a věk začátku onemocnění se 
snižuje (6). 

Apolipoprotein E (ApoE) 

Apolipoprotein E přepravuje lipidy v plasmě a tělních tekutinách, je důležitý pro transport 
cholesterolu. Plazmatický ApoE je produkován v hepatocytech, mozkový je produktem 
astrocytů a mikroglií. 

Gen pro ApoE4 je lokalizován na chromozómu 19. Má 3 isoformy ApoE2, ApoE3, 
ApoE4. Prevalence alely ApoE4 se zvyšuje ze14 % u zdravé populace na 40 % u osob s 
ACH. 

Riziko nemoci se zvyšuje z 20 % u osob, které nemají alelu ApoE4 na 90 % u osob, které 
mají dvě alely ApoE4 (7, 8). 

Další prokázané geny 

Gen pro APP (amyloidový prekurzorový protein) na chromozómu 21 (více než 25 mutací, 
následek – neurotoxicita z ukládání B amyloidových řetězců). 

Gen pro presenilin 1 (PSEN1) na chromozómu 14 (vliv na štěpení beta amyloidu, mutace 
– produkce dlouhých řetězců peptidů beta amyloidu – neurotoxicita). 

Gen pro presenilin 2 (PSEN2) na chromozómu 1 (mutace vzácnější) (8). 

Genetické testování u všech potomků, kde se v rodině vyskytla ACH, není doporučováno. 
Dosud získané informace je potřeba dále studovat a prokázat pozitivní asociaci dalšími 
studiemi na různých populacích. Vztah gen a choroba není kauzální. 

Potomci 1. stupně u ACH mají větší riziko (asi 2,5-krát) než běžná populace (9). 

Kandidátní geny 

Geny pro sekretázy – např. BACE 1 (beta – site amyloid precursor protein – cleaving 
enzyme 1), presenilin 1. 

Geny pro peptidázy – např. ECE1 (endothelin corverting enzyme), IDE (insuline – 
degrading enzyme). 

MAPT (microtubule-associated protein Tau). 

Geny pro proteázy – ACE (7). 
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Výzkumný projekt 

Ústav epidemiologie a OVZ LF OU v Ostravě a Ústav biochemie PřF Masarykovy 
univerzity v Brně v současnosti pracují na studii případů a kontrol, která je podpořena 
grantem IGA MZ ČR NT 11152 – 6/2010. 

Studie je zaměřena na vybrané rizikové faktory ACH, především na faktory genetické. 
Výsledkem práce bude seznam haplotypů, které mají vztah k etiopatogenezi ACH. Cílem je 
snaha o včasnou a cílenou prevenci a léčbu, která omezí zdravotní rizika a sníží sociální zátěž. 

 
Závěr 

− Alzheimerova choroba představuje významný veřejně zdravotnický problém. 

− ACH bude v blízké budoucnosti obrovskou výzvou pro veřejné zdravotnictví a léčebný 
systém ve všech zemích světa. 

− Studium genetických faktorů se stane důležitým základem včasné prevence a možnosti 
léčby této významné choroby. 
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Príčinnú asociáciu medzi chronickou pankreatitídou a rakovinou pankreasu potvrdili 
výsledky viacerých štúdií (10, 11), tieto tvrdenia podporujú aj zistenia, ktoré sa opierajú o 
nálezy zhodných genetických alterácií v tkanivách pankreasu postihnutého týmito dvoma 
ochoreniami (12, 13). Podľa World Cancer Report z roku 2008 (1) chronická pankreatitída 
predstavuje desaťnásobne vyššie riziko pre vznik rakoviny pankreasu.  

Cieľom príspevku je prezentovať prvé výsledky epidemiologickej štúdie typu prípad – 
kontrola Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu (ESNAP) získaných na Slovensku v 
rokoch 2007 – 2009. Štúdiu koordinuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC, 
Lyon, Francúzsko) a podporuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR, č. 
projektu 2007/17-RUVZBB-02). Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa 
ročne diagnostikuje približne 232 000 nových prípadov zhubných nádorov pankreasu 
a zaujíma tak 13. miesto v rebríčku nádorových ochorení vo svete (1). Slovensko patrí medzi 
krajiny s najvyšším výskytom rakoviny pankreasu v strednej a východnej Európe (2). V roku 
2006 bolo na Slovensku novozistených 25 894 onkologických ochorení, z toho 761 nových 
prípadov rakoviny pankreasu (3). Podľa súčasných poznatkov iba 10 % zo všetkých nádorov 
je dedičných, 90 % nádorov vzniká z vonkajších príčin expozíciou rizikovým faktorom a 
preto sa považujú za preventabilné (4). V prípade rakoviny pankreasu je len veľmi málo 
známych rizikových faktorov ako napríklad vek, pohlavie, fajčenie cigariet. Ostatné, do 
súvisu dávané faktory, ako napríklad obezita, výživa, fyzická aktivita a mnohé ďalšie 
zostávajú predmetom intenzívneho výskumu (1) (tab. 1).  

Jedinou vhodnou liečbou karcinómu pankreasu je chirurgická liečba, avšak v čase 
diagnózy je len 20 % nádorov lokalizovaných na pankreas, 40 % pacientov už má disemináciu 

                                                 
1 Štúdia ESNAP je podporená MZ SR (č. kontraktu 2007/17–RÚVZBB–02). 
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nádoru do lymfatických uzlín a peripankreatického tkaniva, 40 % má vzdialené metastázy a 
preto 80 % až 90 % karcinómov pankreasu je v čase stanovenia diagnózy už 
neresekovateľných (5). 

 
Tab. 1. Rizikové faktory rakoviny pankreasu (Bolješíková et al., 2008) 

Neovplyvniteľné faktory Ovplyvniteľné faktory Sprievodné choroby 

Vyšší vek Výživa Diabetes mellitus 

Pohlavie Telesná aktivita Chronická pankreatitída 

Hereditárne faktory Alkohol Gastrektómia 

 Fajčenie Cholecystitída 

 Pracovné prostredie Cholelitiáza 

 
Materiál a metódy 

Materiál tvorili novodiagnostikovaní pacienti s rakovinou pankreasu a chronickou 
pankreatitídou štúdie ESNAP získaní v rokoch 2007 – 2009 v Banskobystrickom, 
Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji (Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v 
Banskej Bystrici, Dérerova fakultná nemocnica v Bratislave, Fakultná nemocnica Milosrdní 
bratia v Bratislave, Martinská fakultná nemocnica, Fakultná nemocnica v Trenčíne a Fakultná 
nemocnica v Žiline). Od každého prípadu a kontroly sme získali písomný informovaný súhlas 
(štúdia bola schválená etickými komisiami príslušných samosprávnych krajov, etickou 
komisiou poradného zboru hlavného hygienika SR a etickými komisiami zúčastnených 
RÚVZ v Banskej Bystrici, v Trenčíne, v Martine a v Žiline). Pre prípady aj kontroly sme 
použili identický dotazník zameraný na získanie údajov z rodinnej a osobnej anamnézy a o 
faktoroch životného štýlu. O každom prípade sa viedol diagnostický záznamník s údajmi o 
diagnostickom postupe, topografii nádoru podľa MKCH-O, dátume operácie a TNM 
klasifikácii. V úzkej spolupráci s patologickými pracoviskami sme získavali údaje 
o histologických a cytologických nálezoch. Dôležitým aspektom štúdie bolo získavanie 
vzoriek biologického materiálu od prípadov (krv, vzorky peroperačne získaného nádorového 
tkaniva, resp. histologické alebo cytologické sklíčka, parafínové bločky) a kontrol (vzorky 
krvi) určené na genetickú analýzu, ktorá sa bude realizovať v IARC. Všetky získané údaje sa 
zaznamenávali v tlačenej forme v záznamníkoch a následne sa previedli do elektronickej 
podoby v ACCESS databáze zaslanej z IARC. Po úprave dátovej množiny sa sumarizovali 
získané údaje a znázornila štruktúra dátovej množiny spracovaná pomocou metód opisnej 
štatistiky. V analytickej časti sme sa pokúsili identifikovať súvislosť premenných (diabetes, 
fajčenie cigariet, konzumácia alkoholu, výskyt rakoviny pankreasu alebo iných nádorových 
ochorení v rodine a BMI v 20. roku života) s výskytom rakoviny pankreasu a chronickej 
pankreatitídy. Na spracovanie sme použili programy SPSS Modeler, IBM SPSS Statistics 18, 
R (Developement Core Team, 2011). 

 

Výsledky a diskusia 

Za obdobie realizácie projektu ESNAP v rokoch 2007 – 2009 na Slovensku sa oslovilo 
234 respondentov, 218 participujúcich – z toho 135 prípadov (70 s rakovinou pankreasu a 65 
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s chronickou pankreatitídou) a 83 kontrol. Napriek vysokej miere účasti na štúdii u prípadov 
(93 %) aj u kontrol (100 %), pre opakované pozastavenie projektu zo strany MZ SR (samotná 
realizácia projektu trvala necelých 6 mesiacov z plánovaného dvojročného vyhľadávania 
respondentov štúdie), prvé analýzy získaných dát poukazujú na zásadný problém, a to 
štatistickú nesignifikantnosť výsledkov rezultujúcu z nízkeho počtu prípadov a menšieho 
počtu kontrol v porovnaní s prípadmi. 

V súlade s literatúrou (7) boli v našom súbore prípadov s rakovinou pankreasu najviac 
zastúpené vekové skupiny nad 50 rokov u oboch pohlaví a to s maximom výskytu medzi 60. – 
69. rokom života. Podľa dostupných údajov NOR SR je výskyt rakoviny pankreasu na 
Slovensku častejší u mužov ako u žien. V našom súbore prípadov s rakovinou pankreasu 
doposiaľ mierne prevažovali ženy (37 resp. 52,86 %) nad mužmi (33 resp. 47,14 %). V zhode 
s literatúrou (5, 7, 9) aj v našej skupine prípadov s rakovinou pankreasu bola najčastejšou 
lokalizáciou nádoru hlava pankreasu (83 %), najčastejším zastúpeným štádiom bolo štádium 
IV. (33 %) a najčastejším histologickým typom bol duktálny adenokarcinóm (41 %). Údaje o 
histologickom potvrdení diagnózy chýbali u takmer 29 % prípadov s rakovinou pankreasu a u 
79 % prípadov s chronickou pankreatitídou. Dôvodom je aj skutočnosť, že v rámci 
diagnostického postupu sa u pacientov s chronickou pankreatitídou upúšťa od histológie. 
Punkcia nádorového tkaniva pankreasu v rámci diferenciálnej diagnózy je veľmi náročná a 
často neúspešná z dôvodu získania nereprezentatívnej vzorky, čo vo väčšine prípadov 
spôsobuje prerastanie nádoru do okolitých tkanív, resp. vzorky sa odoberajú zo suspektných 
metastatických ložísk.  

Podľa Bolješíkovej et al. (8) o familiárnom karcinóme pankreasu hovoríme pri postihnutí 
dvoch prvostupňových príbuzných, alebo troch neprvostupňových príbuzných, pričom jeden z 
nich má karcinóm pankreasu do 50. roku života. V našej skupine respondentov sa výskyt 
rakoviny pankreasu u príbuzných zistil spolu v 17 prípadoch. Ani v jednom prípade sme 
nezistili familiárny výskyt rakoviny pankreasu (u všetkých respondentov išlo o výskyt len u 
jedného prvostupňového príbuzného).  

V našom súbore z prípadov s chronickou pankreatitídou sa diagnostikovalo 91 % 
pacientov s inou chronickou pankreatitídou a v 9 % ju vyvolal alkohol. Výsledky americkej 
štúdie typu prípad – kontrola realizovanej v rokoch 1986 – 1989 (484 prípadov s rakovinou 
pankreasu, 2099 kontrol) poukazujú na význam výskytu rakoviny pankreasu, hrubého čreva a 
vaječníkov u prvostupňových príbuzných na riziko vzniku rakoviny pankreasu, kým u 
rakoviny prsníka a endometria sa tento vzťah nepotvrdil (14). V našom súbore výskyt iného 
nádorového ochorenia ako rakovina pankreasu u prvostupňových príbuzných uviedlo 23 
prípadov s rakovinou pankreasu (33 %), 19 prípadov s chronickou pankreatitídou (29 %) a 28 
kontrol (34 %). Najčastejšie išlo o rakovinu žalúdka, prsníka, pľúc a priedušnice. Cukrovku 
v našom súbore malo 30 % prípadov s rakovinou pankreasu, 12 % prípadov s chronickou 
pankreatitídou a 10 % kontrol. Viaceré štúdie potvrdili komplexný vzťah medzi cukrovkou a 
vznikom rakoviny pankreasu (15, 16), kým ďalšie štúdie tento vzťah nepotvrdili (17, 18). 
Fajčenie cigariet je potvrdený etiopatogenetický faktor pre vznik rakoviny pankreasu (1). 
Percentuálnym porovnaním sme zistili, že sme mali viac fajčiarov cigariet (aspoň 1 cigareta 
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denne počas 1 roka) v skupine prípadov s chronickou pankreatitídou (63 %) ako v skupine 
prípadov s rakovinou pankreasu (50 %), kým v skupine kontrol bol podiel takýchto fajčiarov 
42 %. Konzumáciu alkoholu jedenkrát týždenne počas jedného roka uviedlo 36 % prípadov s 
rakovinou pankreasu, takmer 59 % prípadov s chronickou pankreatitídou a 47 % kontrol.  

 
Tab. 1. Muži – Spearmanove korelačné koeficienty pre BMI a Body Size Score vo veku 20 a 40 rokov a 2 roky 
pred rozhovorom u respondentov štúdie ESNAP, Slovensko, 2007 – 2009 

Prípady Kontroly 
MUŽI 

BSS v 20. r. BSS v 20 r. 

Spearmanov korelačný koeficient 0,234 0,764 

Významnosť  0,057 0 BMI v 20 r. 

Počet pozorovaní (N) 67 40 

 BSS v 40. r.  BSS v 40 r.  

Spearmanov korelačný koeficient 0,599 0,593 

Významnosť  0 0 BMI v 40 r. 

Počet pozorovaní (N) 53 40 

 BSS pred 2 r.  BSS pred 2 r.  

Spearmanov korelačný koeficient 0,824 0,808 

Významnosť  0 0 BMI 2 r. pred 

Počet pozorovaní (N) 67 40 

 

Tab. 2. Ženy – Spearmanove korelačné koeficienty pre BMI a Body Size Score vo veku 20 a 40 rokov a 2 roky 
pred rozhovorom u respondentov štúdie ESNAP, Slovensko, 2007 – 2009  

Prípady Kontroly 
ŽENY 

BSS v 20. r.  BSS v 20 r.  

Spearmanov korelačný koeficient 0,423 0,503 

Významnosť  0,002 0 BMI v 20 r. 

Počet pozorovaní (N) 52 26 

 BSS v 40. r.  BSS v 40 r.  

Spearmanov korelačný koeficient 0,712 0,566 

Významnosť  0 0,03 BMI v 40 r. 

Počet pozorovaní (N) 49 26 

 BSS pred 2 r.  BSS pred 2 r.  

Spearmanov korelačný koeficient 0,764 0,893 

Významnosť  0 0 BMI 2 r. pred 

Počet pozorovaní (N) 52 26 

 
Viaceré štúdie vyžadujúce rozpamätanie sa respondentov na spätné údaje týkajúce sa 

antropometrických parametrov v minulosti poukazujú na skutočnosť, že využitie piktogramu 
poskytuje vierohodnejšie údaje ako presné údaje (19). V našej štúdii sme korelačnou analýzou 
zistili, že medzi Body Mass Indexom (BMI) a BSS (Body Size Score) je silná korelácia. S 
využitím Spearmanovho korelačného koeficientu sme hodnotili koreláciu medzi BMI a BSS u 
mužov aj u žien v 20., 40. roku a 2 roky po stanovení diagnózy. BSS sme hodnotili v troch 
kategóriách podľa piktogramu. Zistili sme vysokú koreláciu vo všetkých prípadoch (u mužov 
aj u žien) s výnimkou BMI a BSS v 20. roku u mužov, ktorý však nebol štatisticky významný. 
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Vysoká korelácia medzi BMI a BSS zároveň umožnila vylúčiť BSS z ďalších analýz v rámci 
hodnotenia vzťahu nadhmotnosti k skúmaným ochoreniam (tab. 2, 3). 
 

Tab. 4. Výsledky individuálnych analýz pre diabetes 

  Prípady Kontroly Spolu 
DM (+) 33 8 41 
DM (-) 102 75 177 
Spolu 135 83 218 

OR = 3,02 
95 % CI = 1,27 – 8,01 
Chí-kvadrát = 7,38, p-hodnota = 0,007  
Fisherov presný test (obojstranný) p-hodnota = 0,007 

 
Vzhľadom na malú veľkosť hodnoteného súboru a menší počet kontrol v porovnaní s 

prípadmi nebolo možné zrealizovať štatistické analýzy na zisťovanie kauzálnych vzťahov 
osobitne pre rakovinu pankreasu a chronickú pankreatitídu, preto sme analyzovali celý súbor 
prípadov, t.j. prípadov s rakovinou pankreasu spolu s prípadmi s chronickou pankreatitídou. 
Zo skúmaných faktorov individuálnou analýzou (ktorá nezohľadňuje prítomnosť tzv. 
skresľujúcich faktorov) sme získali štatisticky významné výsledky v prípade cukrovky (OR = 
3,02, 95 % CI = 1,27 – 8,01, Chí-kvadrát = 7,38, p-hodnota = 0,007) (tab. 4) a pre výskyt 
rakoviny pankreasu v rodine (OR = 5,03, 95 % CI = 1,12 – 46,55, Chí-kvadrát = 5,41, p-
hodnota = 0,02) (tab. 5). Vplyv nadmernej telesnej hmotnosti v 20. roku života, výskyt iných 
nádorových ochorení v rodine, fajčenie cigariet, konzumácia alkoholu na vznik ochorenia 
pankreasu sa v našom súbore pri individuálnej analýze nepotvrdil. 

 
Tab. 5. Výsledky individuálnych analýz pre výskyt rakoviny pankreasu v rodine 

  Prípady Kontroly Spolu 
Rakovina pankreasu v rodine (+) 15 2 17 
Rakovina pankreasu v rodine (-) 120 81 201 
Spolu 135 83 218 

OR = 5,03 
95 % CI = 1,12 – 46,55 
Chí-kvadrát = 5,41, p-hodnota = 0,02  
Fisherov presný test (obojstranný) p-hodnota = 0,02 

 

Dáta získané v rokoch 2007 – 2009 v projekte ESNAP boli súčasťou spoločných analýz 
574 prípadov s rakovinou pankreasu a 596 kontrol zo Slovenska a z Českej republiky v rámci 
multicentrickej štúdie koordinovanej IARC (20). Prvé analýzy boli zamerané na zhodnotenie 
vzťahu Body Mass Indexu (BMI) a Body Size Score (BSS) v definovaných obdobiach života 
(v 20. a 40. roku života a 2 roky pred diagnostikovaním rakoviny pankreasu) a rizikom vzniku 
rakoviny pankreasu. Podľa WHO je hodnota BMI < 18,5 definovaná ako podváha, BMI 18,5 
– 24,9 ako optimálna hmotnosť, BMI 25 – 29,9 ako nadváha a BMI nad 30 ako obezita. 
Výsledky analýzy poukazujú na zvýšené riziko vzniku rakoviny pankreasu u jedincov 
s nárastom BMI, ktorí v 20. roku života mali v treťom kvartile BMI = 22,9 – 24,5 (OR = 1,81, 
95 % CI = 1,24 – 2,63) a vo štvrtom kvartile BMI > 24,5 (OR = 1,79, 95 % CI = 1,23 – 2,61). 
Slabšia asociácia sa zistila vo veku 40 rokov s hodnotami v treťom kvartile BMI = 24,9 – 27,3 
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(OR = 1,40, 95% CI = 1,09 – 2,27) a vo štvrtom kvartile BMI > 27,3 (OR = 1,57, 95 % CI = 
1,09 – 2,27). Keďže naše údaje boli súčasťou analýz realizovaných v IARC potvrdzujúcich 
význam nadváhy v mladom veku (19), pokúsili sme sa o rovnakú analýzu samostatného 
súboru zo Slovenska. Ako sme už uviedli, v individuálnej analýze boli výsledky pre BMI v 
20. roku štatisticky nesignifikantné, a preto ani pri zahrnutí „konfauderov“ v logistickej 
regresii neboli získané výsledky štatisticky významné. Korigované hodnoty OR pre tieto 
premenné naznačujú síce ich očakávaný vplyv (rast rizika ochorenia pankreasu pre skupiny s 
vyššou hmotnosťou vo veku 20 rokov), ale vzhľadom na nízky počet doteraz získaných 
subjektov štúdie sú tieto hodnoty nesignifikantné.  

Medzi osobitne silnú stránku nami realizovanej štúdie patrí veľmi rýchla identifikácia 
prípadov (do dvoch týždňov od stanovenia diagnózy). Nezaradili sme prípady identifikované 
po viac ako troch mesiacoch od stanovenia diagnózy z dôvodov genetických analýz. Výber 
kontrolnej skupiny cestou praktických lekárov prípadov sa ukázal ako efektívny, avšak 
časovo veľmi náročný a pre opakované pozastavovanie projektu získaný počet kontrol za 
sledované obdobie bol nižší ako počet prípadov.  

 
Záver 

V nábore prípadov a kontrol sa v rámci riešenia projektu ESNAP pokračuje a preto po 
získaní dostatočného počtu prípadov a kontrol bude možné urobiť analýzu v plnom rozsahu 
osobitne pre prípady s rakovinou pankreasu v súbore zo Slovenska. Za jeden z hlavných 
úspechov štúdie ESNAP považujeme posilnenie spolupráce medzi inštitúciami verejného 
zdravotníctva a klinickými pracoviskami v rámci vedeckého výskumu, nesmierne cenná bola 
aj spolupráca s matematickými špecialistami. Môžeme konštatovať, že doterajšia realizácia 
multicentrickej epidemiologickej štúdie v podmienkach Slovenska, výber spoluriešiteľských 
inštitúcií verejného zdravotníctva, spolupráca s klinickými pracoviskami bola vysoko 
efektívna, avšak opakované pozastavovanie projektu narúša kontinuitu spolupráce a 
dôveryhodnosť u spoluriešiteľov. Doterajšie poznatky z riešenia štúdie ESNAP spolu 
s poznatkami z odbornej literatúry nás utvrdzujú v tom, že pre primárnu prevenciu rakoviny 
pankreasu je dôležité vyhýbanie sa známym rizikovým faktorom (fajčenie, nadváha, 
konzumácia alkoholu) a modifikovanie postoja verejnosti a hlavne mládeže k zdravému 
životnému štýlu. Nutné je zdôrazňovať škodlivosť fajčenia nielen z pohľadu nádorov 
dýchacieho systému či kardiovaskulárnych ochorení, ale vyzdvihnúť aj význam udržiavania 
optimálnej hmotnosti od mladého veku. 
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K hlavním rizikovým faktorům, které jsou uváděny v souvislosti se vznikem karcinomu 
ledvin, patří kouření, obezita a hypertenze, které se podílí až na 60 % případů karcinomu 
ledvin. K dalším rizikovým faktorům nebo markerům se řadí užívání analgetik, 
antihypertenzivních léků a estrogenů, nutriční faktory včetně konzumace alkoholických 
nápojů, profesionální expozice azbestu, polychlorovaným uhlovodíkům, tetrachlorethylenu a 
benzinu včetně ostatních ropných produktů, hemodialýza, ionizující záření a genetické 
faktory. Výskyt karcinomu ledvin v České republice zaujímá v incidenci i v úmrtnosti první 
místo na světě. K preventivním faktorům patří např. faktory výživové a to zejména vysoká 
konzumace čerstvé zeleniny a vyšší socioekonomický status (vzdělání) (1 – 6). 

 
Materiál a metody 

Studie byla prováděna v rámci multicentrické studie za účelem objasnění vztahů mezi 
faktory životního stylu a poruchami zdraví. Byla použita forma nemocniční (hospital-based 

study) analytické observační studie případů a kontrol, ve které se zjišťovaly vybrané faktory 
životního stylu u skupiny nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem ledvin a ve stejně 
početné skupině kontrolní. Soubor zařazený do předložené studie tvořilo 635 osob, z toho 300 
případů karcinomu ledvin a 335 kontrolních osob z Fakultní nemocnice v Olomouci a 
Nemocnice České Budějovice, a.s. S každým případem i každou kontrolou byl proveden 
pohovor pomocí standardizovaného dotazníku. Kriteriem pro zařazení do kontrolní skupiny 
byl věk (s možnou odchylkou 3 let), pohlaví a zdravotní stav. Jedinci do kontrolní skupiny 
byli vyhledáváni do 3 měsíců od stanovení diagnózy u pacienta s karcinomem ledvin. 
Analýza byla provedena v programu Stata v. 10.  

 

                                                           

1 Práce vznikla s podporou grantu IGA MZ ČR NS/10290-3/2009 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Cíl práce  

Cílem předkládané práce je poukázat na vybrané faktory, které ovlivňují vznik karcinomu 
ledvin.  

 
Výsledky a diskuse 

Ve sledovaném souboru bylo provedeno srovnání obézních osob, které měly BMI ≥ 30 
s osobami, které měly normální váhu s BMI ≥ 18,5 <25. Výsledek ukazuje na mírný vliv 
obezity na vznik karcinomu ledvin. Při srovnání hypertoniků s normotoniky v celém souboru, 
byla zjištěna pozitivní asociace a prokázán mírný až střední vliv hypertenze na vznik 
karcinomu ledvin. Při analýze vlivu kouření na vznik karcinomu ledvin, bylo provedeno 
srovnání kuřáků s nekuřáky. Zjištěné OR není statisticky významné a bylo pravděpodobně 
ovlivněné designem studie, kdy i kontrolní skupina byla vybírána v nemocničním zařízení, 
což mohlo vést k podhodnocení výsledků. V předkládané studii byla také provedena analýza 
familiárního výskytu nádorových onemocnění u příbuzných prvního stupně.  

 
Tab. 1. Asociace mezi konzumací zeleniny a ovoce a karcinomem ledvin.  

Ca ledvin a konzumace zeleniny 

Druh Počet/týden N (%) 
Hrubé 

OR 
(95% IS) 

Model 1 
OR 

(95% IS) 

Model 2 
OR 

(95% IS) 

Model 3 
OR 

(95% IS) 
0 – 14 337 

(53 %) 
1+ 1+ 1+ 1+ Tepelně zprac. 

15 a více 298 
(47 %) 

0,64 
(0,46 - 0,87) 

0,63 
(0,46 - 0,87) 

0,61 
(0,44-0,86) 

0,71 
(0,51 - 1,00) 

0 – 6 335 
(53 %) 

1+ 1+ 1+ 1+ Čerstvá 

7 a více 300 
(47 %) 

0,44 
(0,32 - 0,60) 

0,42 
(0,31 - 0,59) 

0,39 
(0,28- 0,55) 

0,42 
(0,29 - 0,60) 

0 – 2 335 
(53 %) 

1+ 1+ 1+ 1+ Konzervovaná 

3 a více 300 
(47 %) 

0,73 
(0,53- 0,997) 

0,73 
(0,53-0,997) 

0,76 
(0,54 -1,05) 

0,97 
(0,68 - 1,37) 

Ca ledvin a konzumace ovoce 
0 – 7 176  

(53 %) 
1+ 1+ 1+ 1+ Čerstvá 

8 a více 459  
(47 %) 

0,71 
(0,50- 1,00) 

0,67 
(0,47- 0,96) 

0,70  
(0,48-1,03) 

1,08 
(0,71-1,64) 

1+ základní kategorie  
Model 1 - adjustace o pohlaví, věk  
Model 2 - adjustace o pohlaví, věk, kouření, hypertenze, BMI, hereditární výskyt, vzdělání  
Model 3 - adjustace o zeleninu tepelně zprac., čerstvou, konzervovanou; pohlaví, věk, kouření, hypertenze, 
BMI, hereditární výskyt, vzdělání 

 
Výsledky analýzy ukazují na pozitivní asociaci mezi hereditární predispozicí a vznikem 

karcinomu ledvin. Inverzní asociace byla zjištěna u vyššího vzdělání a zejména u vyšší 
konzumace čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce. Analýzu ukazují tab. 1 a 2. Obr. 1 ukazuje % 
osob s genetickou nebo epigenetickou změnou. 
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Tab. 2. Vztah mezi kouřením, obezitou, hypertenzí, familiárním výskytem, vzděláním, konzumací ovoce a 
zeleniny a rizikem vzniku karcinomu ledvin. Adjustované OR je přizpůsobené věku, pohlaví a sledovaným 
faktorům.  

Rizikový faktor  Kategorie  OR 95% IS p 

muži  1+   Pohlaví  

ženy  1,34 0,89 – 2,00 0,149 

< 50  1+   

50 – 64  0,60 0,35 – 1,01 0,056 

65 – 74  0,61 0,51 – 1,39 0,084 

Věk  

75 – 84  0,40 0,18 – 0,89 0,026 

ne  1+   Kouření  

ano  1,12 0,77 – 1,65 0,529 

≥ 18.5 <25  1+   

≥ 25 <30  1,03 0,68 – 1,58 0,864 

BMI  

≥ 30  1,38 0,86 – 2,26 0,168 

ne  1+   Hypertenze  

ano  1,85 1,29 – 2,64 0,001 

ne  1+   Familiární v.  

ano  2,04 1,42 – 2,93 0,000 

základní 1+   Vzdělání  

vyšší 0,53 0,33 – 0,87 0,013 

0 – 7/týden 1+   Ovoce čerstvé  

8 a více 1,08 0,71 – 1,63 0,715 

0 – 6/týden 1+   Zelenina čerstvá  

7 a více 0,41 0,28 – 0,60 0,000 

1+ základní kategorie 

 

mutace
74%

hypermethy-
lace
9%

beze změn 
VHL genu

17%

 

Obr. 1. Změny VHL genu u souboru osob s karcinomem ledvin 
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Závěr 

Výsledky předkládané studie se pokusily přispět k objasnění etiologie a tím umožnit 
ovlivnění rizikových faktorů zejména v rámci primární prevence. 
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INDIVIDUÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY A GENETICKÁ PREDISPOZÍCIA 
K OBEZITE NA SLOVENSKU 1 

 
 

L. Wsólová, J. Gašparovič, B. Smolková, K. Rašlová, M. Dušinská, K. Volkovová 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 
 
 
 

Projekt Individuálne rizikové faktory a genetická predispozícia k obezite na Slovensku 
mal nasledovné ciele: 

− zistiť frekvenciu výskytu obezity na Slovensku v reprezentatívnej vzorke populácie vo veku 
40 rokov, 

− zistiť v tejto vzorke frekvenciu polymorfizmov v génoch súvisiacich s obezitou, 

− skúmať vzťah medzi genotypom a patogenézou individuálnych zdravotných rizík, ktoré 
súvisia s obezitou. 

Obezitu možno charakterizovať ako nadmernú akumuláciu telesného tuku. Obezita je 
multifaktoriálne chronické ochorenie. Jej patogenéza zahŕňa genetickú predispozíciu, 
metabolické, hormonálne a behaviorálne aspekty. Obezita je príčinou zvýšenej morbidity, 
zníženej kvality života, diskriminácie a predčasnej mortality u postihnutých. Kvôli zvyšujúcej 
sa prevalencii obezity na celom svete ju Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 
za globálnu epidémiu. Hlavné zdravotné riziká, ktoré súvisia s obezitou, sú: inzulínová 
rezistencia, diabetes, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia, mozgová príhoda, 
osteoartritída a niektoré druhy rakoviny. 

Obezitu definujeme podľa hodnôt body mass indexu (BMI = hmotnosť v kg delená 
výškou v metroch umocnenou na druhú). Klasifikácia BMI podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie: Podváha pre BMI < 18,5, fyziologická hmotnosť pre BMI z intervalu 18,5 – 
24,9, nadváha pre BMI z intervalu 25 – 29,9, obezita I. stupňa pre BMI z intervalu 30 – 34,9, 
obezita II. stupňa pre BMI z intervalu 35 – 39,9 a obezita III. stupňa pre BMI = 40 a viac. 

Centrálne uložený telesný tuk (abdominálny typ obezity) je rizikový faktor pre viaceré 
ochorenia, predovšetkým pre metabolický syndróm a pre srdcovocievne ochorenia.  

                                                 
1Táto práca bola podporovaná v rámci projektu MZ SR „Individuálne rizikové faktory a genetická 
predispozícia k obezite na Slovensku. Prospektívna štúdia.“ 2005/43-SZU-21. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 



 93

Zjednodušenou formou hodnotenia centrálnej obezity je meranie obvodu pása v 
horizontálnej rovine v strede medzi spodnou hranou najnižšieho rebra a hornou hranou 
bedrovej kosti. Obvod pása u netehotnej ženy nad 80 cm a u mužov nad 94  cm zvyšuje 
riziko.  

Obezita a centrálna abdominálna adipozita sú do značnej miery geneticky predurčené. 
Gény, ktoré regulujú obezitu, môžu modulovať chuť do jedla, pocit sýtosti, rýchlosť 
metabolizmu a fyzickú aktivitu. Keďže obezita je komplexné multifaktoriálne ochorenie, 
predispozícia k obezite je polygénna.  

Sledovali sme nasledovné gény súvisiace s obezitou:  

LEPR – gén pre leptínový receptor – polymorfizmy v tomto géne súvisia s hypertenziou 
a s vnímavosťou k obezite,  

ADRB1 – gén pre beta 1-adrenergný receptor – jeho polymorfizmy sú asociované 
s obezitou u žien, 

ADRB2 – gén pre beta 2-adrenergný receptor – jeho polymorfizmy ovplyvňujú BMI 
hlavne u mužov, ale všeobecne je dôležitý z hľadiska vnímavosti k obezite, 

TNF-alpha – gén pre tumor nekrotizujúci faktor alfa – je kandidátny gén pre vznik obezity 
aj inzulínovej rezistencie, viac ako BMI ovplyvňuje vznik viscerálnej obezity, 

5-HTR2C – gén pre serotonínový receptor typu 2C – serotonín hrá dôležitú úlohu 
v regulácii nálady, agresie, učenlivosti, rastu nervov a v regulácii  chuti do jedla, 
polymorfizmus v géne  pre serotonínový receptor súvisí s rezistenciou k obezite a k diabetu 2. 
typu, 

GHSR – gén kódujúci receptor pre sekretatogá rastového hormónu – produkt tohto génu 
hrá dôležitú úlohu v regulácii príjmu potravy a energetickej homeostázy, 

FTO – „fat mass and obesity associated“ – produkt tohto génu ovplyvňuje energetickú 
rovnováhu pôsobením na správanie pri jedle, polymorfizmy boli asociované s nadmernou 
chuťou do jedla, 

APOE – gén pre apolipoprotein E – produkt génu je kľúčovým regulátorom hladín lipidov 
v plazme, 

ERCC2 (XPD) – Xeroderma pigmentosum, komplementačná skupina D – produkt génu sa 
podieľa na nukleotidovej excíznej oprave DNA, interakcia medzi obezitou a polymorfizmom 
v tomto géne zvyšuje riziko onkologických ochorení. 

   
Materiál a metódy 

Nábor mužov a žien vo veku 40 rokov sme vykonali v 7 mestách na území Slovenska 
(Bratislava, Nitra, Zvolen, Žilina, Poprad, Prešov, Košice). Praktickí lekári uskutočnili 
klinické vyšetrenie, ktoré pozostávalo zo získania základných antropometrických údajov 
(hmotnosť, výška, obvod pása) a z odmerania krvného tlaku. Účastníci štúdie vyplnili vstupný 
dotazník, ktorého súčasťou boli informácie zamerané na osobnú a rodinnú anamnézu 
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s ohľadom na prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov a výskyt nádorových 
ochorení. Účastníkom sa odobrala krv na vyšetrenie lipidového profilu, glukózy a ALT a na 
izoláciu DNA. 

Súbor tvorilo 2 403 osôb, 1 001 mužov (41,7 %) a 1 402 žien (58,3 %). Medián BMI bol 
25,3, minimum 15,94 a maximum 58,35. Rozdelenie súboru podľa kategórií BMI je v tab. 1.  
 
Tab. 1. Rozdelenie súboru podľa BMI 

Kategórie BMI Počet % % z vyplnených Kumulatívne % 

Podváha < 18,5 35 1,5 1,5 1,5 

Fyziologická hmotnosť 18,5 – 24,9 1083 45,1 45,2 46,7 

Nadváha 25 – 29,9 866 36 36,1 82,8 

Obezita I. stupňa 30 – 34,9 295 12,3 12,3 95,1 

Obezita II. stupňa 35 – 39,9 76 3,2 3,2 98,3 

Obezita III. stupňa ≥ 40 41 1,7 1,7 100 

Spolu 2396 99,7 100  

Chýbajúce údaje 7 0,3   

Spolu 2403 100   
 

Medián obvodu pása u mužov bol 93 cm, minimum 61 cm a maximum 150 cm. Medián 
obvodu pása u žien bol 80 cm, minimum 53 cm a maximum 148 cm. Rozdelenie mužov 
a žien podľa kategórií obvodu pása vidíme v tab. 2. 
 
Tab. 2. Rozdelenie súboru podľa kategórií obvodu pása 

 V norme Stredné riziko Vysoké riziko Spolu 
počet 543 254 190 987 Muži 
% v rámci pohlavia 55,0% 25,7% 19,3% 100,0% 
počet 748 288 333 1369 Ženy 
% v rámci pohlavia 54,6% 21,0% 24,3% 100,0% 
počet 1291 542 523 2356 Spolu 
%  54,8% 23,0% 22,2% 100,0% 

 
Stanovili sme polymorfizmy v nasledovných génoch: ADRB1, 2 polymorfizmy v géne 

ADRB2, FTO, 2 polymorfizmy v géne GHSR, HTR2C, LEPR, APOE4, APOE2, ERCC2, TNF 

(tab. 3).  
 

Tab. 3. Genotypizácia polymorfizmov 

Genotyp 
Gén 

0 1 2 
ADRB1 rs1801252 AA AG GG 
ADRB2 rs1042713 GG GA AA 
ADRB2 rs1042714 CC CG GG 
FTO rs9939609 TT TA AA 
GHSR rs495225 AA AG GG 
GHSR rs572169 CC CT TT 
HTR2C rs6318 GG CG CC 
LEPR rs1137100 AA AG GG 
APOE rs429358  TT TC CC 
APOE rs7412 CC CT TT 
ERCC2 (XPD) rs13181 TT TG GG 
TNFα rs1800629 GG GA AA 
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Genotypizáciu polymorfizmov sme uskutočnili metódou alelovej diskriminácie (5' 
nukleázová assay) s použitím TaqMan® MGB prób (Applied Biosystems, Warrington, UK). 
Výsledky sme validizovali sekvenovaním 4 % náhodne vybraných vzoriek, genotypizácia 
bola podmienená 100 percentnou zhodou medzi metódami. 

Na štatistické spracovanie údajov sme použili softvér SPSS 16.0. Pracovali sme na 
hladine významnosti α = 0,05. 

 

Obr. 1. Interakcie medzi polymorfizmami a inými sledovanými faktormi – celý súbor 

 
Výsledky 

Muži mali štatisticky významne vyššie hodnoty BMI (p < 0,001). Použili sme 
neparametrický Mannov-Whitneyov test. 

Pri porovnaní kategórií BMI pre ženy a mužov bol výsledok rovnaký (p < 0,001). Ženy 
a muži sa štatisticky významne líšili v rozdelení podľa kategórií BMI. Ženy mali oproti 
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mužom častejšie podváhu a fyziologickú hmotnosť, menej často nadváhu, rovnako obezitu I. 
stupňa, ale častejšie obezitu II. a III. stupňa. Použili sme chí kvadrátový test v kontingenčných 
tabuľkách. 

Pri porovnaní kategórií podľa obvodu pása pre ženy a mužov sa tiež ukázal štatisticky 
významný rozdiel (p = 0,002). Obvod pása v norme malo 55 % mužov a 54,6 % žien. Stredné 
riziko mali častejšie muži a vysoké riziko zase ženy. Opäť sme použili chí kvadrátový test 
v kontingenčných tabuľkách. 

 

Obr. 2. Interakcie medzi polymorfizmami a inými sledovanými faktormi – muži 

 
Porovnali sme hodnoty BMI a obvodu pása v genotypoch jednotlivých génov zvlášť pre 

ženy a  zvlášť pre mužov. Použili sme neparametrický Kruskal-Wallisov test. 

Pre mužov sa ukázal štatisticky významný vzťah medzi obvodom pása a genotypmi 
rs1137100 génu LEPR (p = 0,021). Muži s genotypom GG mali najvyššie hodnoty obvodu 
pása. 

Pre ženy sa ukázal štatisticky významný vzťah medzi obvodom pása a genotypmi rs13181 
génu ERCC2 (p = 0,029) a genotypmi génu FTO (p = 0,045). Ženy s genotypom TG génu 
ERCC2 mali najnižšie hodnoty obvodu pása. Ženy s genotypom AA génu FTO mali najvyššie 
hodnoty obvodu pása. 

Ďalej sa ukázal u žien štatisticky významný vzťah medzi BMI a genotypmi rs9939609 
génu FTO (p = 0,009). Ženy s genotypom AA mali najvyššie hodnoty BMI. 

Na zistenie, ktoré z génov sú v najtesnejšom vzťahu s BMI a obvodom pása sme použili 
softvér AnsweTree 3.1. Tento softvér obsahuje metódy, ktoré umožňujú nájsť aj interakcie 
medzi génmi alebo interakcie medzi polymorfizmami a inými sledovanými faktormi. 
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Obr. 3. Interakcie medzi polymorfizmami a inými sledovanými faktormi – ženy 

 
Najprv sme pracovali s celým súborom. Závislou premennou bol BMI a nezávislými 

všetky hore uvedené gény, pohlavie a fajčenie. Výsledok je na obr. 1. 

Ďalej sme pracovali zvlášť so súborom mužov a zvlášť so súborom žien. Závislou 
premennou bol obvod pása (PAS) a nezávislými všetky hore uvedené gény a fajčenie. 
Výsledok pre mužov je na obr. 2 a pre ženy na obr. 3. 
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Záver 

Medzi 40-ročnými dobrovoľníkmi v našom súbore malo fyziologickú hmotnosť podľa 
kritérií WHO pre BMI iba 45,1 % osôb. Medzi mužmi len 29,7 % a medzi ženami 56,3 %. 
Pokiaľ ide o hodnotenie podľa obvodu pása, je v norme 54,8 % osôb. Medzi mužmi je 
v norme 55 % a medzi ženami 54,6 %. U mužov sa ukázal z génov iba vplyv polymorfizmu 
rs1137100 v géne LEPR (aj pre BMI aj pre obvod pása), rizikoví boli homozygoti GG. U žien 
sa ukázal vplyv polymorfizmu rs9939609 v géne FTO (pre BMI aj obvod pása), rizikové boli 
ženy s genotypom AA. V ďalšom slede to bol polymorfizmus rs1137100 v géne LEPR pre 
BMI, rizikový genotyp GG a pre obvod pása polymorfizmus rs13181 v géne ERCC2, rizikové 
boli ženy s genotypmi GG alebo TT. U žien s rizikovými genotypmi nasledovalo v prípade 
obvodu pása fajčenie. Fajčenie malo pri rovnakej kombinácii genotypov za následok vyššie 
hodnoty obvodu pása. 
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OBEZITA V KORELÁCII S KONCENTRÁCIOU APOLIPOPROTEÍNOV 
A VITAMÍNU C AKO VÝZNAMNÉ KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO 

 
 

J. Koprovičová, D. Petrášová 

Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice 
 
 
 

Obezita sa stala epidémiou 21. storočia v mnohých vyspelých štátoch Európy a celého 
sveta. V súčasnosti vieme, že ak hovoríme o obezite, nejde iba o estetický problém, ale aj 
o závažný medicínsky problém často aj s vážnymi život ohrozujúcimi komplikáciami. 
S nárastom hmotnosti stúpa riziko vzniku závažných kardiovaskulárnych ochorení. Obezita je 
v asociácii s hyperlipidémiou, čo je kľúčovým rizikovým faktorom predčasnej aterotrombózy 
(3). Nebezpečná je najmä abdominálna obezita, ktorá je jedným z veľmi významných riziko-
vých faktorov metabolického syndrómu. 

Podľa najnovších poznatkov z lipidológie vyplýva, že nielen obezita, ale aj nadváha je ne-
bezpečná z hľadiska iniciácie dyslipidémie. Znamená taktiež značné kardiovaskulárne riziko 
v súvislosti s hodnotami BMI (BMI > 25 = mierne riziko; BMI > 27 = výrazné riziko). 

Metabolický syndróm v súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie ochorenie na svete. Podľa 
aktuálnych štatistických údajov WHO približne 30 % dospelej populácie má metabolický 
syndróm v štátoch Severnej Ameriky a Európy. V našej republike v súčasnosti toto ochorenie 
sa týka približne 20 % dospelej populácie. Kým u mužov je to približne 16 %, u žien až 24 %. 
Keďže neustále rastie počet obéznych dospelých, ale žiaľ aj detí, dá sa predpokladať, že toto 
percento v budúcnosti sa bude zvyšovať. 

 
Cieľ práce 

Zistiť kardiovaskulárne riziko u obéznych mužov stredného veku na základe zmien v lipi-
dovom a apolipoproteínovom profile. 

 
Materiál a metódy 

Vyšetrili sme 32 obéznych mužov (BMI = 29 – 31 kg/m2) stredného veku (49 ± 9 rokov). 
Túto skupinu sme označili: OB. Do kontrolnej skupiny (K) sme zaradili 21 zdravých mužov 
s porovnateľným vekovým priemerom (45 ± 8 rokov) a s normálnou telesnou hmotnosťou 
(BMI = 23 – 25 kg/m2). 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Sledovali sme sérovú koncentráciu apolipoproteínov: apoC-II, apoC-III, apoB, 
z lipidových parametrov: TCH, TG, LDL-CH, nonHDL-CH, HDL-CH, koncentráciu vitamí-
nu C a hodnotu indexu inzulínovej rezistencie: TG/HDL-CH. 

Koncentráciu apoC-II a apoC-III sme určovali metódou radiálnej imunodifúzie (RID), an-
tiséra a štandardy sme používali od japonskej firmy (DAIICHI – Tokio). 

Koncentráciu apoB sme stanovovali metódou elekttroimunodifúzie (EID) za použitia ne-
meckých antisér a štandárd od nemeckej firmy (Behringwerke, Marburg). 

Koncentráciu TCH, TG a HDL-CH sme určovali spektrofotometricky pomocou bioche-
mických setov českej výroby (Pliva Lachema, Brno), pričom koncentráciu HDL-CH sme izo-
lovali precipitačnou metódou podľa Gidéza. 

Koncentráciu vitamínu C sme určovali kolorimetricky. 

Koncentráciu LDL-CH, nonHDL-CH a hodnotu indexu inzulínovej rezistencie (TG/HDL-
CH) sme vypočítali zo známych vzorcov podľa Friedewalda a DeBackera.  

Výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou chí2 testu a pomocou štatistických prog-
ramov ANOVA 1 a ANOVA 2. 

 
Výsledky 

Koncentráciu apoC-II, apoC-III, apoB, TCH, TG, LDL-CH, nonHDL-CH, HDL-CH, vi-
tamínu C a hodnotu inzulínovej rezistencie u obéznych mužov stredného veku (OB) 
v porovnaní s kontrolnou skupinou (K) znázorňujeme graficky na obr. 1 – 10. 

Keď sme porovnávali koncentráciu apoC-II, zistili sme štatisticky významné rozdiely me-
dzi skupinami obéznych mužov (OB) a kontrolnou skupinou (K) v prospech skupiny OB (p < 
0,001, obr. 1). Obdobne aj koncentrácia apoC-III bola signifikantne významne zvýšená (p < 
0,001) v skupine OB oproti kontrolnej skupine (obr. 2). 

 
Obr. 1. Koncentrácia apoC-II u mužov s obezitou 

(OB) a v kontrolnej skupine (K) 
Obr. 2. Koncentrácia apoC-II u mužov s obezitou 

(OB) a v kontrolnej skupine (K) 
 
Podobný trend sme detegovali v prípade apoB. Zistili sme jeho významne zvýšenú kon-

centráciu v skupine OB (p < 0,001, obr. 3). 

Z lipidových parametrov koncentrácia TCH bola štatisticky významne zvýšená v skupine 
OB v porovnaní s kontrolnou skupinou K (p < 0,001, obr. 4). 
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Obr. 3. Koncentrácia apoB u mužov s obezitou (OB) 

a v kontrolnej skupine (K) 
Obr. 4. Koncentrácia TCH u mužov s obezitou (OB) 

a v kontrolnej skupine (K) 
 

Koncentrácia triacylglycerolov bola taktiež štatisticky vysokovýznamne zvýšená 
v skupine obéznych probandov (p < 0,001, obr. 5). 

Koncentrácia ďalších aterogenných lipidov (LDL-CH a nonHDL-CH) bola štatisticky 
významne zvýšená v skupine OB (p < 0,001, obr. 6 – 7). 

V logickej súvislosti s vyššie zistenými výsledkami, zistili sme signifikantne zníženú kon-
centráciu protektívneho HDL-CH v skupine OB (p < 0,01, obr. 8). 

Taktiež koncentrácia vitamínu C bola štatisticky významne znížená v skupine OB (p < 
0,05, obr. 9). 

Napokon hodnota indexu inzulínovej rezistencie TG/HDL-CH bola signifikantne zvýšená 
v skupine obéznych mužov (p < 0,001, obr. 10). 

 

Obr. 5. Koncentrácia TG u mužov s obezitou (OB) 
a v kontrolnej skupine (K) 

Obr. 6. Koncentrácia LDL-CH u mužov s obezitou 
(OB) a v kontrolnej skupine (K) 

 

Diskusia a záver 

Obezita sa definuje ako nadmerné ukladanie telesného tuku v organizme (u mužov nad 
25 % a u žien nad 30 %). Nebezpečenstvo obezity spočíva najmä v tom, že môže byť iniciáto-
rom vzniku kardiovaskulárnych ochorení na báze predčasnej aterotrombózy (1). V súčasnosti 
obezitu môžeme presne klasifikovať podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI). Hodnota BMI: 
30,0 – 34,9 znamená obezitu I. stupňa so stredne vysokým zdravotným rizikom; 35,0 – 39,9 
obezitu II. stupňa s vysokým zdravotným rizikom a nad 40,0 obezitu III. stupňa s veľmi vyso-
kým zdravotným rizikom (4). 
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Obr. 7. Koncentrácia non HDL-CH u mužov 
s obezitou (OB) a v kontrolnej skupine (K) 

Obr. 8. Koncentrácia HDL-CH u mužov s obezitou 
(OB) a v kontrolnej skupine (K) 

 

 
Obr. 9. Koncentrácia non vit. C u mužov s obezitou 

(OB) a v kontrolnej skupine (K) 
Obr. 10. Hodnota indexu TG/HDL-CH u mužov 

s obezitou (OB) a v kontrolnej skupine (K) 
 
Obzvlášť nebezpečná je abdominálna obezita, ktorá je základným prvkom definície meta-

bolického syndrómu a aj hlavným rizikovým faktorom vzniku diabetes mellitus 2. typu. Je 
známe, že probandi s abdominálnou obezitou majú zvýšenú sérovú koncentráciu triacylglyce-
rolov a aterogenných malých denzných častíc LDL-CH a súčasne zníženú koncentráciu pro-
tektívneho HDL-CH (2).  

Naše výsledky lipidových parametrov u obéznych mužov stredného veku sú v súlade 
s výsledkami vyššie uvedených autorov. Zistili sme totiž okrem významne zvýšenej sérovej 
koncentrácie TCH, TG, LDL-CH a navyše aj vysokovýznamne zvýšenú koncentráciu podľa 
mienky viacerých lipidológov aj najaterogennejšieho non HDL-CH. Z apolipoproteínov sme 
detegovali signifikantne zvýšenú sérovú koncentráciu okrem apoB aj apoC-II a apoC-III.  
  
Literatúra 

1. Lavie CJ, et al. Obesity and cardiovascular disease, paradox and impact of weight loss. J Am Cardiol, 2009; 
53(21): 3263-3271. 

2. Lemieux I, Pascot A, et al. Hypertriglyceridemic waist. A marker of the atherogenic metabolic triad (hyper-
insulinemia, hyperapolipoprotein B, small dense LDL) in men. Circulation, 2000; 102: 179-184.  

3. Polsdorfer R. Risk factors for obesity. In Aurorahealthcare, 2010 (online). 
4. European report: Management of obesity in adults: Projects to European primary care. Int J Obesity, 2004; 

28: S226-S231.  

0

1

2

3

4

5

6

7

OB                                          K

m
m

o
l/l

p<0,001

0

0,5

1

1,5

2

OB                                          K

m
m

o
l/l p<0,01

0

10

20

30

40

50

60

70

OB                                          K

m
m

o
l/l p<0,05

0

1

2

3

4

5

6

OB                                          K

p<0,001



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISK FACTORS FOR METABOLIC SYNDROME  
IN RELATION TO AGE AND BMI 

 
 

M. Valachovicova, M. Kudlackova, P. Blazicek, V. Spustova, Cs. Mislanova,  
J. Malekova, V. Paukova 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava.  
 
 
 

Insulin resistance and hyperinsulinemia are the critical characteristics of metabolic 
syndrome that is associated with abdominal obesity and are the early manifestations of type 2 
diabetes. These metabolic abnormalities are becoming recognized as a major contributor to 
cardiovascular disease. Early damage to vascular wall is secondary to long-term 
hyperinsulinemia and especially to postprandial peaks in plasma insulin levels, and is 
exacerbated by the accompanying hyperlipidemia (1). The insulin resistance syndrome is 
composed of risk factors for cardiovascular disease, including insulin resistance with 
hyperinsulinemia, atherogenic dyslipidemia, hypertension and abdominal obesity (2). As is 
described, obesity is one of the main conditions for insulin resistance syndrome (1, 2, 3).  

The aim of this study was to assess an insulin resistance values in dependence to different 
body mass index from normal weight through overweight to obesity and separately in every 
weight category correlate insulin resistance values to age.  

 
Subjects and methods 

The group of volunteers consisted of 168 adults who were randomly selected from 
examined group during the epidemiological study of nutrition and health status of general 
population of Slovakia. The subjective healthy probands (no diagnosis of cardiovascular 
disease, cancer, diabetes, renal disease and thyroid gland disease) live in Bratislava and Gbely 
districts (Western Slovakia). The characteristic of groups with different body mass index is 
presented in Table 1. 

Blood samples were collected using standard technique. Serum insulin levels were 
detected by electrochemiluminiscence immunoassay (Roche Elecsys Insulin test). Insulin 
resistance (IR) values (HOMA – homeostasis model assessment) were calculated from fasting 
glucose and insulin concentrations –IR (HOMA) = insulin x glucose/22.5 (4). Levels of 
glucose, triacylglycerols and HDL-cholesterol were assessed by a Vitros 250 autoanalyzer 
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(Johnson & Johnson). The Student´s t-test and regression analysis were used for final 
statistical evaluation. 

 
Results and discussion 

Insulin resistance is a predictor of age-related diseases (5). The results of Zavaroni and co-
workers (6) indicated that the 25 % of general population with the highest insulin response 
had significant increases in the incidence of type 2 diabetes (8 times), hypertension (2 times) 
or coronary heart disease (3 times) in less that 15 years. We recorded a significant positive 
linear correlation between insulin resistance values and age in normal weight or overweight 
groups, but a non-significant relation in obese subjects (Figure 1).  

Figure 1. Age dependence of insulin resistance values 
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Age independent insulin resistance value in obese individuals means that mentioned 
disorders or diseases can be occurred already in younger obese persons. There is the need of 
a crucial change of lifestyle including the nutritional habit. The prevention of cardiovascular 
disease, insulin resistance syndrome or diabetes contain of physical activity, weight loss, high 
fibre diet, consumption of unsaturated fats, whole grain products, fruit, vegetables and low 
intake of saturated fats (7, 8, 9), which mean the reduced risk lipid parameters and reduced 
insulin levels. Whole grain products, because of their physical form and high fibre content, 
tend to be slowly digested and absorbed, and thus have relatively low glycemic indexes (10). 
In diabetic and non-diabetic subjects, higher intake of food with a low glycemic index is 
associated with lower concentrations of insulin.  

As was described (4), obesity appears to be a good indicator of risk for insulin resistance 
and the metabolic syndrome. Obesity presence can be responsible for the greater risk of 
atherosclerosis development than is determined of the sum of main risk factors such as 
dyslipidemia, hypertension and smoking. On the contrary, weight loss may prevents the 
progression of these diseases. Insulin and glucose levels as well as insulin resistance values 
are significantly increased in overweight group and in obese groups (Table 1) if are compared 
with control group of normal weight subjects. In our examined groups, the insulin resistance – 

IR(HOMA) > 3.8 – is presented in 57 % of obese subjects vs. in 10 % of overweight and 1 % 
of normal weight subjects. 

 
Table 1. Insulin resistance (IR HOMA) in relation to body mass index (BMI) and prevalence of metabolic 
syndrome risk factors 

BMI range  18.8-25.0 25.1-30.0 30.1-35.0 35.1-40.0 40.1-51.6 
BMI (kg/m2) 22.3±0.2 27.4±0.2* 31.8±1.3* 37.5±0.6* 44.0±1.4* 
Insulin (mU/l) 6.74±0.32 10.46±0.52* 13.21±1.36* 18.21±2.78* 28.88±3.99* 
Glucose (mmol/l) 4.98±0.08 5.35±0.08° 5.61±0.20° 5.58±0.22° 5.60±0.16* 
IR (HOMA) 1.53±0.14 2.51±0.14° 3.40±0.41* 4.62±0.83* 7.25±1.09* 
Age range (y) 19-60 22-60 23-60 29-60 30-59 
n 84 42 24 9 9 
IR (HOMA) >3.8 1% 10% 46% 67% 78% 
Glucose >6.1 9% 10% 25% 22% 22% 
Triacylglycerols >1.8 15% 36% 54% 100% 100% 
HDL-cholesterol <1.4 24% 33% 71% 89% 100% 
Systolic BP >140 5% 17% 25% 56% 44% 
Diastolic BP >90 5% 14% 33% 56% 56% 

°P<0.01 *P<0.001 

 
The insulin resistance syndrome was defined as the presence of insulin resistance in 

combination with at least two of the following conditions: hyperglycaemia, hypertension, 
dyslipidemia or central body obesity (2). Beside obesity and incidence of risk insulin 
resistance value, 74 % of obese individuals suffer from triacylglycerolemia vs. 15 % of 
control subjects and 36 % of overweight subjects (Table 1). Hyperglycaemia was found in 
24 % of obese subjects vs. 9 % of normal weight or 10 % of overweight individuals. No risk 
HDL-cholesterol values was recorded in 19 % of obese vs. 76 % of normal weight and 67 % 
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of overweight persons. The higher blood pressure had 43 % of obese vs. 5 % of control and 
17 % of overweight subjects.  

The results document that obesity contributes unambiguously to insulin resistance 
development. Age independent insulin resistance values in obese subjects can suggest the 
metabolic abnormality occurrence already in younger age categories. This study was created 
by realization of research project: “Health effects of plant food and the possibility of 
reduction of health risks”, ITMS code: 26240220022. 
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Vzájomné interakcie metabolického a imunitného systému sú ovplyvniteľné množstvom 
biologicky aktívnych molekúl produkovaných imunitnými bunkami a adipocytmi. Obezita 
a ďalšie metabolické ochorenia sa spájajú s chronickou zápalovou reakciou a vyznačujú sa 
abnormálnou produkciou cytokínov, zvýšenou syntézou reaktantov akútnej fázy a aktiváciou 
zápalových signálnych dráh.  

Detská obezita je hlavným celosvetovým zdravotným problémom. Metabolické 
a kardiovaskulárne komplikácie obezity v detstve sú menej časté než v dospelosti, môžu však 
viesť k inzulínovej rezistencii a diabetes mellitus 2. typu. 

Cieľom práce bolo zistiť vplyv obezity na hladiny vybraných zápalových markerov 
a adiponektínu v súbore detí a adolescentov. 

 
Materiál a metodika 

Súbor tvorilo spolu 65 detí (33 chlapcov a 32 dievčat) vo veku 8 – 18 rokov. Do štúdie 
sme zaradili deti a adolescentov z metabolickej ambulancie zameranej na poruchy 
metabolizmu lipidov, hypertenzie a obezity (skupina 1 a 2) a deti s normálnou telesnou 
hmotnosťou, bez pozitívnej rodinnej anamnézy (kontrolná skupina – K).  

Z antropometrických parametrov sme zisťovali telesnú hmotnosť a telesnú výšku, z 
údajov sme vypočítali body mass index – BMI (kg/m2). Získané hodnoty BMI sme naniesli 
do percentilových grafov v závislosti od pohlavia a veku dieťaťa (1). Znížená hmotnosť sa 
definuje ako BMI < 25. percentil, nadhmotnosť > 90. a obezita > 9.5 percentil.  

Odber venóznej krvi sa vykonal v ranných hodinách nalačno a sérum sa v priebehu dvoch 
hodín odstredilo. Z imunologických parametrov sme turbidimetricky stanovovali sérové 
koncentrácie orosomukoidu (ORM) a ceruloplazmínu (Cpl). Sérové hladiny adiponektínu a 

                                                 
1 Práca bola podporená projektom VEGA 1/0456/11 
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tumoronekrotického faktora – α (TNFα) sme stanovili metódami ELISA (Thermo Scientific, 
USA). 

 
Výsledky a diskusia 

Hodnotený súbor detí sme rozdelili podľa hmotnosti na skupiny: 
K – kontrolná skupina, deti s normálnou hmotnosťou (33,85 % zo súboru), 
1. skupina – deti s nízkou hmotnosťou (16,92 %), 
2. skupina – deti s nadhmotnosťou a obezitou (49,23 %). 

Percentuálne zastúpenie detí v jednotlivých kategóriách je na obr. 1. 

Priemerná hodnota BMI v kontrolnej skupine bola 20,26 ± 1,65 kg/m2, u detí s nízkou 

hmotnosťou (skupina 1) bola 16,84 ± 1,5 kg/m2 a v skupine 2 u detí s nadváhou a obezitou 

28,02 ± 4,86 kg/m2 pričom tento rozdiel bol signifikantný (p < 0,001) v porovnaní s K 
skupinou.  

 

17%

34%
8%

41% nízka hmotnosť

normálna hmotnosť

nadváha 

obezita

 
 
Obr. 1. Percentuálne zastúpenie detí v kategóriách: nízka hmotnosť, normálna hmotnosť, nadhmotnosť, obezita. 

 
Množstvo cytokínov ovplyvnených zápalom hrá dôležitú úlohu v regulácii odpovede 

proteínov akútnej fázy zápalu, vrátane interleukínu 6 (IL-6), IL-1, IL-8 , tumoronekrotického 
faktora α (TNFα), interferóna γ a transformujúceho rastového faktora β. Tieto cytokíny môžu 
produkovať monocyty, makrofágy, neutrofily, lymfocyty, fibroblasty, endotelové bunky a 
epitelové bunky. Pričom monocyty a makrofágy v mieste zápalu sú hlavným zdrojom 
cytokínov IL-6, IL-1b, a TNFα (2). 

Orosumukoid (označovaný aj ako α1 – kyslý glykoproteín) je typický proteín akútnej fázy 
zápalu, ktorého hladiny zvyšuje zápal, infekcia, tehotenstvo a malignity. Má vysoký obsah 
sacharidov (40 %), vysokú kyslosť v dôsledku prítomnosti veľkého množstva kyseliny 
sialovej (11 %). Hlavným zdrojom biosyntézy ORM sú hepatocyty, jeho produkciu 

ovplyvňuje pôsobenie cytokínov IL-6, IL-1, TNFα a glukokortikoidov. Avšak nedávne štúdie 
poukázali na jeho extrahepatálnu tvorbu monocytami a epitelovými bunkami.  
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Hodnoty orosomukoidu v našom súbore sa pohybovali od 0,15 do 2,6 g/l. Obr. 2 
znázorňuje signifikantne rozdielne vzťahy v koncentrácii ORM medzi deťmi 

s nadhmotnosťou a obezitou a deťmi s normálnou hmotnosťou (p < 0,001). Zistilo sa, že 
obezita má vplyv na zvýšené hladiny nielen vysoko senzitívneho C-reaktívneho proteínu, 
hlavného markera pomaly progredujúceho zápalu, ale aj orosomukoidu a α1-antitrypsínu (3). 
Podobné výsledky sme zistili v skupine detí s nadhmotnosťou a obezitou, kde bola priemerná 
koncentrácia tohto proteínu štatisticky významne zvýšená v porovnaní s deťmi s normálnou 
hmotnosťou. 
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Obr. 2. Priemerné hodnoty sérovej koncentrácie orosomukoidu v skupinách detí 
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Obr. 3. Priemerné hodnoty sérovej koncentrácie ceruloplazmínu v skupinách detí 

 
Meď naviazaná na ceruloplazmín tvorí až 95 % celkového množstva medi v cirkulácii. 

Ceruloplazmín nie je iba transportér medi, ale funguje aj ako ferroxidáza (mení Fe2+ na Fe3+). 
Má dôležitú úlohu ako feroxidázový a superoxidový vychytávač. Nízke hladiny Cpl sú 
pozorované pri podvýžive, malabsorpcii, závažných ochoreniach pečene, nefrotickom 
syndróme. Štúdie poukázali na zvýšené hladiny Cpl u obéznych a aj na pozitívnu koreláciu 
Cpl s vekom (4) a pozoroval sa aj jeho pokles pri úbytku hmotnosti, spojenom s úpravou 
životosprávy (5). Hodnoty ceruloplazmínu v súbore detí boli v rozpätí od 0,25 do 1 g/l. V 
porovnaní s K skupinou bola koncentrácia Cpl v sére detí s nadváhou a obezitou signifikantne 

zvýšená (p < 0,05) a v skupine detí s nízkou hmotnosťou nesignifikantne zvýšená (obr. 3).  
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Adiponektín je jeden z adipocytokínov, ktorý je významne asociovaný s vysokým 
kardiometabolickým rizikom. Zohráva kľúčovú úlohu v regulácii metabolizmu mastných 
kyselín a sacharidov. Plazmatické hladiny adiponektínu sa redukujú pri patologických 
procesoch manifestujúcich sa rezistenciou na inzulín (pri obezite, diabetes mellitus typu 2 
a metabolickom syndróme). Pri poklese jeho koncentrácie sa prezentujú niektoré negatívne 
metabolické a funkčné zmeny, ako sú nízky HDL, vysoký krvný tlak, hyperglykémia 
a zvýšené TAG (6). 

Hladiny adiponektínu v hodnotenom súbore detí boli pri porovnaní K skupiny so skupinou 

2 štatisticky významne znížené v skupine detí s nadváhou a obezitou (p < 0,001) (obr. 4). 
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Obr. 4. Priemerné hodnoty koncentrácie adiponektínu v skupinách detí 

 
Z prozápalových cytokínov zohráva v zápalovej reakcii dôležitú úlohu tumoronekrotický 

faktor-α (TNFα). Okrem adipocytov ho syntetizuje množstvo ďalších buniek – makrofágy, 
monocyty, lymfocyty, keratinocyty, epitel kolónu, mamálny epitel, osteoblasty, dendritické 
bunky, pankreatické beta bunky, astrocyty, neuróny. V klinických štúdiách sa zistilo, že 

expresia mRNA pre TNFα u ľudí pozitívne koreluje so stupňom obezity. Niektorí autori 
udávajú až 2,5-násobne väčšiu expresiu mRNA pre TNFα v subkutánnom tukovom tkanive 
u obéznych jedincov v porovnaní s chudými a aj signifikantnú koreláciu medzi mRNA pre 
TNFα a BMI (7). 

Sérové hladiny prozápalového cytokínu tumoronekrotického faktora – α boli vyššie u detí 
s nadváhou a obezitou než u detí K skupiny, ale rozdiely neboli štatisticky významné (30,46 
vs. 29,77 pg/ml). Naopak, v skupine detí s nízkou hmotnosťou boli nižšie než v skupine 
kontrolnej (28,79 vs. 29,77 pg/ml). 

 
Záver 

Neustále pribúdajú štúdie, ktoré poukazujú na prozápalový a imunomodulačný potenciál 
adipokínov. Zvýšená infiltrácia tukového tkaniva imunokompetentnými bunkami pri obezite 
vyžaduje zvýšenie množstva adhéznych molekúl, ktoré sprostredkujú prichytenie monocytov 
k endotelu a ich následnú migráciu. Majú schopnosť aktivovať tieto procesy a pri obezite 
môžu prispievať k vytvoreniu prozápalového cytokínového mikroprostredia. Expresia 
a uvoľňovanie zápalu príbuzných adipokínov, vrátane IL-6, TNFa, haptoglobínu, leptínu 
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a niektorých proteínov akútnej fázy zápalu (orosomukoid, ceruloplazmín) je zvýšené 
v adipóznom tkanive pri obezite. Naopak, hladiny cirkulujúceho adiponektínu sú pri obezite 
znížené, čo potvrdzujú aj naše výsledky. Preto sa jednoznačne vyníma dôležitosť včasnej 
realizácie primárnej prevencie so zameraním na dôsledné ozdravenie životného štýlu, 
energetického výdaja detí už aj s ľahkými poruchami metabolizmu lipidov. 
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Životné prostredie, životný štýl a niektoré etiologické faktory s nimi spojené hrajú 
kľúčovú úlohu vo vývoji patofyziologických stavov, ktoré zvyšujú kardiovaskulárnu 
morbiditu (20). V Slovenskej republike je rozvinutý chemický priemysel a napriek viacerým 
legislatívnym a preventívnym opatreniam stále veľa pracovníkov pracuje v rizikovom 
pracovnom prostredí s výskytom rozličných chemických škodlivín. Tieto nepriaznivé 
pracovné podmienky – často sa spájajú s telesnou a prípadne aj stresovou záťažou – spolu 
s nezdravým životným štýlom a nesprávnymi stravovacími zvyklosťami môžu zvyšovať 
celkové kardiovaskulárne riziko. Cieľom práce bolo porovnať charakteristiky životného štýlu, 
stravovacie zvyklosti a prevalenciu rizikových faktorov KVCH vo vzťahu k celkovému 
kardiovaskulárnemu riziku v exponovanej a neexponovanej skupine pracovníkov. 

 
Súbor a metódy 

Vyšetrili sme 2 690 zdravých zamestnancov v 18 rozličných pracoviskách v SR (44,9 % 
mužov, 55,1 % žien) v priemernom veku 41,5 ± 9,6 rokov. Prevalenciu rizikových faktorov 
KVCH sme zisťovali objektívnym vyšetrením – hladinu sérových lipidov skríningovou 
metódou suchej kvapky prístrojom Reflotron, krvný tlak digitálnym tlakomerom Omron za 
štandardných podmienok, antropometrické parametre zamerané na nadhmotnosť/obezitu 
(body mass index – BMI, obvod pása pásovým meradlom), ktoré sme doplnili zisťovaním 
faktorov životného štýlu, pracovných podmienok, stravovacích zvyklostí, duševného zdravia 
(dotazníkom zameraným na prejavy depresie, nadmernej únavy a porúch pamäti) 
a subjektívne hodnoteného zdravotného stavu. Celkové kardiovaskulárne riziko sme 
vypočítali s využitím modelu SCORE po projekcii na vek 60 rokov (8). Z celého súboru sme 
vyčlenili 393 osôb (53,7 % mužov), ktorí uviedli pracovnú expozíciu rozličným chemickým 
faktorom (bližšie nešpecifikovaným) a porovnali ich so skupinou neexponovaných 
pracovníkov. Pri štatistickom spracovaní sme využili popisnú štatistiku, chí-kvadrátový test 
a viacnásobnú lineárnu regresiu s využitím programov Excel, EpiInfo a S-Plus. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Výsledky 

Pracovníci v exponovanej skupine boli významne mladší (39,9 rokov vs. 41,6 rokov; p = 
0,0003), v priemere mali nižší dosiahnutý stupeň vzdelania (obr. 1). Uvádzali častejšiu 
fyzickú aj stresovú záťaž na pracovisku (NS) (obr. 2), mali významne horšie skóre duševného 
zdravia (p = 0,0431) a významne vyššie priemerné celkové relatívne kardiovaskulárne riziko: 
4,01 ± 3,10 vs. 3,67 ± 3,03 (OR = 1,30; 95% CI = 1,02 – 1,64; p = 0,0277). Uvádzali aj 
častejšiu expozíciu pasívnemu fajčeniu (obr. 3), a horšie subjektívne hodnotili svoj zdravotný 
stav (9,3% vs. 8,3%). 
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Obr. 1. Stupeň dosiahnutého vzdelania v skupine exponovaných a neexponovaných pracovníkov 

 
Tab. 1. Hladiny krvných lipidov a aterogénnych indexov v skupine exponovaných a neexponovaných 
pracovníkov 

 
Exponovaní 

(n = 393) 
Neexponovaní 

(n = 2297) 
Celkový cholesterol [mmol/l] 4,84 ± 0,98 4,81 ± 0,95 

Triacylglyceroly [mmol/l] 1,32 ± 0,78 1,31 ± 0,75 

LDL-cholesterol [mmol/l] 2,72 ± 0,89 2,69 ± 0,93 

HDL-cholesterol [mmol/l] 1,47 ± 0,46 1,49 ± 0,46 

Aterogénny index CHOL/HDL-CHOL 3,53 ± 1,30 3,50 ± 1,43 

Aterogénny index TAG/HDL-C 1,04 ± 0,74 1,04 ± 0,85 

Aterogénny index LDL- CHOL /HDL- CHOL 2,08 ± 1,10 2,05 ± 1,16 

 
V exponovanej skupine sme zistili vyššie hladiny celkového cholesterolu, LDL-

cholesterolu a triacylglycerolov (NS), nižšiu hladinu HDL-cholesterolu (NS) a nepriaznivejšie 
hodnoty aterogénnych indexov (NS) (tab. 1). Medzi exponovanou a neexponovanou skupinou 
sme nezistili rozdiely v prevalencii nadhotnosti/obezity (tab. 2). Pracovníci z neexponovanej 
skupiny mali nesignifikantne vyššie hodnoty systolického TK a z exponovanej skupiny vyššie 
hodnoty diastolického TK (tab. 2). Zamestnanci v exponovanej skupine konzumovali 
nevýznamne častejšie ovocie a zeleninu, ale aj alkoholické nápoje (destiláty a pivo) (obr. 4). 
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Obr. 2. Pracovné podmienky v skupine exponovaných a neexponovaných pracovníkov 
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Obr. 3. Aktívne a pasívne fajčenie v exponovanej a neexponovanej skupine pracovníkov 

 
Viacnásobná lineárna regresia adjustovaná na vek ukázala pozitívnu signifikantnú 

asociáciu medzi celkovým kardiovaskulárnym rizikom (SCORE60) a expozíciou chemickým 
faktorom (p = 0,0372), stresovou záťažou (p = 0,0021), fyzickou záťažou (p = 0,003), 
expozíciou pasívnemu fajčeniu (p = 0,0000), konzumáciou alkoholických nápojov (p = 
0,0000) a horším subjektívne udávaným zdravotným stavom (p = 0,0393). Negatívne 
signifikantné asociácie sme našli medzi celkovým kardiovaskulárnym rizikom a úrovňou 
dosiahnutého vzdelania (p = 0,0011) a konzumáciou ovocia (p = 0,0001) a zeleniny (p = 
0,0340). 
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Tab. 2. BMI, obvod pása a krvný tlak v exponovanej a neexponovanej skupine 

 
Exponovaní 

(n = 393) 
Neexponovaní 

(n = 2297) 
Body mass index [kg.m-2]                     muži 26,5 ± 3,4 26,7 ± 3,8 

                                                              ženy 25,1 ± 5,1 24,6 ± 4,4 

Obvod pása [cm]                                   muži 93,6 ± 9,7 93,5 ± 10,2 

                                                              ženy 80,0 ± 11,9 79,7 ± 11,6 

Systolický TK [mmHg] 128,8 ± 19,5 129,1 ± 18,6 

Diastolický TK [mmHg] 81,6 ± 11,6 81,0 ± 10,5 
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Obr. 4. Vybrané stravovacie návyky v skupine exponovaných a neexponovaných pracovníkov 

 
Diskusia   

Ateroskleróza v dôsledku nezdravej výživy spolu s nedostatkom telesnej aktivity je 
zodpovedná približne za polovicu všetkých úmrtí dospelých vo veku nad 60 rokov v 
rozvinutých krajinách na celom svete (9). Kardiovaskulárna chorobnosť súvisí 
pravdepodobne aj s prostredím, v ktorom človek žije a pracuje, čiastočne v dôsledku 
nepriaznivých environemntálnych faktorov, napríklad expozície znečistenému ovzdušiu, 
alebo faktorov pracovného prostredia (namáhavé manuálne či stresujúce pracovné aktivity).  

V našom vyšetrenom súbore sme v skupine pracovníkov exponovaných v pracovnom 
prostredí chemickým škodlivinám zistili napriek ich významne mladšiemu veku v porovnaní 
s neexponovanou skupinou horšie (i keď nevýznamne) výsledky lipidového spektra, vyššie 
hodnoty diastolického TK a významne vyššie celkové relatívne skóre kardiovaskulárneho 
rizika (adjustované na vek 60 rokov). Viacerí autori potvrdili, že rizikové faktory vyskytujúce 
sa na pracovisku, napr. toxíny (kovy, rozpúšťadlá, pesticídy), elektromagnetické polia, 
extrémne teploty, hluk, žiarenie a psychofyzický stres, môžu negatívne ovplyvniť kardiálnu 
neuro-autonómnu rovnováhu u exponovaných pracovníkov a spôsobiť poškodenie 
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kardiovaskulárneho systému (17). Ruskí autori v súbore 345 pracovníkov petrochemického 
priemyslu preukázali, že pracovníci exponovaní vysokým koncentráciám benzénu a xylénu 
mali zvýšenú prevalenciu artériovej hypertenzie a patologických zmien na EKG (13).  

V relevantnej odbornej literatúre sa už dlho diskutuje o koreláciách medzi akútnou a 
chronickou expozíciou znečistenému ovzdušiu a niektorými chorobnými stavmi, napríklad 
aterogenézou, tromboembolickou chorobou a hypertenziou. Štúdia talianskych autorov, 
v ktorej porovnávali prevalenciu kardiovaskulárnej morbidity v dvoch populačných skupinách 
pregeriatrického a geriatrického veku, z ktorých jedna žila v priemyselnej oblasti a bola 
exponovaná znečistenému ovzdušiu a druhá žila vo vidieckej čistej oblasti, potvrdila 
negatívny vplyv znečisteného životného prostredia na kardiovaskulárny systém a zvýšenú 
hospitalizovanosť pre anginu pectoris, infarkty myokardu a  arytmie v exponovanej populácii 
(20).   

V odbornej literatúre sa diskutuje aj o účinku fyzickej práce a fyzickej únavy na 
kardiovaskulárnu morbiditu (11, 15). Niektoré práce preukázali, že stresujúce pracovné 
aktivity môžu spôsobiť akútny infarkt myokardu (16). Podobne aj expozícia chemickým 
látkam, napr. PAU, aldehydom a kovom sa dávala do vzťahu so zvýšeným 
kardiovaskulárnym rizikom prostredníctvom aterogenézy, trombózy alebo dysregulácie TK 
(18). Mechanizmus týchto účinkov sa pripisoval zmenám v syntéze alebo reaktivite oxidov 
dusíka (2). Chronická expozícia mierne zvýšeným hladinám chemických škodlivín zosilňuje 
riziko vývoja rozličných porúch kardiovaskulárneho systému, vrátane hypertenzie a 
systémovej aterosklerózy (3). Aj v našej exponovanej skupine chemickým faktorom sme 
potvrdili významnú pozitívnu asociáciu medzi celkovým relatívnym kardiovaskulárnym 
rizikom a pracovnou expozíciou chemickým látkam. 

Nielen pracovné prostredie, ale aj sociálno-ekonomické podmienky môžu súvisieť 
s kardiovaskulárnym rizikom (14). V našom súbore v exponovanej skupine bolo viac  
pracovníkov so základným a stredným vzdelaním a menej s vysokoškolským vzdelaním. 
Nemeckí autori zistili vyššiu prevalenciu všetkých rizikových faktorov KVCH (okrem 
správania typu A) v menej kvalifikovaných povolaniach. Rozdiely v prevalencii rizikových 
faktorov boli väčšie pri súčasnej obezite a nedostatku telesnej aktivity. Analýza potvrdila 
výsledky iných štúdií, že životný štýl vo vzťahu k zdraviu najkvalifikovanejších skupín 
pracovníkov (profesionáli, manažéri, technici) možno charakterizovať nefajčením, častejšou 
telesnou aktivitou vo voľnom čase a normálnou hmotnosťou (10). V rozsiahlej systematickej 
review 42 prác týkajúcich sa zdravotného rizika v súvislosti so sedavým zamestnaním však jej 
autori našli protikladné výsledky – zvýšené riziko, opačný, prípadne žiaden efekt pracovnej 
aktivity vo vzťahu k zdraviu, pravdepodobne v dôsledku odlišného dizajnu a metodických 
postupov v jednotlivých prácach (21). V našom súbore sme nezistili významné rozdiely ani 
v prevalencii nadhmotnosti/obezity, ani v prevalencii aktívneho fajčenia, ale pracovníci 
exponovanej skupiny udávali častejšiu expozíciu pasívnemu fajčeniu a subjektívne horšie 
hodnotili svoj zdravotný stav. 

V štúdii 3 837 zdravotníckych pracovníkov zistili francúzski autori vyšší systolický TK a 
v menšej miere aj diastolický TK v súvislosti so zlými vzťahmi v pracovnom kolektíve. Tento 
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vzťah bol nezávislý od veku, BMI a pracovných podmienok. Z týchto výsledkov vyplynulo, 
že zvýšenie TK u pracovníkov môže súvisieť aj so zlými medziľudskými vzťahmi na 
pracovisku a že pri primárnej prevencii hypertenzie a kardiovaskulárnych chorôb by sa spolu 
s tzv. klasickými rizikovými faktormi mali brať do úvahy aj pracovné podmienky (4). 
Medziľudské vzťahy na pracovisku sme v našom súbore nehodnotili, ale pracovníci 
exponovanej skupiny udávali častejšiu stresovú záťaž na pracovisku, mali významne horšie 
skóre duševného zdravia a ich relatívne kardiovaskulárne riziko pozitívne signifikantne 
asociovalo so stresovou aj fyzickou záťažou na pracovisku. 

V porovnaní so staršími generáciami je v súčasnosti k dispozícii viac potravy a vo voľnom 
čase aj v zamestnaní sa vykonáva menej telesnej aktivity, ľudia sú však dnes častejšie 
konfrontovaní so zložitými psychosociálnymi problémami (1). Stravovacie zvyklosti a príjem 
živín v populácii ovplyvňujú aj jej sociálne a ekonomické podmienky. Z viacerých štúdií 
vyplynulo, že jednotlivci s nižším stupňom vzdelania a nižším príjmom konzumujú menej rýb 
a zeleniny, ale viac vyprážaných jedál, cestovín, zemiakov, cukru a piva. Majú preto nižší 
príjem vitamínov a minerálnych látok, kým príjem tuku, nasýtených mastných kyselín a 
jednoduchých cukrov je oveľa vyšší. Všetky tieto skutočnosti naznačujú horšie nutričné 
správanie so všetkými negatívnymi účinkami na kardiovaskulárne riziko (5 – 7, 9, 12, 19). 
Tieto poznatky potvrdili aj naše výsledky, kde relatívne kardiovaskulárne riziko významne 
asociovalo s nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov a nedostatočnou konzumáciou 
ovocia a zeleniny. 

 
Záver 

Výsledky poukazujú na možný kombinovaný nepriaznivý účinok pracovných podmienok, 
životného štýlu a stravovacích zvyklostí na celkové kardiovaskulárne riziko a subjektívny 
pocit duševného aj telesného zdravia. 

Rozdiely medzi oboma skupinami pravdepodobne nesúvisia len so zamestnaním. 
V súčasnosti je ťažké definovať jasný vzťah medzi pracovnými podmienkami a 
analyzovanými rizikovými parametrami. Nutričné správanie populácie neovplyvňujú len 
pracovné podmienky, ale aj vedomý výber potravín. Hoci kardiovaskulárne choroby 
nespôsobujú len pracovné podmienky, môžu významne ovplyvniť riziko ich vzniku, preto 
ovplyvňovanie zdravotného stavu súvisiace s prácou nemožno v primárnej prevencii 
ignorovať. 
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SKRÍNING VYBRANÝCH MARKEROV KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA 
A JEHO VÝZNAM V PRIMÁRNEJ PREVENCII 

 
 

K. Hirošová, J. Jurkovičová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Kardiovaskulárne choroby (KVCH) dlhodobo predstavujú závažný zdravotnícky problém. 
Z ochorení, ktoré sa podieľajú na úmrtnosti obyvateľov Slovenska, sú na prvom mieste (19). 
Patria medzi najzávažnejšie zdravotnícke, celospoločenské, sociálne a s nimi spojené ľudské 
a ekonomické problémy všetkých vyspelých krajín súčasného sveta, a ich výskyt sa aj na 
Slovensku posúva stále do mladších vekových skupín. 

KVCH verejnosť často považuje za ochorenie staršej generácie, ale viaceré 
epidemiologické štúdie dokázali začiatočné štádiá aterosklerotického procesu už v detskom 
a juvenilnom veku (9). V tomto veku sa ešte nedajú identifikovať jedinci s aterosklerotickými 
léziami pomocou klinických príznakov, preto sa pozornosť upriamuje na biochemické 
markery (lipidogram), antropometrické vyšetrenia a meranie krvného tlaku, čo napomáha 
odkryť rizikové ukazovatele aterogenézy (24). Cieľovou skupinou intervenčných opatrení 
zameraných na znižovanie kardiovaskulárneho rizika by sa mali stať už mladšie vekové 
kategórie.   

Vysoká incidencia KVCH úzko súvisí s rizikovými faktormi životného štýlu, medzi ktoré 
patria fajčenie, nezdravá výživa, telesná inaktivita, stres a iné. Nesprávny životný štýl 
podmieňuje vývoj ďalších rizikových faktorov, ako sú nadhmotnosť a obezita, hypertenzia, 
dyslipidémia. Vysokoškoláci, podobne ako iné vekové a sociálno-profesijné skupiny 
obyvateľstva, nie sú pred uvedenými rizikami chránení (5). V primárnej prevencii 
kardiovaskulárneho rizika je dôležité zamerať sa už v mladom veku na preventabilné rizikové 
faktory a na vyhľadávanie mladých jedincov vo vysokom relatívnom riziku s cieľom 
odhalenia rizikových faktorov aj prostredníctvom stanovenia lipidového profilu. Včasná 
diagnostika je jednou z ciest, ako znížiť chorobnosť a úmrtnosť na tieto ochorenia.   

Cieľom našej práce bolo prispieť k možnostiam využitia skríningového vyšetrenia 
biochemických markerov pre zhodnotenie rizika kardiovaskulárnych ochorení u mladých, 
zdravých jedincov, zistiť ich celkové relatívne kardiovaskulárne riziko a identifikovať 
faktory, ktoré relatívne riziko významne ovplyvňujú.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Súbor a metódy 

V priebehu 5 rokov sme vyšetrili spolu 934 vysokoškolákov – poslucháčov medicíny, z 
toho 247 mužov (26,4 %) a 687 žien (73,6 %) v priemernom veku 22,8 ± 1,4 rokov (muži 
22,9 ± 1,6 rokov, ženy 22,7 ± 1,3 rokov). Ide o vzdelanostne, zdravotne a profesijne 
homogénny súbor mladých, zdravých osôb s vysokým stupňom zdravotníckeho vzdelania a 
uvedomenia.  

Kompletný lipidový profil sme vyšetrili po informovanom súhlase metódou suchej 
kvapky z kapilárnej krvi automatickým prístrojom Reflotron (hladinu celkového CHOL a 
TAG z krvi a hladinu HDL-CHOL z plazmy po centrifugácii). LDL-CHOL sme vypočítali 
podľa Friedewalda. Vypočítali sme aterogénne indexy CHOL/HDL-CHOL, log TAG/HDL-
CHOL (6, 7). Ako normálne sme hodnotili hladiny CHOL < 5 mmol/l, ako zvýšené 5 – 5,99 
mmol/l a vysoké ako ≥ 6 mmol/l. Normálne hodnoty TAG sme hodnotili < 2 mmol/l, zvýšené 
2 – 3 mmol/l a vysoké > 3 mmol/l. Ako optimálne hodnoty HDL-CHOL sme hodnotili > 1,4 
mmol/l u mužov a > 1,6 mmol/l u žien, hodnoty < 1 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien 
sme hodnotili ako nízke. Hladinu LDL-CHOL sme hodnotili ako optimálnu < 2,5 mmol/l, 
hladiny > 3,5 mmol/l sme hodnotili ako zvýšené. Podľa indexu aterogenity CHOL/HDL-
CHOL sme hodnotili ako nízke riziko hodnotu < 3 a zvýšené riziko hodnotu > 4. Podľa 
aterogénneho indexu plazmy log TAG/HDL-CHOL sme hodnotili nízke riziko hodnotu < 0,1 
a vysoké riziko > 0,2.  

Krvný tlak sme merali digitálnym tlakomerom Omron za štandardných podmienok, 
výskyt nadhmotnosti/obezity sme zisťovali štandardným antropometrickým vyšetrením (BMI, 
obvod pása, WHR, obsah telesného tuku kalipericky). Výživové a stravovacie zvyklosti sme 
vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24-hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby 
potravinových komodít a režim stravovania). Dotazníkovou metódou sme zisťovali faktory 
životného štýlu a psychosociálne faktory. 

Celkové kardiovaskulárne riziko sme vypočítali podľa modelu SCORE s využitím 
tabuľky relatívneho rizika určenej pre mladých jedincov v nízkom absolútnom riziku (10). 

Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické 
priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými Studentovým t-
testom. Na zistenie vzájomných asociácií medzi celkovým relatívnym kardiovaskulárnym 
rizikom a faktormi životného štýlu, psychosociálnymi faktormi a biologickými rizikovými 
faktormi sme použili parciálnu a viacnásobnú lineárnu regresiu, ktorú sme adjustovali na 
pohlavie. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 0,05. Štatistické 
spracovanie výsledkov sme robili pomocou programov Microsoft Office Excel, Epi Info 
(verzia 3.5.1, 2008) a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

Priemerná hodnota celkového cholesterolu v krvi bola 4,08 ± 0,68 mmol/l (u mužov 3,86 
± 0,59 mmol/l, u žien 4,16 ± 0,70 mmol/l, p = 0,0000). Požadovanú hodnotu menej ako 5 
mmol/l dosahovalo 90,1 % študentov (94,7 % mužov, 88,5 % žien). Hranične zvýšenú 
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hodnotu (5 – 6 mmol/l) malo 7,8 % študentov a vysokú hodnotu (> 6 mmol/l) mali 2 % 
študentov (0,8 % mužov a 2,5 % žien) (tab. 1). 
 
Tab. 1. Distribúcia hodnôt celkového cholesterolu u mužov a žien 

Celkový cholesterol 
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
Priemerná hodnota [mmol/l] 4,08 ± 0,68 3,86 ± 0,59 4,16 ± 0,70 
< 5,0 mmol/l [%] 90,1 94,7 88,5 
5,0 – 6,0 mmol/l [%] 7,8 4,5 9,0 
> 6,0 mmol/l [%] 2,0 0,8 2,5 

 

Priemerná hodnota LDL-CHOL u všetkých študentov bola 2,09 ± 0,65 mmol/l (u mužov 
2,04 ± 0,56 mmol/l, u žien 2,11 ± 0,68 mmol/l, p = 0,1107). Optimálnu hodnotu menej ako 
2,5 mmol/l dosahovalo 76,0 % študentov (81,0 % mužov, 74,2 % žien). U 3,5 %  študentov 
(1,6 % mužov a 4,2 % žien) boli hodnoty zvýšené (tab. 2). 
 
Tab. 2. Distribúcia hodnôt LDL-cholesterolu u mužov a žien 

LDL-cholesterol  
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
Priemerná hodnota [mmol/l] 2,09 ± 0,65 2,04 ± 0,56 2,11 ± 0,68 
< 2,5 mmol/l [%] 76,0 81,0 74,2 
2,5 – 3,5 mmol/l [%] 20,4 17,4 21,5 
> 3,5 mmol/l [%] 3,5 1,6 4,2 

 
Priemerná hodnota HDL-CHOL u všetkých študentov bola 1,38 ± 0,39 mmol/l (u mužov 

1,16 ± 0,32 mmol/l, u žien 1,46 ± 0,38 mmol/l, p = 0,0000). Optimálnu hodnotu dosahovalo 
len 20,2 % mužov a 35,7 % žien. Nízke hodnoty sme zistili až u 27,5 % mužov a 22,0 % žien. 
Ostatní (52,2 % mužov a 42,4 % žien) dosahovali hraničné hodnoty (tab. 3). 
 
Tab. 3. Distribúcia hodnôt HDL-cholesterolu u mužov a žien 

HDL-cholesterol  
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
Priemerná hodnota [mmol/l] 1,38 ± 0,39 1,16 ± 0,32 1,46 ± 0,38 
< 1 (muži) < 1,2 (ženy) mmol/l [%] 23,4 27,5 22,0 
1,0 – 1,4 (muži) 1,2 – 1,6 (ženy) mmol/l [%] 45,0 52,2 42,4 
> 1,4 (muži) > 1,6 (ženy) mmol/l [%] 31,6 20,2 35,7 

 
Priemerná hodnota TAG u všetkých študentov bola 1,30 ± 0,65 mmol/l (u mužov 1,41 ± 

0,75 mmol/l, u žien 1,26 ± 0,61 mmol/l, p = 0,0054). Normálnu hodnotu menej ako 2,0 
mmol/l dosahovalo 89,2 % študentov (84,6 % mužov a 90,8 % žien). Hranične zvýšené 
hodnoty sme našli u 8,0 % študentov (10,9 % mužov a 7,0 % žien) a vysoké hodnoty (> 3 
mmol/l) sme zistili u 2,8 % študentov (tab. 4). 
 
Tab. 4. Distribúcia hodnôt TAG u mužov a u žien 

TAG 
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
Priemerná hodnota [mmol/l] 1,30 ± 0,65 1,41 ± 0,75 1,26 ± 0,61 
< 2,0 mmol/l [%] 89,2 84,6 90,8 
2,0 – 3,0 mmol/l [%] 8,0 10,9 7,0 
> 3,0 mmol/l [%] 2,8 4,5 2,2 
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Priemerná hodnota aterogénneho indexu (pomeru celkového CHOL/HDL-CHOL) bola 
3,17 ± 1,10 (u mužov 3,55 ± 1,14, u žien 3,03 ± 1,06, p = 0,0000). Optimálne hodnoty menej 
ako 3,0 dosahovalo 53,6 % študentov (37,2 % mužov a 59,5 % žien). Hodnoty v pásme 
zvýšeného rizika (> 4,0) boli u 15,6 % študentov (26,7 % mužov a 11,6 % žien) (tab. 5). 
 
Tab. 5. Distribúcia hodnôt aterogénneho indexu CHOL/HDL-CHOL u mužov a u žien 

CHOL/HDL-CHOL 
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
< 3,0 nízke riziko [%] 53,6 37,2 59,5 
3,0 – 4,0 hraničné riziko [%] 30,7 36,0 28,8 
> 4,0 zvýšené riziko [%] 15,6 26,7 11,6 

 

Aterogénny index plazmy log TAG/HDL-CHOL v pásme nízkeho rizika (< 0,1) malo 
75,3 % študentov (60,3 % mužov a 80,6 % žien), v pásme vysokého rizika (> 0,2) bolo spolu 
15,6 % študentov (tab. 6). 

Prevalenciu rizikových biochemických faktorov sumárne uvádzame na obr. 1. 
 
Tab. 6. Distribúcia hodnôt aterogénneho indexu plazmy (log TAG/HDL-CHOL) u mužov a u žien 

Log TAG/HDL-CHOL 
Spolu  

(n = 934) 
Muži  

(n = 247) 
Ženy 

(n = 687)  
< 0,1 nízke riziko [%] 75,3 60,3 80,6 
0,1 – 0,2 hraničné riziko [%] 9,1 9,3 9,0 
> 0,2 zvýšené riziko [%] 15,6 30,4 10,3 
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Obr. 1. Prevalencia rizikových biochemických markerov u mužov a žien 

  
Celkové priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko v celom súbore bolo 1,24 ± 0,52 %, 

u mužov bolo štatisticky vysoko významne vyššie (1,47 ± 0,70) v porovnaní so ženami (1,16 
± 0,40) (p = 0,0000). Nízke relatívne kardiovaskulárne riziko (1 %) sme zistili u 79,5 % 
študentov (64,0 % mužov, 85,1 % žien), zvýšené relatívne riziko (≥ 2 %) malo 20,5 % 
študentov (36,0 % mužov a 14,9 % žien). 

Pomocou parciálnej lineárnej regresie po adjustácii na vek sme zistili, že relatívne 
kardiovaskulárne riziko významne pozitívne koreluje so všetkými antropometrickými 
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ukazovateľmi nadhmotnosti/obezity – s BMI (p = 0,0001), s obvodom pása (p = 0,0000), s 
WHR (p = 0,0094) a s obsahom telesného tuku (p = 0,0000). Pozitívnu koreláciu sme zistili aj 
vo vzťahu s hladinou TAG v krvi (p = 0,0001) a s aterogénnym indexom plazmy log 
TAG/HDL-CHOL (p = 0,0153). Pozitívne významné korelácie relatívneho rizika a obvodu 
pása (p = 0,0187) a hladiny TAG (p = 0,0041) v krvi sme zistili aj po mnohonásobnej 
lineárnej regresii. 

Zo stravovacích zvyklostí relatívne riziko pozitívne koreluje s konzumáciou 
alkoholických nápojov – pivom (p = 0,0103), vínom (p = 0,0419), aj s destilátmi (p = 0,0333), 
s inými potravinovými komoditami sme významné korelácie nenašli. Relatívne riziko však 
významne ovplyvňuje stravovací režim – našli sme významné negatívne korelácie s počtom 
jedál denne (p = 0,0003) a s frekvenciou konzumácie jednotlivých jedál (s výnimkou obeda) – 
raňajky (p = 0,0001), desiata (p = 0,0333), olovrant (p = 0,0218), večera (p = 0,0221). 

 
Diskusia 

KVCH sú v súčasnosti celosvetovo najčastejšou príčinou mortality a výrazným 
prediktorom strednej dĺžky života. Aj na Slovensku viac ako polovica všetkých úmrtí je v 
dôsledku aterosklerotických komplikácií (19). Tieto choroby sa väčšinou prejavujú až vo 
vyššom veku, začínajú sa však často už v mladosti a dlhodobo prebiehajú u človeka 
asymptomaticky. Asymptomatické štádium je mimoriadne významné z hľadiska primárnej 
prevencie vzhľadom na to, že aterosklerotické zmeny na cievach sú ešte reverzibilné 
a znížením výskytu rizikových faktorov je možné priebeh choroby zvrátiť, alebo aspoň 
zastaviť. Preto nie je dôležitá len efektívna liečba, ale najmä prevencia a včasná detekcia 
rizikových faktorov, ktoré determinujú rozvoj ochorenia, už v mladom veku.  

Za klasické rizikové faktory aterosklerotických KVCH sa považujú patofyziologické 
zmeny krvných lipidov v populácii (17). Dyslipoproteinémia (DLP) je jedným z najčastejšie 
sa vyskytujúcich metabolických ochorení, pri ktorom je zmenená koncentrácia lipidov 
a lipoproteínov v krvi. V prevažnej väčšine ide o zvýšenú koncentráciu celkového CHOL 
a/alebo TAG v krvi.  

V poslednom období vzniklo množstvo vedeckých a odborných prác, predmetom ktorých 
je analýza lipidového profilu a vplyv hyperlipidémie na proces aterogenézy (14, 15, 16). 
Autori týchto prác sa zhodli v tom, že je veľmi dôležité včasné vyselektovanie rizikových 
jedincov z hľadiska hyperlipidémie. 

Okrem malého počtu vrodených DLP (napr. familiárna hypercholesterolémia) väčšina 
DLP vzniká buď v dôsledku pôsobenia vonkajších faktorov, predovšetkým faktorov 
životného štýlu (fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, spôsob stravovania, konzumácia 
alkoholu) alebo v dôsledku niektorých ochorení (obezita, zvýšená funkcia štítnej žľazy, 
diabetes, ochorenia obličiek a pod.), prípadne v dôsledku užívania niektorých liekov. 
Dôsledkom dlhotrvajúcej DLP je potom klinická manifestácia predčasnej ischemickej 
choroby srdca (ICHS) (21, 22). Zvýšené hodnoty celkového CHOL, LDL-CHOL a nízke 
hodnoty HDL-CHOL sa spájajú so zvýšeným rizikom vzniku KVCH (18).  
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Na zistenie rizika KVCH u jednotlivca alebo celej populácie sa najčastejšie vyšetruje 
celkový CHOL, LDL-CHOL a HDL-CHOL. Riziko výskytu ICHS ovplyvňuje najvýraznejšie 
hypercholesterolémia. Hladina CHOL v krvi patrí k základným indikátorom rizika 
kardiovaskulárnych ochorení, úmrtnosť stúpa so zvyšujúcimi hladinami CHOL v krvi. 
Hypercholesterolémia je nielen najvýznamnejší, ale väčšinou prvý rizikový faktor, ktorý sa dá 
odhaliť už aj v mladom veku (23). 

Ako ukázali aj veľké epidemiologické štúdie u dospelých, úmrtnosť na KVCH priamo 
úmerne závisí od hladiny celkového CHOL a LDL-CHOL. Framinghamská štúdia ako jedna 
z prvých dokázala kauzálny vzťah medzi zvýšenou hladinou CHOL a ICHS. Podobne aj 
Seven Countries Study jednoznačne preukázala, že zvýšená hladina CHOL je jedným 
z najvýznamnejších rizikových faktorov koronárneho postihnutia a že v krajinách s vysokou 
cholesterolémiou je i vysoká mortalita na KVCH. 

Každý človek by mal poznať svoju hladinu cholesterolu a mal by si ju dať vyšetriť aspoň 
každých 5 rokov. Častejšie vyšetrenie je potrebné pri kumulácii viacerých rizikových faktorov 
(napr. u fajčiarov, diabetikov, hypertonikov a pod.) (1, 8). 

Vo veľkom súbore mladých, zdravých osôb – 934 vysokoškolských študentov, sme  
vyšetrili kompletný lipidový profil. Na vyšetrenie sme zvolili relatívne najmenej invazívnu 
metódu – metódu suchej kvapky z kapilárnej krvi vzhľadom na požiadavku nevystavovať 
zbytočne zdravých jedincov invazívnym vyšetreniam v rámci skríningového preventívneho 
vyšetrenia. Priemerná hodnota celkového CHOL bola v pásme normálnych hodnôt u mužov 
aj žien. Ženy majú v priemere významne vyššie hladiny celkového CHOL v krvi v porovnaní 
s mužmi. Požadovanú hodnotu cholesterolu dosahovalo 90,1 % študentov (94,7 % mužov, 
88,5 % žien). Priemerná hodnota LDL-CHOL bola tiež v pásme optimálnych hodnôt u mužov 
aj u žien, v skutočnosti ju však dosahovalo len 76 % študentov (81 % mužov, 74,2 % žien). 
Ženy mali priemerné hodnoty LDL-CHOL o niečo vyššie ako muži, rozdiel medzi nimi však 
nebol štatisticky významný. Jurkovičová et al. (12) vo svojej štúdii na bratislavských 
medikoch zistili o niečo vyššie priemerné hladiny LDL-CHOL u mužov aj u žien (muži 2,25 
± 0,77 mmol/l, ženy 2,35 ± 0,72 mmol/l), hodnoty sa však stále nachádzali v pásme normy. 
Normálne hladiny dosahovalo však len 66,3 % mužov a 61,4 % žien. Išlo však o podstatne 
početnejší súbor vyšetrených.  

V pásme optimálnych hodnôt boli aj priemerné hladiny TAG (optimálnu hodnotu 
dosahovalo 89,2 % študentov). Muži mali vyššie priemerné hodnoty v porovnaní so ženami 
(rozdiel medzi nimi bol štatisticky významný) a u mužov sme aj častejšie zaznamenali 
hraničné alebo zvýšené hodnoty. Údaje zo štúdie PROCAM ukázali, že čím je hladina LDL-
CHOL a súčasne hladina TAG vyššia, tým vyššie je riziko koronárnej choroby srdca a úmrtia 
na toto ochorenie (11, 2).  

Vo všeobecnosti je známe, že vysoké hladiny HDL-CHOL sú spojené s nižšou 
úmrtnosťou na KVCH. Kardioprotektívny efekt HDL-CHOL sa dáva do súvisu s jeho úlohou 
v procese reverzného transportu CHOL, v ktorom sa CHOL syntetizovaný alebo uložený 
v periférnych tkanivách vracia späť do pečene, zabraňuje vstupu aterogénnych častíc do 
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cievnej steny, pôsobí protizápalovo a antioxidačne (bráni oxidácii LDL-CHOL) (20). Už 
Framinghamská štúdia dokázala, že nízke hladiny HDL-CHOL sú nezávislým rizikovým 
faktorom ICHS (bez ohľadu na výšku hladiny LDL-CHOL). 

V našom súbore sme zistili veľmi nepriaznivé hodnoty hladiny HDL-CHOL, 
predovšetkým v skupine mužov, pričom rozdiel v priemernej hladine HDL-CHOL medzi 
mužmi a ženami bol štatisticky vysoko významný. Optimálnu hodnotu dosahovalo len 20,2 % 
mužov a 35,7 % žien, nízke hodnoty sme zistili u 27,5 % mužov a u 22,0 % žien. S nízkou 
hladinou HDL-CHOL u mužov súvisia horšie hodnoty aterogénnych indexov. Podľa indexu 
CHOL/HDL-CHOL bolo v pásme nízkeho rizika len 37,2 % mužov, ale až 59,5 % žien 
a podľa aterogénneho indexu plazmy log TAG/HDL-CHOL bolo v pásme nízkeho rizika len 
60,3 % mužov a 80,6 % žien. Podlimitné zníženie hladiny HDL-CHOL predstavuje v svetle 
súčasného poznania nezávislý rizikový faktor KVCH a tvorí aj konštantnú súčasť rizikového 
metabolického syndrómu. Nízka hladina HDL-CHOL je spojená so zvýšeným rizikom ICHS. 
Hladinu HDL-CHOL znižuje fajčenie, androidný typ obezity, diabetes 2. typu, 
hypertriacylglycerolémia, genetická dispozícia, betablokátory, strava bohatá na nasýtené tuky 
(13). 

Pri porovnaní intersexuálnych rozdielov sme u mužov zaznamenali významne nižšie 
hladiny celkového CHOL, nevýznamne nižšie hladiny LDL-CHOL, vysoko významne nižšie 
hladiny HDL-CHOL, ale významne vyššie priemerné hodnoty  TAG a aterogénnych indexov. 

Výživa spolu s pohybovou aktivitou sú rozhodujúcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi 
chorobnosť a úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby. Správna výživa má významnú úlohu tak 
v primárnej, ako aj v sekundárnej prevencii KVCH. Má priaznivý efekt na hladiny krvných 
lipidov aj TK. Nesprávne stravovacie zvyklosti spolu s nedostatkom telesnej aktivity majú za 
následok vyššie zastúpenie obéznych osôb (3, 4).  

Pre celkovú stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika sa v súčasnosti odporúča používať 
model SCORE, ktorý vytvorila Európska kardiologická spoločnosť pre mladých jedincov v 
nízkom absolútnom riziku. Opodstatnenie stanovenia celkového kardiovaskulárneho rizika 
spočíva nielen v odstupňovaní preventívnych opatrení a v tvorbe intervenčných programov, 
ale umožňuje aj komplexnejšie posúdiť riziko vo vzťahu k ďalším faktorom. Zvýšené 
relatívne riziko – 2 – 5 % mal každý piaty študent (20,5 %), významne častejšie muži v 
porovnaní so ženami (36 % vs. 14,9 %). Vzhľadom na relatívne nízky priemerný vek 
sledovanej populačnej skupiny, dĺžku a intenzitu expozície a ostatné možné skresľujúce 
faktory, je potrebná určitá opatrnosť pri interpretácií výsledkov. 

 
Záver 

Napriek vysokému stupňu zdravotníckeho vzdelania a vedomostí o primárnej prevencií 
sme vo vyšetrenom súbore mladých, zdravých jedincov zistili viaceré odchýlky od  
normálneho lipidového profilu: zvýšené hladiny celkového CHOL v krvi (častejšie u žien), 
zvýšené hladiny LDL-CHOL (častejšie u žien), zvýšené hladiny TAG (častejšie u mužov). 
Najhoršie hodnoty mali hladiny HDL-CHOL. Z toho vyplynulo aj relatívne vysoké zastúpenie 
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osôb v pásme zvýšeného rizika posudzovaného pomocou aterogénnych indexov CHOL/HDL-
CHOL a log TAG/HDL-CHOL (v oboch prípadoch boli vo zvýšenom riziku významne 
častejšie muži).  

Relatívne kardiovaskulárne riziko podľa modelu SCORE určeného pre mladých jedincov 
v nízkom absolútnom riziku bolo vysoko významne vyššie u mužov. Relatívne riziko (okrem 
hladiny celkového CHOL v krvi, systolického TK a fajčenia) významne zvyšuje aj 
nadhmotnosť/obezita, abdominálna obezita, hladina TAG v krvi, nepravidelný stravovací 
režim a konzumácia alkoholu. 

Z uvedených výsledkov vyplýva poznatok, že zvýšené kardiovaskulárne riziko zisťujeme 
už v najmladších vekových skupinách dospelých osôb, preto s účinnými preventívnymi 
opatreniami je potrebné začať už od detstva a ranej mladosti, predovšetkým úpravou 
životného štýlu. 
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Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najzávažnejšie zdravotné, spoločenské a 
ekonomické problémy vyspelých krajín súčasného sveta, ktorých početnú skupinu tvoria 
ľudia v postproduktívnom veku.  

Ischemická choroba srdca (ICHS) je ochorenie srdcového svalu, ktoré vzniká na podklade 
akútneho alebo chronického obmedzenia, prípadne zastavenia prietoku krvi vplyvom zmien 
na koronárnych tepnách do určitej časti srdcového svalu, kde vzniká ischémia až nekróza. K 
poškodeniu svalu dochádza z dôvodu nepomeru medzi dodávkou a potrebou kyslíka v 
myokarde (15). Ischemická choroba srdca v mladšom veku, ale aj v starobe, môže dlho 
prebiehať latentne, pričom postupne s narastajúcim vekom dochádza k jej zhoršovaniu až 
vzniku rôznych komplikácií, ktoré môžu mať za následok závažne poškodenie zdravia až 
ohrozenie života človeka.  

Kölbel (7) uvádza, že výskyt ischemickej choroby srdca sa s vekom zvyšuje. Približne 
65 % všetkých ochorení ICHS sa manifestuje u osôb starších ako 65 rokov a 82 % všetkých 
úmrtí na ICHS postihuje ľudí starších ako 65 rokov. Novotný (11) uvádza, že v posledných 
50. rokoch došlo k výraznému poklesu úmrtnosti na ICHS v rade vyspelých krajín, najmä 
v USA a Európe. Napriek tomu zostáva v celosvetovom meradle ICHS hlavnou príčinou 
chorobnosti, práceneschopnosti a úmrtností. 

Zo štatistik Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že najčastejšie sú 
hospitalizovaní ľudia s ochoreniami kardiovaskulárneho systému a ich liečba v počte dní 
strávených na nemocničnom lôžku trvá najdlhšie (10). Preto je potrebné v súčasnosti viesť 
ľudí k aktívnej účasti na starostlivosti o vlastné zdravie a poukázať na význam edukácie 
v prevencii ischemickej choroby srdca, a to primárnej a sekundárnej. Aschermann a kol. (1) 
uvádzajú, že hlavný cieľ prevencie ICHS u starých ľudí je zníženie rizika manifestácie, 
recidívy alebo progresie kardiovaskulárnych príhod a prevencia predčasnej invalidizácie a 
úmrtnosti. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Priama účasť starých ľudí na starostlivosti o svoje zdravie vychádza zo zdravotného 
uvedomenia daného človeka, okruhu vedomostí o ochorení a jeho závažnosti, 
farmakologickej, ale aj nefarmakologickej liečbe a možnosti jeho prevencie. 

K všeobecným zásadám liečby a prevencie ICHS patrí informovanosť pacienta o jeho 
ochorení; redukcia požiadaviek na prácu srdca – prispôsobiť každodenný život a požiadavky 
na prácu srdca možnostiam jeho koronárnej rezervy; liečba rizikových faktorov a 
pridružených ochorení – abstinencia cigariet, zmena stravovacích návykov, zníženie hladiny 
tukov k krvi; primeraný pohybový režim – pohybová aktivita so zapojením viacerých 
svalových skupín, ako je rýchla chôdza, bicyklovanie, plávanie (15). 

 
Materiál a metódy 

Prieskum sme realizovali u pacientov dispenzarizovaných v Kardiocentre v Martine a v 
internej ambulancii v Prešove. Kardiocentrum v Martine a internú ambulanciu v Prešove sme 
telefonicky kontaktovali a požiadali o súhlas s vykonaním prieskumu. Pilotnú štúdiu sme 
realizovali v marci 2006 v Kardiocentre v Martine. Návratnosť bola 70 %. Na základe 
výsledkov pilotnej štúdie bola potrebná revízia niekoľkých otázok dotazníka. Následne zber 
údajov prebiehal v období január a február 2007. Prieskum sme realizovali osobným 
kontaktom v čakárni uvedených ambulancií. Návratnosť dotazníkov bola 100 %. Vzorku 
tvorilo 100 oslovených respondentov (pacientov) v ambulantnej starostlivosti vo veku od 60 
do 81 rokov, ktorých vekový priemer bol 68,4 roka. Z toho bolo 64 žien a 36 mužov. 
Priemerný vek respondentov bol u žien 67,3 roka a u mužov 70,3 rokov. Najväčšiu skupinu 
(82 %) tvorili respondenti vo veku od 60 do 74 rokov. Zvyšných 18 % respondentov 
predstavuje vekové rozmedzie respondentov od 75 do 81 rokov. 

Pre zber informácií sme použili dotazník vlastnej konštrukcie. Dotazník pozostáva z 22 
otázok, pričom sedem otázok je zatvorených, 14 polootvorených, jedna otázka je otvorená, 
pričom poskytuje možnosť na otázku reagovať vlastnými slovami. Pri jednotlivých otázkach 
si mohli respondenti možnosť vybrať a označiť viacero odpovedí, prípadne dopísať odpovede, 
pokiaľ im nevyhovovali uvedené možnosti. Jednotlivé otázky boli zamerané na preventívne 
opatrenia v oblasti výživy a pohybovej aktivity v prevencii ischemickej choroby srdca. Záver 
dotazníka je doplnený položkami, ktoré sa týkajú veku, pohlavia a vzdelania. 

Na spracovanie údajov sme použili jednorozmernú deskriptívnu štatistiku, jednotlivé 
zistené údaje sú uvedené v absolútnych číslach, percentuálnych hodnotách a sú zobrazené v 
tabuľkách. 

 
Výsledky 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 17 % mužov a 20 % žien má normálnu hmotnosť. 
44 % mužov a 55 % žien trpí nadváhou. Obezitou 1. stupňa trpí až 33 % mužov a 17 % žien 
a obezitou 2. a 3. stupňa trpí jeden respondent – muž. 8 % žien trpí obezitou 2. stupňa (tab. 1). 
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Tab. 1. Klasifikácia telesnej hmotnosti 

Muži Ženy 
BMI 

n (%) n (%) 
18,5 – 24,9 6 17 13 20 
25 – 29,9 16 44 35 55 
30 – 34,9 12 33 11 17 
35 – 39,9 1 3 5 8 
> 40 1 3 0 0 
spolu 36 100 64 100 

 
Z oslovených respondentov 11 % konzumuje 2- až 3-krát týždenne ryby a 32 % 

respondentov 1-krát týždenne. Až 86 % respondentov denne konzumuje ovocie a 63 % 
respondentov denne konzumuje zeleninu. 2- až 3-krát týždenne konzumuje zeleninu 23 % 
respondentov. Denne nekonzumuje vajcia ani jeden respondent a 36 % respondentov 
konzumuje vajcia raz týždenne. 21 % respondentov konzumuje sladkosti denne a 23 % 
respondentov konzumuje sladkosti 2- až 3-krát týždenne (tab. 2).  
 
Tab. 2. Konzumácia potravín 

Potravina Denne 
2-3x 

týždenne 
1x týždenne 2 -3x mesačne 1x mesačne Zriedka Nikdy 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ryby 0 11 32 15 17 20 5 
Ovocie 86 10 2 1 0 1 0 
Zelenina 63 23 11 1 0 0 2 
Vajcia 0 20 36 12 14 15 3 
Sladkosti 21 23 21 3 4 21 7 

 
V sledovanej vzorke 1 respondent (3 %) – muž a 12 žien dodržiava pri stravovaní diétu so 

zníženým obsahom tukov. Neslanú diétu dodržiava 11 % mužov a 8 % žien. 47 % mužov 
a 39 % žien uviedli, že pri stravovaní dodržiavajú diétu so zníženým obsahom tukov a neslanú 
diétu. Žiadnu diétu nedodržiava 25 % mužov a 23 % žien (tab. 3). 

 
Tab. 3. Dodržiavanie diéty pri stravovaní 

Muži Ženy 
Diéta 

n (%) n (%) 
Diéta so zníženým obsahom tukov (a) 1 3 8 12 
Neslaná diéta (b) 4 11 5 8 
Diabetická diéta 0 0 0 0 
Žiadna diéta 9 25 15 23 
a + b 17 47 25 39 
Iná diéta 5 14 11 18 
Spolu  36  100  64  100 

 
Pohybovej aktivite sa denne venuje 14 % mužov a 22 % žien. Nepravidelne sa pohybovej 

aktivite venuje 39 % mužov a 36 % žien. Pohybové aktivity nevykonáva 33 % mužov a 37 % 
žien. 14 % mužov a 5 % žien sa venuje pohybovej aktivite 1- až 2-krát týždenne, či dokonca 
3- až 4-krát týždenne, čo sme zaradili do skupiny ostatné (tab. 4).  
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Tab. 4. Pohybová aktivita  

Muži Ženy 
Možnosť 

n (%) n (%) 
Denne 5 14 14 22 
Nepravidelne 14 39 23 36 
Nikdy 12 33 24 37 
Ostatné 5 14 3 5 
Spolu 36 100 64 100 

 
Pôsobeniu stresu nikdy nepodliehajú 2 muži a 2 ženy. 66 % mužov a 59 % žien podliehajú 

stresu zriedka. Stresu je často vystavených 25 % mužov a 33 % žien. Vždy podlieha stresu iba 
jeden respondent – muž a 6 % žien (tab. 5). 

 
Tab. 5. Pôsobenie stresu 

Muži Ženy 
Možnosť  

n (%) n (%) 
nikdy 2 6 2 3 
zriedka 24 66 37 59 
často 9 25 21 33 
vždy 1 3 4 6 
spolu 36 100 64 100 

 
Diskusia 

Výživa spolu s pohybovou aktivitou sú rozhodujúcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi 
chorobnosť a úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia a ako uvádza Müllerová (9), podieľajú sa 
na výslednom výživovom stave jedinca. Správna výživa má významnú úlohu v primárnej 
a sekundárnej prevencii ischemickej choroby srdca (6). Obezita sa v posledných rokoch stáva 
stále viac problémom všetkých vekových kategórií. Beňo (2) uvádza, že patrí medzi obávané 
rizikové faktory predčasnej aterosklerózy a vyskytuje sa u nás, ale aj v iných krajinách 
Európy, Severnej Ameriky a Austrálie, pričom jej výskyt už má charakter epidémie. 

Pri klasifikácií obezity u dospelých vychádzame z klasifikácie Svetovej zdravotníckej 
organizácie z roku 1997, ktorú definuje Liba (8). Analýzou výsledkov konštatujeme, že 17 % 
mužov a 20 % žien má normálnu hmotnosť s BMI 18,5 – 24,9, čo predstavuje minimálne 
riziko komplikácií. 44 % mužov a 55 % žien trpí nadhmotnosťou s BMI 25 – 29,9, čo 
predstavuje mierne zvýšené riziko komplikácií. Obezitou 1. stupňa trpí až 33 % mužov 
a 17 % žien s BMI 30 – 34,9 a so stredným rizikom komplikácií a obezitou 2. stupňa trpí 
jeden respondent – muž a 8 % s BMI 35 – 39,9, čo značí vysoké riziko komplikácií. Veľmi 
vysoké riziko komplikácií predstavuje obezita 3. stupňa s BMI > 40, ktorou trpí jeden 
respondent mužského pohlavia. 

Celosvetový vzostup výskytu obezity v poslednom období poukazuje na výrazný vplyv 
civilizačných faktorov, najmä životného štýlu (6). Na výskyt obezity v populácií pôsobí 
najmä zníženie energetického výdaja pri obmedzenej telesnej aktivite a nadmernom 
energetickom príjme, hlavne tuku (11). Podľa Jurkovičovej (6) obezita zhoršuje kvalitu života 
a významne zvyšuje chorobnosť, čo môže do značnej miery negatívne vplývať na ochotu 
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starých ľudí redukovať hmotnosť. Obmedzenie pohybovej činnosti v súvislosti s 
degeneratívnymi zmenami na pohybovom aparáte u starých ľudí môže prispieť k rozvoju 
obezity či zníženej motivácií redukovať hmotnosť. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 11 % respondentov konzumuje 2- až 3-krát týždenne 
ryby a 32 % respondentov raz týždenne, pričom je známy priaznivý vplyv konzumácie rýb pri 
ochoreniach srdca. Až 86 % respondentov denne konzumuje ovocie a 63 % respondentov 
denne konzumuje zeleninu. 2- až 3-krát týždenne konzumuje zeleninu 23 % respondentov. 
Ovocie a zelenina by mala byť súčasťou nášho jedálnička každý deň. Denne nekonzumuje 
vajcia ani jeden respondent a 36 % respondentov konzumuje vajcia raz týždenne. 21 % 
respondentov konzumuje sladkosti denne a 23 % respondentov konzumuje sladkosti 2- až 3-
krát týždenne.  

Rybacie mäso je zdrojom ľahko stráviteľnej živočíšnej bielkoviny vysokej biologickej 
hodnoty a malo by byť pravidelnou súčasťou jedálnička. Priemerná celosvetová spotreba rýb 
(sladkovodných i morských) je približne 16 kg/obyv./rok a v krajinách Európskej únie 11 
kg/obyv./rok (5). Konzumácia rýb, ktoré majú významné postavenie vo výžive najmä pre 
obsah n-3 mastných kyselín je extrémne nízka – takmer polovica respondentov (49,7 %) 
nekonzumuje ryby vôbec alebo len zriedkavo. Vyplýva to zo štúdie Jurkovičovej v rokoch 
1999 – 2004 (6).  

Zelenina a ovocie je hlavným zdrojom prirodzených antioxidačných 
a chemoprotektívnych látok. Pokiaľ sa konzumuje v dostatočnom množstve, predstavuje 
vysoko protektívny faktor u väčšiny chronických ochorení (5). Jurkovičová (6) vo svojej 
štúdii konštatuje, že ovocie a zelenina sa konzumujú v nedostatočnom množstve: denne alebo 
takmer denne konzumuje ovocie len viac ako polovica respondentov (55,3 %), zeleninu ešte 
menej (41,8 %), výrazne častejšie konzumujú tieto potraviny ženy a mladí ľudia. Európska 
kardiologická spoločnosť odporúča konzumovať ovocie alebo zeleninu minimálne 5-krát 
denne (4).  

Medzi zdroje živočíšnych bielkovín patrí mäso, mlieko, vajcia. Bielkoviny sú 
rozhodujúcou a nenahraditeľnou zložkou výživy, ich význam spočíva v tom, že sú základnou 
stavebnou hmotou buniek ľudského tela. Zdravotné dôsledky z nedostatku bielkovín sa 
prejavia znížením obnovy buniek a rastu tkaniva, narušením imunity, hormonálnej rovnováhy 
i reprodukčnej činnosti (12). Obmedzenie konzumácie vajec sa odporúča ako opatrenie na 
zníženie koncentrácie cholesterolu v krvi a na prevenciu ICHS (6). 

Jurkovičová (6) uvádza, že sladkosti viac obľubujú ženy, denne ich konzumuje 19,2 % 
žien a 16,7 % mužov a opäť najmladšie vekové skupiny – muži aj ženy do 34 rokov. 
Nežiaducim javom by bolo, keby si tieto zvyklosti udržali aj v neskoršom veku. Strava bohatá 
na rafinované cukry okrem obezity zvyšuje aj riziko výskytu aterosklerózy, diabetu a zubného 
kazu.  

V sledovanej vzorke 1 respondent (3 %) – muž a 12 žien dodržiava pri stravovaní diétu so 
zníženým obsahom tukov. Neslanú diétu dodržiava 11 % mužov a 8 % žien. 47 % mužov a 39 
% žien uviedli, že pri stravovaní dodržiavajú diétu so zníženým obsahom tukov a neslanú 
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diétu. Žiadnu diétu nedodržiava 25 % mužov a 23 % žien. Sobotka (13) uvádza, že pomer 
tukov prijatých v diéte geriatrických pacientov by sa nemal odlišovať od pomeru, ktorý sa 
odporúča pre mladších ľudí alebo ľudí stredného veku. Podľa tohto odporúčania by tuky mali 
tvoriť maximálne 30 % prijatej energie.  

Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnosť človeka, ktorá predstavuje súhrn 
všetkých pohybov dôležitých k dosiahnutiu vymedzeného cieľa a k dosiahnutiu primeraného 
a psychického rozvoja (8). Z analýzou výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že pohybovej 
aktivite sa denne venuje 14 % mužov a 22 % žien. Nepravidelne sa pohybovej aktivite venuje 
39 % mužov a 36 % žien. Pohybové aktivity nevykonáva 33 % mužov a 37 % žien, čo môže 
byť výsledkom aj to, že im to neumožňuje ich zdravotný stav. 14 % mužov a 5 % žien sa 
venuje pohybovej aktivite 1- až 2-krát týždenne, či dokonca 3- až 4-krát týždenne, čo sme 
zaradili do skupiny ostatné.  

Zníženie energetického výdaja prostredníctvom zníženia fyzickej aktivity je 
pravdepodobne jeden z hlavných faktorov, ktoré prispievajú ku globálnej epidémii 
nadhmotnosti a obezity (3). Medzi najvhodnejšie druhy telesnej aktivity patrí napríklad beh, 
plávanie, bicyklovanie, rýchla chôdza. Práve u starších osôb sú prechádzky s rýchlou chôdzou 
na viac ako 2 – 2,5 km vhodnou pohybovou aktivitou (6).  

Pôsobeniu stresu nikdy nepodliehajú 2 muži a 2 ženy. 66 % mužov a 59 % žien podlieha 
stresu zriedka. Stresu je často vystavených 25 % mužov a 33 % žien. Vždy podlieha stresu iba 
jeden respondent – muž a 6 % žien. Šimon a kol. uvádza, že psychosociálny stav patrí medzi 
faktory prispievajúce k vzniku ICHS, kde sa zaraďuje typ osobnosti, dlhodobý stres, 
negatívne emócie, úzkostné a depresívne stavy. V prevencii je dôležité naučiť sa identifikovať 
najčastejšie zdroje stresu a naučiť sa ich ovládať a žiť s nimi, aby sa stres nestal 
nezvládnuteľným a zdravie poškodzujúcim (6). 

 
Záver 

Ochorenia kardiovaskulárneho systému sú na prvých miestach chorobnosti a úmrtnosti 
nielen na Slovensku, ale aj v ostatných rozvinutých krajinách sveta rovnako u žien aj mužov. 
Zaraďujú sa medzi civilizačné ochorenia, ktorých vznik je značne podmienený nezdravým 
spôsobom života. Vznik tohto ochorenia sa posúva do čoraz nižších vekových kategórií, 
najmä vďaka stresujúcemu spôsobu života. 

Na základe výsledkov prieskumu musíme upozorniť na značné medzery vo vykonávaní 
pravidelnej pohybovej aktivity a stále vysoké percento starých ľudí trpiacich nadhmotnosťou 
a obezitou, aj napriek tomu, že je známy v širokej verejnosti negatívny vplyv obezity na 
zdravie. V súvislosti s týmito zisteniami je potrebné podporiť a povzbudiť starých ľudí viesť 
aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravia a zabraňujú jeho zhoršovaniu. Veľký význam má 
preventívne pôsobenie cez poskytovanie informácií prostredníctvom edukácie, ale aj 
vyhľadávať nové cesty a spôsoby, ako motivovať starých ľudí k zmene života a poukazovať 
na dosiahnuté pozitívne výsledky. 
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Väčšina prosperujúcich krajín dnes disponuje presvedčivými dôkazmi o tom, že 
problematika obezity, najmä prevalencie jej výraznejších a ťažších foriem už dávno 
prekročila užší rámec medicínskeho záujmu a stala sa závažným, vysoko aktuálnym 
celospoločenským problémom (9, 11, 13). 

V našich podmienkach sa v súčasnosti obezita považuje za bežnú chorobu, ktorá postihuje 
takmer všetky vekové skupiny populácie s potvrdenými rozdielmi jej rozšírenosti 
u obyvateľov miest a vidieka, ako aj podľa pohlavia pri porovnaní žien a mužov. Pozoruje sa 
pritom vcelku iba jej mierene stúpajúca prevalencia v mladej generácii a u dospelých sa 
pozoruje výraznejší vzostup ľahšej formy latentnej obezity, resp. preobezity. 

Kľúčový problém pri diagnostike obezity predstavuje metodický postup. 

Už pri prvých výsledkoch prezentovaných v práci sme sa rozhodli uplatniť metodiku 
v súlade s definíciou obezity, ktorá umožňuje stanoviť množstvo abnormálne deponovaného 
tuku v organizme. 

Za týmto účelom sme na Slovensku po prvýkrát zaviedli metódu kalipometrie, t. j. 
meranie hrúbky rias podkožného tuku počas štúdia stavu výživy obyvateľstva spádovej 
oblasti VSŽ, okresu Trebišov a Sniny v r. 1961 (10). Využívame ju doteraz a uplatňuje sa 
i v klinickej praxi (22). Zo získaných údajov prostredníctvom príslušných nomogramov 
vypracovaných Pařízkovou je možné stanoviť percento celkového telesného tuku a tento 
postup určenia obezity využívame doteraz. 

V nadväznosti bolo potrebné vypracovať normálne a limitné hodnoty percenta telesného 
tuku, diferencované podľa veku a pohlavia pre umožnenie stanovenia 2 foriem obezity – 
latentnej, resp. preobezity a manifestnej – klinickej obezity (8). 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Nakoľko sa v súčasnosti medzinárodne široko uplatňuje posúdenie obezity podľa 
výškovo-hmotnostného indexu (BMI), i keď nie vždy vypovedajúceho o obezite, napr. 
u športovcov, ale ani u normostenikov so skrytým nefyziologickým obsahom rezervného 
tuku, volíme v práci u detí a dospievajúcej mládeže komparáciu hodnôt BMI a % telesného 
tuku, čo platí aj pre dospelých, ako uvádzame v tab. 1 a 2 (1, 8). 

 
Tab. 1. Posúdenie obezity podľa % telesného tuku a percentilov BMI u detí a dospievajúcej mládeže v SR 

Latentná obezita 
(% telesného tuku) BMI ≥≥≥≥ 90 o/oo 

Klinická obezita 
(% telesného tuku) BMI ≥≥≥≥ 97 o/oo 

Vek 
(roky) (Kajaba, Grunt, 1971) 

od priemeru 1,5 až 1,99 SD 
(Bláha, 2005) 

(Kajaba, Grunt, 1971) 
od priemeru 2,0 a viac SD 

(Bláha, 2005) 

Dievčatá: 
 7 – 10 > 21 (21,1 – 23,0) 18 – 20 > 23 (23,1 a viac) 20 – 22 
11 – 14 > 22 (22,1 – 24,0) 21 – 23 > 24 (24,1 a viac) 23 – 26 
15 – 18 > 25 (25,1 – 28,0) 24 – 26 > 28 (28,1 a viac) 26 – 28 
Chlapci: 
 7 – 10 > 18 (18,1 – 20,0) 18 – 20 > 20 (20,1 a viac) 19 – 22 
11 – 14 > 21 (21,1 – 23,0) 21 – 23 > 23 (23,1 a viac) 23 – 26 
15 – 18 > 18 (18,1 – 20,0) 23 – 25 > 20 (20,1 a viac) 26 – 28 

 
Tab. 2. Kritériá na určenie latentnej a klinickej obezity u dospelých (Kajaba, Grunt, 1972) 

Pohlavie Vek  
(roky) 

Latentná obezita 
(% telesného tuku) 

Klinická obezita 
(% telesného tuku) 

18 – 24  > 17 (17,1 – 20) > 20 (20,1 a viac) 

25 – 60  > 20 (20,1 – 24) > 24 (24,1 a viac) 

Muži 

41 – 60  > 22 (22,1 – 26) > 26 (26,1 a viac) 

18 – 24  > 20 (26,1 – 29) > 29 (29,1 a viac) 

25 – 60  > 29 (29,1 – 33) > 33 (33,1 a viac) 

Ženy 

41 – 60  > 33 (33,1 – 37) > 37 (37,1 a viac) 
 
Potrebné je zdôrazniť, že stanovené kritériá BMI pre dospelú populáciu nemožno 

vzťahovať na mladú generáciu, u ktorej sa musia uplatniť kritériá špeciálne vypracovaných 
riečíšť pre BMI a posudzovať limitne stanovené hodnoty percentilov pre preobezitu a obezitu 
(16, 18). 

Z uvedeného je zrejmé, že pretrváva značná metodická nejednotnosť a tým aj v 
stanovených kritériách hodnotenia obezity, s výnimkou vizuálne posúditeľných výraznejších 
stupňov obezity, takže je opodstatnené očakávať koordinované úsilie zjednotenia 
a štandardizácie diagnostiky obezity na medzinárodnej úrovni. Určite prispejú k tomu aj 
moderné bioimpedančné prístroje, ktoré umožňujú detailne stanoviť telesné zloženie, dokonca 
aj množstvo viscerálneho tuku a tým diagnostiku rizikovej abdominálnej obezity. Dosiaľ však 
ostáva táto možnosť viazaná zväčša iba na teoretické výskumné pracoviská. 

 
Charakteristika súborov a metodika 

Prezentované celoslovenské údaje o spotrebe potravín a jej nutričnom obraze sú stanovené 
na obyvateľa v kg (l)/rok, použitím metódy globálnej bilancie spotreby potravín (3), ktoré 



 143

vyjadrujeme v absolútnych hodnotách, ako aj percentami plnenia odporúčaných výživových 
dávok (OVD) pre obyvateľov SR/deň (6) s vyjadrením hodnôt na priemerného spotrebiteľa 
SR (20). 

Súčasne prezentované základné údaje o štandarde výživy obyvateľstva SR pramenia 
z údajov ŠÚ SR z pravidelného ročného sledovania spotreby potravín (ostatné v r. 2010). 

Pre hodnotenie dosiahnutej úrovne výživy obyvateľstva sme zvolili za porovnávaciu bázu 
Odporúčané dávky spotreby potravín (ODSP) SR na obyvateľa v kg (l)/rok (14) s vyčíslením 
percenta plnenia ODSP SR s vykázanou spotrebou potravín. 

Pri prezentovanom 40-ročnom vývoji prevalencie obezity u mladej generácie a dospelej 
časti populácie sme sledovali nasledovné súbory: 

V r. 1964/65 deti a mládež vo veku 7 – 18 r., spolu 3 662 (z toho dievčatá 1 625, chlapci 
2 037), dospelí 18 – 80 r., spolu 1 861 (ženy 906, muži 955), spolu vyšetrených 5 523 osôb. 

V r. 1984/85 deti a mládež 3 255 (dievčatá 1 761, chlapci 1 494), dospelí 6 357 (ženy 
3 095, muži 3 262), spolu vyšetrených 9 612 osôb. 

Súbor mládeže a dospelých z r. 1995 – 98 je uvedený vo vládnom Programe ozdravenia 
výživy obyvateľstva SR (r. 1999) a súbor z Celoslovenského antropometrického sledovania 
detí a mládeže vo veku 7 – 18 rokov, vyšetrených spolu 21 630 (dievčatá 10 742, chlapci 
10 888), publikovaný v r. 2004. 

Súbor dospelých z r. 2004, vyšetrených 4 045 osôb vo veku 18 – 91 r. s približne 
rovnakým podielom pohlaví.  

Súbor dospelých v r. 2005, vyšetrených 3 700 osôb vo veku 19 – 59 rokov s vyrovnaným 
zastúpením pohlaví. 

V rámci somatometrických štúdií sme uplatnili štandardné postupy antropometrických 
stanovení telesnej výšky a hmotnosti. Z týchto údajov sú vyčíslené hodnoty BMI kg/m2 u detí 
a dospelých s rozdielnymi kritériami pre posúdenie prevalencie obezity. 

Najpresnejším kritériom pre určenie obezity je stanovenie množstva tuku v tele a jeho 
hodnotenie podľa vypracovaných kritérií podľa pohlavia a veku. 

Pri štúdiách v r. 1964/65 a 1984/85 sme použili metódu kalipometrie prístrojom podľa 
Besta meraním hrúbky rias podkožného tuku na 10 štandardných miestach (10) a zo súčtu ich 
hodnôt (v mm) sme v príslušných nomogramoch (17) stanovili percento tuku v tele 
vyšetrených jedincov a podľa vypracovaných kritérií v tab. 1 a 2 posúdili prevalenciu obezity 
v sledovaných súboroch. Štatisticky sme vyčíslili priemerné hodnoty zistených údajov, 
smerodajné odchýlky (SD) a stredné chyby priemeru (SED). 

 
Výsledky a diskusia  

Nutričnú situáciu v 40-ročnom vývoji u obyvateľov SR ilustrujeme prostredníctvom 
údajov o nutričnom obraze spotreby potravín na obr. 1 a 2, z ktorých vyplývajú potenciálne 
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riziká rozšírenosti viacerých tzv. civilizačných chorôb nepriaznivých malnutričných stavov (5, 
11). 
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Obr. 1. Vývoj nutričného obrazu spotreby potravín u obyvateľstva SR – nutričné faktory/obyv./deň  
v r. 1964 – 2006 (údaje ŠÚ SR), % plnenia OVD SR pre priemerného spotrebiteľa/deň z r. 1998 
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Obr. 2. Vývoj nutričného obrazu spotreby potravín u obyvateľstva SR – nutričné faktory/obyv./deň  
v r. 1964 – 2006 (údaje ŠÚ SR), % plnenia OVD SR pre priemerného spotrebiteľa/deň z r. 1998 
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Pre ich bližšie ozrejmenie prezentujeme tiež v dlhšom časovom horizonte vývoj spotreby 
vybraných potravinových skupín u obyvateľstva SR (obr. 3 a 4).  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

roky

%
 p

ln
en

ia
 O

D
S

P
 p

la
tn

ýc
h

 o
d

 r
ok

u 
20

00

mlieko a mliečne výrobky (bez
masla) - kg/obyv./rok - % ODSP

mlieko konzumné -  l/obyv./rok -
% ODSP

ODSP SR

180 kg/obyvateľa/rok - krit ická hranica bezpečnosti

 
Obr. 3. Vývoj spotreby potravín v SR v r. 1964 – 2010 (údaje ŠÚ SR) 
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Obr. 4. Vývoj spotreby vybraných potravín v SR v r. 1964 – 2010 (údaje ŠÚ SR) 

 
Z hľadiska stavu výživy obzvlášť u mladej generácie je priam alarmujúci prepad spotreby 

mlieka a mliečnych výrobkov (obr. 3), ktorá i napriek určitému zlepšeniu v roku 2011 na 
spotrebu 164 kg/obyv./rok vykazuje údaj deficitu 58 kg na obyvateľa a rok oproti 
Odporúčanej dávke spotreby potravín (ODSP) obyvateľstva SR (222 kg/obyvateľa/rok) a pri 
porovnaní s údajom o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov v krajinách EÚ – 240 
kg/obyv./rok, ide o deficit 77 kg v tejto dôležitej potravinovej komodite. Z uvedenej 
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spotrebnej situácie rezultuje nedostatočný príjem vápnika a ďalších minerálií, vitamínu B2 

a pri nízkej spotrebe rýb a masla i dôležitého vitamínu D3. 

Dlhoročná nedostačujúca a klesajúca spotreba čerstvej zeleniny (74% plnenie ODSP SR) 
a najmä čerstvého ovocia (iba 55,4 % plnenie) – obr. 4 svedčí o deficitnom príjme viacerých 
vitamínov, v popredí s nedostatkom vitamínu C, ale i viacerých bioaktívnych látok, najmä 
flavonoidov kvercetínu, rutínu, kampferolu a tiež dôležitých karotenoidov – luteinu 
a lykopénu, ako aj vlákniny. 

Možno teda konštatovať, že súčasná nutričná situácia vytvára rizikové podmienky pre 
zvýšenú prevalenciu viacerých malnutričných stavov (2, 13). 
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Obr. 5. Dynamika výskytu dvoch foriem obezity u školských detí SR v r. 1964/65 a v r. 1984/85 (v %) 
 

 
Na obr. 5 prezentujeme údaje prevalencie obezity u detí a mládeže z reprezentatívneho 

výskumu výživy obyvateľstva so zreteľom na rozdiely podmienené pohlavím. Vyplýva z nich 
častejší výskyt obezity u dievčat oproti chlapcom a u oboch pohlaví vyššie percento latentnej 
ako klinickej obezity. 

Vývoj obezity v mladej generácii v SR ilustruje obr. 6. Potvrdzuje prekvapujúce 
konštatovanie, že v období 40 rokov prevalencia obezity u detí a mládeže vykazuje iba 4 % 
rozdiel jej mierneho zvýšenia od 9,5% do 13,3%. Ide pritom o takmer ojedinelý nález, 
nakoľko v niektorých prosperujúcich krajinách je tento rozdiel väčší v podstatne kratšom 
časovom intervale. 
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Obr. 6. Vývoj prevalencie obezity u detí a mládeže v SR vo veku 6 – 18 rokov (%) 

 
Vo Veľkej Británii bol v priebehu rokov 1984 – 1998 nárast nadhmotnosti a obezity u detí 

a mládeže o 14 %, v Španielsku v r. 1985 – 1995 o 12 % a vo Francúzsku v r. 1992 – 2003 
o 6 %, čo je blízke nášmu údaju, avšak s rozdielom, že k uvedenému zvýšeniu došlo iba počas 
11 rokov (15). 

Na obr. 7 uvádzame intersexuálny rozdiel v prevalencii obezity v dospelej časti populácie, 
pri ktorom pozorujeme podobne ako v mladej generácii jej častejší výskyt u žien ako u mužov 
a jej latentnú formu pred závažnejšou klinickou. 
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Obr. 7. Prevalencia dvoch foriem obezity podľa pohlavia vo veku 19 – 60 rokov v populácii SR 
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Zaujímavý je poznatok, že väčšia jej rozšírenosť bola u žien na vidieku a mužov 
v mestách a opačne nižšia u žien v mestách a u mužov na vidieku (7), pričom popri 
rozdielnych podmienkach výživy a pohybovej aktivity sa určite podieľali aj diferentné vplyvy 
nepriaznivých, versus priaznivých psychických vplyvov (12). 
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Obr. 8. Vývoj prevalencie obezity v SR v dospelej populácii (ženy a muži) vo veku 19 – 75 rokov  
v r. 1964 až 2005 

 

Obr. 8 poskytuje porovnaním viacerých cielených štúdií prehľad o dynamike vývoja 
prevalencie obezity u dospelých v SR počas 40 rokov. Ilustrovanú prevalenciu jej vývoja 
možno vystihnúť nasledovným údajom: r. 1964/65 prevalencia v priemere okolo pätiny, v r. 
1984/85 necelá štvrtina. V ďalších 2 štúdiách z r. 1995 – 98 a 2000 nedisponujeme 
relevantnými údajmi o latentnej obezite, možno však posúdiť vzostup klinickej obezity – na 
18,8 % v r. 1995 – 98, v r. 2000 jej stabilizáciu, resp. naznačený pokles – 18,1% a v r. 2005 
jednoznačné priaznivé zníženie klinickej obezity na 12,2 %, ale pritom výrazný vzostup 
latentnej obezity, údaj ktorý je v zhode s údajmi o prevalencii obezity na Slovensku uvádzaný 
v zahraničnej literatúre (11). Ide o podstatne priaznivejšie údaje ako v USA, kde sa uvádza 
prevalencia obezity 30,6 % a ťažkej obezity 5,1 %, t.j. celková prevalencia obezity je u vyše 
tretiny populácie (2). 

Nový fenomén predstavuje vyrovnávanie prevalencie obezity u oboch pohlaví, t.j. 
vyrovnávanie jej prevalencie u mužov k prevalencii obezity u žien (4). 

 
Závery 

Vývoj štandardu výživy obyvateľstva SR svedčí v priemere o docielení primeranosti 
denného príjmu energie a pritom trvajúcej disbalancii zastúpenia živín, nadmernosť tukov 
a bielkovín pri nedostatku sacharidov, vlákniny a dlhodobo vitamínu C, v dôsledku trvale 
nedostatočnej spotreby zeleniny a ovocia. Kriticky nedostatočná spotreba mlieka a jeho 
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výrobkov zapríčiňuje deficitný príjem vápnika, vitamínu B2 a čiastočne i vitamínu D, čo je 
závažné hlavne z aspektu vývinu mladej generácie.  

Sledovaný vývoj obezity v priebehu 40 rokov u detí a mládeže SR je relatívne priaznivý, 
vykazuje rozdiel iba 4 % v prevalencii obezity, napriek tomu je nežiaduce, aby v ďalších 
rokoch, i keď pomalým tempom, narastal jej výskyt. 

V dospelej časti populácie v 1. polovici sledovaného obdobia zaznamenávame vzostup 
prevalencie obezity, v ďalších rokoch vzostup klinickej formy (18,8 %), v ďalšom jej 
stabilizáciu (18,1 %) a v r. 2005 dokonca jej zníženie na 12,3 %, avšak súčasne vzostup 
latentnej obezity (33,4 %) s pozorovaným poznatkom vzostupu obezity u mužov, takmer na 
úroveň jej prevalencie u žien. 

Zdôrazňujeme požiadavky racionalizácie výživy, životného štýlu s dostatkom telesnej 
aktivity a aj zohľadnenia požiadavok duševnej hygieny. 
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POROVNANIE ČREVNEJ MIKROFLÓRY MLADEJ SLOVENSKEJ POPULÁCIE 
STRAVUJÚCEJ SA RASTLINNOU ALEBO MÄSITOU POTRAVOU 1 
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Gastrointestinálnu mikroflóru tvorí veľmi zložité spoločenstvo mikroorganizmov 
pozostávajúce z vyše 400 rôznych bakteriálnych druhov. Počet baktérií narastá od 103/ml 
v žalúdku, 104 – 106/ml v tenkom čreve až po vyše 1012/ml v hrubom čreve (1). 

Na kvalitatívne ale aj kvantitatívne zloženie gastrointestinálnej mikroflóry ma vplyv 
viacero faktorov ako je vek, fyziológia jedinca, rôzne patologické stavy, antibiotická liečba, 
ale aj kompozícia prijímanej stravy. Napríklad vysoký príjem sacharidov má za následok 
zvýšenie počtov bifidobaktérií v hrubom čreve, kým vysoký obsah tuku v strave vedie k 
zvýšeniu počtu baktérií z rodu Bacteroides (2). Základ pre rast baktérií v hrubom čreve tvoria 
sacharidy a bielkoviny, ktoré nepodliehajú tráveniu v hornej časti gastrointestinálneho traktu, 
rovnako ako sekrét bohatý na glykoproteíny a pankreatické enzýmy (3).  

Vzniku 25 – 70 % ochorení možno zabrániť príjmom optimálnej potravy, vďaka 
špecifickým a vyváženým potravinovým zložkám. Už I. Mečnikov uvažoval o spojitosti: 
strava – mikróby – zdravie – choroba. Bakteriálna flóra môže ovplyvniť kolorektálnu 
karcinogenézu produkciou enzýmov, ktoré transformujú prokarcinogény na aktívne 
karcinogény. Medzi tieto patria β-glukoronidáza, glykozidáza, nitroreduktáza. Medzi hlavné 
efektorové mechanizmy, ktorými mikroflóra ovplyvňuje vývoj karcinómu patria: aktivácia 
prokarcinogénov, fermentácia vedúca k tvorbe mastných kyselín s krátkym reťazcom, tvorba 
diacylglycerolu, syntéza pentánov a adsorpcia hydrofóbnych molekúl (4).  

                                                           

1 Publikácia, bola vytvorená realizáciou projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy 
a možnosti redukcie zdravotných rizík“, na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj 
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ (ITMS kód: 26240220022) 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Črevnej flóre sa teda dnes pripisuje hlavný význam v karcinogenéze hrubého čreva, a to 
obzvlášť anaeróbnym mikroorganizmom, ktoré metabolizujú žlčové kyseliny s následným 
vznikom kancerogénneho cyklopentafenantreénu a metylcholantrénu. Črevné baktérie sa 
môžu podieľať aj na syntéze kancerogénov z iných živín. Napríklad niektoré druhy rodu 
Bacteroides prispievajú k transformácii heterocyklických aromatických amínov a tým môžu 
prispieť ku karcinogenéze hrubého čreva. Zloženie črevnej mikroflóry ovplyvňuje sekrécia 
žlče, a na tú má vplyv obzvlášť obsah tuku a vlákniny. Vzťahy medzi zložením potravy, 
črevnými baktériami a karcinogenézou je zložitý, ale skúsenosti poukazujú na to, že tuky 
pôsobia podporne a vláknina ochranne (1). Optimálnu črevnú mikroflóru možno dosiahnuť 
príjmom vyváženej stravy (vláknina, oligosacharidy, fermentované mliečne výrobky), ktorá 
podporuje rast priaznivých, alebo potláča rast patogénnych baktérií (5). Epidemiologické 
štúdie naznačujú, že pokles vlákniny v strave zvyšuje poruchy trávenia, zápchu, ale aj výskyt 
rakoviny (6).  

Svoju protektívnu úlohu do značnej miery zohrávajú probiotické baktérie ako laktobacily 
či bifidobaktérie. Je preukázané, že laktobacily chránia črevnú mikroflóru pred škodlivými 
látkami, príkladom môže byť podávanie Bifidobacterium bifidum spolu s Lactobacillus 

acidophilus ktoré viedlo k zníženiu nitroreduktázovej činnosti v stolici (7). Rôzne štúdie 
poukazujú na predpoklad, že konzumenti mäsa majú nižší počet lactobacilov, pričom 
paralelne sa u nich zvyšuje počet baktérii rodu Bacteroides (8). Japonská štúdia dokázala, že 
príjem vlákniny ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry. U dobrovoľníkov, ktorí mali vysoký 
príjem vlákniny, sa zvýšil počet bifidobaktérií a výrazne sa znížil výskyt lecitinázo-
pozitívnych baktérií (5). Práve preto bol výskyt rakoviny hrubého čreva v Japonsku najnižší 
na svete (9). Vo vyspelých západných krajinách je výskyt rakoviny hrubého čreva až 8-krát 
vyšší ako v rozvojových krajinách (10). 

Na základe vyššie spomínaných faktov sme sa v práci zamerali na štúdium kvalitatívnych 
a kvantitatívnych zmien v mikroflóre populácie ľudí vo veku 21 – 40 rokov s rôznymi 
stravovacími návykmi (vegetariáni vs. omnivori). Následne sme sa pokúsili využitím techník 
molekulárnej biológie zistiť rozdiely v kvalitatívnom zložení mikroflóry v porovnaní s 
konvenčnými metodikami. Taktiež sme sledovali prítomnosť bakteriocídnych, ale aj 
potenciálne mutagénnych látok, ktoré sa nachádzajú v hrubom čreve a môžu do značnej miery 
vplývať na fyziologický stav jedinca, ako aj na vývoj niektorých ochorení.  

 
Súbor a metodika 

Testovaná skupina pozostávala zo 112 subjektívne zdravých dobrovoľníkov vo veku 20 – 
40 rokov, ktorých sme ďalej zaradili do 2 skupín na základe stravovacích návykov – 
vegetariáni (n = 68) a nevegetariáni (n = 54). Všetci probandi boli z rovnakého regiónu 
(Bratislava a okolie) a mali približne rovnakú fyzickú aktivitu (žiaden šport). 

Kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie mikroflóry sa hodnotilo klasickými 
mikrobiologickými metódami kultiváciou na selektívnych diagnostických živných pôdach 
podľa Mitsuoka a kol. (5). Vzorka stolice sa sterilne za anaeróbnych podmienok 
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transportovala do laboratória. Následne sa 1 g mokrej váhy stolice rozsuspendoval v 10 ml 
BHI média, adekvátne sa nariedil, pričom jednotlivé riedenia sa nanášali na vybrané 
selektívne média. Po kultivácii sme na základe počtov KTJ vyhodnotili jednotlivé parametre 
črevnej mikroflóry. 

U probandov u ktorých sme nezaznamenali rozdiely v kvalitatívnom zastúpení 
kultivačnými metódami, sme zisťovali bakteriálne profily využitím metód molekulárnej 
biológie. Celkovú mikrobiálnu DNA sme izolovali z 0,1 g lyofilizovanej stolice, použitím 
QIAamp DNA Stool Kit (QIAGEN, Hilden, Germany) podľa protokolu od výrobcu. 
Amplifikácia 16S rDNA prebiehala v termocykleri Mastercycler Personal (Eppendorf, 
Germany). Purifikované produkty, resp. bakteriálne profily sme detegovali pomocou DGGE 
elektroforézy. 

Prítomnosť potenciálne mutagénnych látok sme stanovili pomocou Amesovho platňového 
inkorporačného testu použitím bakteriálnych kultúr S. typhimurium TA98 (posunové mutácie) 
a TA100 (bodové mutácie). 

Prítomnosť termostabilných bakteriocínov sme detegovali na základe difúznych zón, 
odčítaných z naočkovaných agarových platní po aplikácii povarenej vzorky stolice a kultivácii 
za stanovených podmienok. 

 
Výsledky a diskusia 

Po kultivácií sme vyhodnotili kvantitatívne a kvalitatívne zastúpenie mikroflóry a urobili 
rozdelenie podľa vekových kategórií a stravovacích návykov. Získané výsledky sú uvedené 
v tab. 1 a 2, pričom počty mikroorganizmov sú vyjadrené ako logaritmické hodnoty. U 
vekovej kategórie 21-30 rokov sme zistili najväčšie rozdiely v celkovom počte klostrídií, u 
nevegetariánov bol tento počet takmer o 2 rády vyšší ako u vegetariánov, čo dokazujú aj 
viaceré štúdie (11).  

 
Tab. 1. Porovnanie fekálnej mikroflóry populácie vo veku 21 – 30 rokov 

Baktérie črevnej mikroflóry Vegetariáni  Nevegetariáni  
Celkové aeróby 8,29 ± 0,40 9,19 ± 0,19 
Celkové anaeróby 8,49 ± 0,32 8,59 ± 0,37 
Kvasinky, vláknité huby 3,95 ± 0,30 3,97 ± 0,33 
Bacteroides spp. 3,32 ± 0,39 3,59 ± 0,40 
Bifidobaktérie, Laktobacily 5,47 ± 0,34 6,03 ± 0,47 
Clostridium spp. 8,19 ± 0,48 9,94 ± 0,22 
Enterobacteriaceae 7,16 ± 0,46 7,97 ± 0,39 
Enterococcus spp. 7,30 ± 0,31 6,92 ± 0,27 
Lecitinázo-pozitívne klostrídie 1,26 ± 0,37 1,60 ± 0,43 
Listeria spp. 3,13 ± 0,41 2,66 ± 0,5 
Spóry 1,34 ± 0,32 0,92 ± 0,32 
Staphylococcus spp. 2,99 ± 0,51 5,06 ± 0,50 
Staphlococcus aureus 1,08 ± 0,34 0,72 ± 0,34 
Veillonella 7,10 ± 0,37 7,97 ± 0,33 

Počty baktérií sú vyjadrené ako priemer log 10 ± štandardná chyba na gram (mokrej hmotnosti) stolice 
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V prípade lecitinázo-pozitívnych klostrídií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri určitých 
ochoreniach, ako je napr. karcinóm hrubého čreva, sme markantný rozdiel vzhľadom na 
stravovacie návyky nezaznamenali. Počet spór bol mierne vyšší u vegetariánov, pričom 
predpokladáme, že sa do tráviaceho traktu dostávajú najmä rastlinnou stravou. 

U ľudí stravujúcich sa prevažne mäsitou stravou sme zaznamenali mierne vyšší počet 
probiotických baktérií (rod Lactobacillus, Bifidobacterium), čo môže byť dôsledok vyššieho 
príjmu kyslomliečnych výrobkov v tejto kategórii ľudí v porovnaní s vegetariánmi, ktorí tieto 
výrobky prijímajú v menšej miere, prípadne vôbec. Súčasne sme u týchto ľudí zaznamenali 
zvýšený počet stafylokokov (približne o 2 rady), avšak kmeň Staphylococcus aureus práve 
naopak prevažoval u ľudí stravujúcich sa rastlinnou stravou. Výskyt tohto kmeňa v tráviacom 
trakte je zriedkavý, pričom sa do GIT môže dostať z kontaminovaných potravín alebo 
z horných dýchacích ciest a spôsobovať rôzne chorobné stavy (12). U vegetariánov sme 
zaznamenali aj mierne vyšší počet (približne o pol rádu) baktérií rodu Enterococcus spp. 

a Listeria spp. 

Hodnoty v kvantitatívnom zastúpení jednotlivých mikroorganizmov populácie ľudí vo 
veku 31 – 40 rokov boli väčšinou vyrovnané. Mierne rozdiely sme zaznamenali najmä 
v prípade eukaryotov (kvasinky, vláknité huby) a klostrídií, ktoré boli zvýšené 
u nevegetariánov, a naopak, počty listérií, spór a veilonel boli vyššie u vegetariánov.  

 

Tab. 2. Porovnanie fekálnej mikroflóry populácie vo veku 31 – 40 rokov 

Baktérie črevnej mikroflóry Vegetariáni  Nevegetariáni  
Celkové aeróby 8,18 ± 0,30 8,02 ± 0,29 
Celkové anaeróby 8,33 ± 0,22 8,02 ± 0,36 
Kvasinky, vláknité huby 3,74 ± 0,35 4,26 ± 0,34 
Bacteroides spp. 3,06 ± 0,34 2,89 ± 0,43 
Bifidobaktérie, Laktobacily 5,28 ± 0,42 5,26 ± 0,56 
Clostridium spp. 8,07 ± 0,37 8,57 ± 0,30 
Enterobacteriaceae 7,32 ± 0,37 7,11 ± 0,33 
Enterococcus spp. 6,79 ± 0,30 6,42 ± 0,43 
Lecitinázo-pozitívne klostrídie 1,31 ± 0,36 1,12 ± 0,37 
Listeria spp. 3,37 ± 0,42 2,69 ± 0,48 
Spóry 1,20 ± 0,31 0,82 ± 0,30 
Staphylococcus spp. 4,64 ± 0,53 4,76 ± 0,34 
Staphlococcus aureus 1,09 ± 0,32 1,63 ± 0,43 
Veillonella 7,40 ± 0,36 6,67 ± 0,47 

Počty baktérií sú vyjadrené ako priemer log 10 ± štandardná chyba na gram (mokrej hmotnosti) stolice 
 

Následne sme si vybrali vzorky, v ktorých sme detegovali rovnaké kvalitatívne 
a kvantitatívne bakteriálne zastúpenie pomocou 16S rDNA. Táto metóda nám umožnila na 
základe rôznych profilov identifikáciu na úrovni druhov, a nielen rodov, ako to bolo v prípade 
kultivačných metód. Toto sa potvrdilo aj na obr. 1, ktorý znázorňuje bakteriálne profily vo 
vzorkách, v ktorých sme kultivačne zistili rovnaké kvalitatívne zloženie, avšak dĺžky 
získaných fragmentov 16S rDNA sa líšia. 
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Obr. 1. Bakteriálne profily 16S rDNA vo vzorkách stolice  
(Stĺpec 1 – DNA marker, stĺpec 2-11 – jednotlivé vzorky) 

 
V etiológií karcinómu hrubého čreva zohráva dôležitú úlohu nielen genetická 

predispozícia, ale aj niektoré mikroorganizmy, ktorých kvantitatívne a kvalitatívne zastúpenie 
v hrubom čreve je do značnej miery ovplyvnené požívanou stravou. Napríklad niektoré 
baktérie rodu Bacteroides sú schopné transformovať určité látky na mutagénny (8). Ďalším 
faktorom vplývajúcim na toto ochorenie je aj príjem karcinogénnych látok, ktoré môžu 
vznikať pri spracovávaní potravín (13).  

Preto sme sa v druhej časti práce sústredili na sledovanie prítomnosti potenciálne 
mutagénnych látok v hrubom čreve. Výsledky sú zobrazené na obr. 2. V skupine ľudí vo veku 
21 – 30 rokov sme zaznamenali prítomnosť potenciálne mutagénnych agensov u približne 20 
% probandov. V skupine nevegetariánov sme zachytili mierne vyšší počet ľudí (25 %) 
v porovnaní s vegetariánmi (21,87 %), avšak výrazný rozdiel medzi ľuďmi stravujúcimi sa 
mäsitou, resp. rastlinnou stravou, sme nezaregistrovali. Ako dokumentuje obr. 2, vo vekovej 
kategórií 31 – 40 rokov sme zistili omnoho signifikantnejší rozdiel v percente probandov 
s detegovanými potenciálne mutagénnymi látkami v stolici. V tomto prípade je prekvapivý 
fakt, že toto percento bolo takmer päťnásobne nižšie u nevegetariánov (3,84 %) v porovnaní 
s vegetariánmi (19,44 %). Predpokladali sme, že situácia bude opačná, nakoľko vegetariáni 
majú vyšší príjem vlákniny v strave. Túto tvoria dôležité oligosacharidy, ktoré slúžia ako 
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prebiotiká pre probiotické baktérie napomáhajúce v prevencii karcinogenézy hrubého čreva. 
Vláknina zvyšuje aj peristaltiku hrubého čreva, je ľudským organizmom nestráviteľná, vďaka 
čomu mechanicky „čistí“ črevný epitel a odvádza karcinogénne látky z tela (14). Na druhej 
strane ľudia konzumujúci zmiešanú západoeurópsku stravu prijímajú častejšie vyprážané, 
prípadne inak tepelne upravované jedlá, v ktorých bola dokázaná prítomnosť mutagénnych 
látok (15).  

 
Obr. 2. Percentuálne zastúpenie probandov s detegovanou prítomnosťou potenciálne mutagénnych látok 

v závislosti od veku a stravy. 
 
Ľudská sliznica je primárne osídlená rezidentnou flórou, ktorej úlohou je v prvom rade boj 

proti patogénnym mikroorganizmom. Ide pritom o súhru rôznych mechanizmov, pričom 
jedným z nich je aj produkcia bakteriocínov. Tieto látky majú silné mikrobicídne účinky na 
vybrané baktérie a spolu s rezistenčnou bariérou zohrávajú úlohu v prevencii proti osídleniu 
patogénmi (4). Stimulujú aj črevný imunitný systém a zároveň pôsobia antikarcinogénne 
a antimutagénne (16). V práci sme sa preto zamerali aj na stanovenie prítomnosti 
termostabilných bakteriocínov vo vzorkách testovaných probandov.  

 
Tab. 3. Produkcia termostabilných bakteriocínov 

Probandi  Vek 
Vzorky s termostab. 

bakteriocínmi  
(%) 

Antimikrobiálna ú činnosť na baktérie 

Vegetariáni 27 E. feacalis, S. pyogenes, S. epidermidis 

Nevegetariáni 21 – 30 
34 B. cereus, E. feacalis, P. aeruginosa, S. typhimurium, 

S. aureus 
Vegetariáni 20 E. faecium, P. aeruginosa 

Nevegetariáni 31 – 40 
39 B cereus, E. cloacae, P. aeruginosa, S. enterica,  

S. typhimurium, S. aureus 
 
V tab. 3 uvádzame percentuálny podiel vzoriek, pri ktorých sme zaznamenali prítomnosť 

bakteriocínov, pričom zároveň uvádzame aj bakteriálny kmeň, na ktorý bol daný bakteriocín 
účinný. Vo vekovej kategórií 21 – 30 rokov sme zaznamenali prítomnosť bakteriocínov 
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u 27 % probandov pričom išlo prevažne o ženskú populáciu. Stanovené termostabilné 
bakteriocíny boli účinné najmä na G+ baktérie (E. faecalis, S. pyogenes, S. epidermidis), čo 
korešponduje s prítomnosťou daných druhov v testovaných vzorkách. U konvenčne 
stravujúcich sa ľudí sme zaznamenali prítomnosť bakteriocínov v 34 %, opäť prevažne u žien. 
V tomto prípade však antimikrobiálna účinnosť bola primárne zachytená voči G- baktériám 
(P. aeruginosa, zástupcovia čeľade Enterobacteriaceae). Účinnosť na G+ baktérie sme 
zaznamenali v dvoch prípadoch, a to na B. cereus, S. aureus a E. feacalis. U vegetariánov vo 
veku 31 – 40 rokov sme zaznamenali prítomnosť termostabilných bakteriocínov u 20 %, 
prevažne u žien, pričom vo všetkých prípadoch sme zaznamenali aktivitu voči G- baktériám. 
V 86% išlo o pyocíny, ktoré sú produkované proti druhu Pseudomonas aeruginosa a 
vykonávajú proces usmrcovania DNázovou činnosťou (17). Mikroflóra 39 % nevegetariánov 
vo veku 31 – 40 rokov produkovala bakteriocíny voči G+, G- baktériám. Opäť sme zachytili 
najmä prítomnosť pyocínov. Pozoruhodné je, že tak ako u nevegetariánov v mladšej vekovej 
kategórii, aj v tejto skupine sme zaznamenali antimikrobiálnu aktivitu voči rodu Salmonella, 
ako aj sporogénnej baktérií B. cereus. U vegetariánov sme túto účinnosť nepozorovali.  

 
Záver 

Nakoľko strava je jedným z významných ukazovateľov pôsobiacich na zloženie črevnej 
mikroflóry, ktorá do značnej miery ovplyvňuje zdravie človeka, je dôležité sledovať 
a zároveň modulovať zloženie prijímanej potravy pri prevencii či liečbe niektorých ochorení. 
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Antioxidantom sa venuje zvláštna pozornosť hlavne z dôvodu ich vzťahu k voľným 
radikálom. Voľné radikály majú nespárený elektrón, sú vysoko reaktívne a v bunke 
nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú cukry a tuky. Antioxidanty sú látky schopné 
dezaktivovať nabitú časticu voľného radikálu, bránia oxidačnému procesu alebo ho 
spomaľujú. Oxidanty sú voľné kyslíkové radikály, ktoré poškodzujú bielkoviny buniek. 
Narušenie tejto rovnováhy medzi antioxidantmi a oxidantmi sa nazýva oxidačný stres (1). 
Endogénne antioxidanty naše telo produkuje (enzýmy, koenzýmy, zlúčeniny s obsahom síry, 
napr. glutatión) a počet týchto enzýmov a ich koncentrácia v organizme je konštantná, ale 
prívod ďalších, tzv. exogénnych antioxidantov môžeme regulovať a ovplyvniť stravou. Tieto 
antioxidanty majú vo svojom ochrannom pôsobení širší záber. Patria sem napr. vitamín E, C, 
beta-karotén, luteín, lykopén, flavonoidy, koenzým Q10 a pod. (2) Napríklad vitamín E sa 
ukladá v častiach buniek obsahujúcich tuk, ako sú bunkové membrány a lipoproteíny a chráni 
ich proti rôznym druhom oxidantov (3). Vitamín C je najdôležitejší antioxidant v krvi (4). 
Koenzým Q10 má rozhodujúcu úlohu pri premene tukov, cukrov a bielkovín v bunkách, 
ovplyvňuje obranné reakcie organizmu a zlepšuje fyzickú a psychickú pohodu. Koenzým 
Q10 v ľudskom organizme pôsobí ako antioxidant v systéme chinón-hydrochinón a chráni ho 
pred účinkami voľných radikálov. Všetky antioxidanty sú prospešné zdraviu, ale väčší prínos 
majú, ak sa užívajú spolu. Antioxidanty navzájom spolupracujú, rôzne antioxidanty chránia 
organizmus proti rôznym typom voľných radikálov v rôznych častiach tela.  

Pravidelná a dostatočná konzumácia zeleniny, ovocia, celozrnných potravín, strukovín, 
orieškov a ďalších olejnatých semien spolu so zdravým životným štýlom môže znamenať 
redukciu degeneratívnych ochorení (5). Komplexná, pestrá strava zabezpečuje nutričnú 
                                                 
1Táto štúdia bola vytvorená realizáciou projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a 
možnosti redukcie zdravotných rizík“, ITMS:26240220022, na základe podpory operačného programu 
Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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kvalitu (príjem všetkých nutrientov) a cez koncentrácie nutrientov v konzumovanej 
potravinovej zmesi odpovedajúce odporúčaným výživovým dávkam aj nutričnú kvantitu (6). 
Dlhodobé nutričné štúdie ukázali inverzný vzťah medzi stravovaním s prevažnou 
konzumáciou rastlinnej potravy a výskytom ischemickej choroby srdca, diabetu, mnohých 
typov rakoviny a celkovej mortality (7, 8). Vegetariánstvo je najrozšírenejšou a najznámejšou 
formou alternatívnej výživy. Najprísnejšou formou je vegánstvo, ktoré dôsledne odmieta 
akúkoľvek živočíšnu potravu vrátane mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Lakto-vegetariáni 
k rastlinnej potrave pridávajú mlieko a mliečne výrobky. Lakto-ovo-vegetariáni si k rastlinnej 
potrave doprajú navyše mlieko, mliečne výrobky a vajcia. Ovo-vegetariáni akceptujú vajcia, 
nie však mlieko. Semi-vegetariáni odmietajú iba niektoré druhy mäsa – zväčša nekonzumujú 
červené mäso, kým biele mäso z hydiny a rýb jedia.  

V našej štúdii sme stanovovali niektoré vybrané antioxidačné parametre (vitamíny C, E, 

β-karotén, koenzým Q10) v ľudskej plazme metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie (HPLC) v skupine nevegetariánov a vegetariánov.  

 
Materiál a metódy 

Štúdie sa zúčastnilo 240 probandov (100 mužov, 140 žien) vo veku 20 – 60 rokov, ktorí 
boli subjektívne zdraví bez kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, ochorenia obličiek, 
tráviaceho traktu, štítnej žľazy a bez diabetu. Podľa stravovacích návykov bola skupina 
rozdelená na 105 nevegetariánov a 135 vegetariánov (79 semi-vegetariánov a 56 lakto-ovo-
vegetariánov). 

Všetky experimenty sme uskutočnili použitím kvapalinového chromatografu HP 1200 

(Agilent, USA). Analytickú separáciu vitamínu E a β-karoténu sme uskutočnili na kolóne 

LiChrospher C18 (250x4,6 mm, I.D., 5 µm, Merck) s pripojenou predkolónou LiChrospher 

C18 (4x4 mm, I.D., 5 µm). Mobilná fáza pozostávala zo zmesi: acetonitril: tetrahdyrofurán: 
metanol obsahujúci BHT: octan amónny (67,4:22:6,8:3,8,v/v/v/v); prietok 1,2 ml.min-1. 
Teplota kolóny bola 29 °C a dávkovaný objem bol 20 µl. Na detekciu sme použili 
fluorescenčný detektor zapojený v sérii s DAD detektorom (9). 

Pre HPLC analýzu vitamínu C sme aplikovali kolónu Lichrospher RP 100 RP 18 (250x4,6 
mm, 5 µm, Merck). Mobilná fáza pozostávala z 3,7 mmól.l-1 fosforečnanového tlmivého 
roztoku, pH 4; prietok 0,8 ml.min-1. Na analýzu sme použili UV detekciu pri 245 nm. Teplota 
kolóny bola 20 °C a dávkovaný objem bol 25 µl (10). 

Na stanovenie koenzýmu Q10 sa použila certifikovaná metóda pomocou kitov of firmy 

Chromsystems. Teplota analytickej kolóny bola 25 οC; prietok mobilnej fázy 2,5 ml.min-1 

a dávkovaný objem bol 50 µl.  

Na testovanie štatistickej významnosti sme použili Pearsonovu korelačnú analýzu. Ako 

signifikantné sme hodnotili rozdiely na hladine významnosti P < 0,05 a P < 0,001. 
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Výsledky a diskusia 

V našej práci diskutujeme len vybrané parametre: vitamíny E, C, beta-karotén a koenzým 
Q10. Prezentované výsledky sú len čiastkovými výsledkami celej komplexnej štúdie, ktorá 
zahŕňala aj klinické somatometrické postupy (stanovenie telesnej výšky a hmotnosti, výpočet 
výškovo-hmotnostného indexu BMI, meranie hrúbky rias podkožného tuku, stanovenie 
percenta telesného tuku), stanovenie biochemických a imunologických parametrov. 

Zdravotné benefity rastlinnej stravy pochádzajú z nižšieho príjmu saturovaných tukov, 
cholesterolu a živočíšnych bielkovín a vyššieho príjmu komplexných sacharidov, vlákniny, 
nenasýtených mastných kyselín, neesenciálnych aminokyselín, horčíka, kyseliny listovej, 
vitamínu C, vitamínu E, karotenoidov a ďalších fytochemikálií. Subjekty s nízkou alebo 
žiadnou konzumáciou živočíšnych tukov a konzumáciou prevažne rastlinnej potravy majú 
v porovnaní s bežnou populáciou nízke hodnoty celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, 
triacylglyceridov a saturovaných mastných kyselín a majú významne zvýšené antioxidačné 

vitamíny C, β-karotén a na lipidy štandardizovaný vitamín E (11, 12). V tab. 1 sú uvedené 
namerané hodnoty týchto parametrov stanovených HPLC metódou v oboch skupinách 
nevegetariánov a vegetariánov (rozdelení na semi- a lakto-ovo-vegetariánov). Vegetariáni 

mali signifikantne vyššie hodnoty v porovnaní s nevegetariánmi. Nadprahové hodnoty (> 30) 
vitamínu E (13) sme zaznamenali u 25 % vegetariánov, kým u nevegetariánov to bolo iba 
u 11 %. Nadprahové hodnoty sú optimálne z pohľadu antioxidačnej ochrany a redukovaného 
rizika ochorení. Reprezentatívny chromatografický záznam stanovenia vitamínov A, E, 

xantofylu, lykopénu a β-karoténu uvádzame na obr. 1. 
 
Tab. 1. Hodnoty antioxidačných vitamínov v ľudskej plazme 

Analyt 
Nevegetariáni 

(µµµµmol.l-1) 
Semi-vegetariáni 

(µµµµmol.l-1) 
Lakto-ovo-vegetariáni 

(µµµµmol.l-1) 
Vitamín C 
Vitamín E 
β-karotén 

34,53 ± 12,94 
22,98 ± 8,09 
0,74 ± 0,61 

46,01±11,11*** 
27,41±7,35* 

0,94 ± 0,74*** 

46,66 ± 13,35*** 
25,66 ± 5,44* 
0,77 ± 0,59* 

Hodnoty vyjadrujú priemerné koncentrácie ± STDEV. *P<0,05 ***P<0,001 
 
Tab. 2. Koncentrácie koenzýmu Q10 v ľudskej plazme  

Analyt 
Nevegetariáni 
(µµµµmol.l-1) 

Semi-vegetariáni 
(µµµµmol.l-1) 

Lakto-ovo-vegetariáni 
(µµµµmol.l-1) 

Koenzým Q10 608,24±180,36 466,60±119,00 490,64±138,22 

Hodnoty vyjadrujú priemerné koncentrácie±STDEV 
 

Ďalej sme sledovali pomer vitamínov C/E, ktorý musí byť > 1, keď je najefektívnejšia 
aktivita vitamínov proti voľným radikálom (14, 15). U semi-vegetariánov tento pomer 
dosahoval hodnotu 1,75 ± 0,51, u lakto-ovo vegetariánov 1,88 ± 0,62, čo je v priemere o 7 % 
vyššie ako u nevegetariánov (1,70 ± 0,97).  
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Obr. 1. Reprezentatívny chromatogram stanovenia vitamínov rozpustných v tukoch v ľudskej plazme  
HPLC metódou s fluorescenčnou (A) a UV (B) detekciou 

A – chromatogr. záznam stanovenia retinolu (1), retinyl palmitátu (IŠ) (2), γ-(3) a α-(4) tokoferolu 
fluorescenčnou detekciou.  
B – chromatogr. záznam stanovenia xantofylu (5), lykopénu (6) a β-karoténu (7) UV detekciou. 
Chromatografické podmienky: Analytická kolóna: LiChrospher 100 RP-18 (250x4,6 mm, I.D., 5 µm, Merck). 
Predkolóna: LiChrospher 100 RP-18 (4x4 mm, I.D., 5 µm). Mobilná fáza: acetonitril: tetrahydrofurán: metanol 
obsahujúci BHT: octan amónny (67,4:22:6,8:3,8,v/v/v/v); prietok 1,2 ml.min-1; teplota kolóny 29 °C; 
dávkovaný objem 20 µl. Detekcia: programovateľný fluorescenčný detektor (0-4 min 330/470 nm (λex/λem); 
5,1-20 min 298/328nm) v sérii s DAD detektorom (450 nm) (7). 

 
Obr. 2. Reprezentatívny chromatogram stanovenia koenzýmu Q10 (2) a IŠ (1) v ľudskej plazme  

HPLC metódou s UV detekciou 
Certifikovaná metóda pomocou kitov of firmy Chromsystems. Teplota analytickej kolóny: 25 οC; prietok 
mobilnej fázy 2,5 ml.min-1; dávkovaný objem: 50 µl. 

 
Ďalším dôležitým antioxidantom je koenzým Q10 (chromatografický záznam je na obr. 

2). Vegetariáni ho prirodzenou cestou prijímajú menej, pretože sa nachádza predovšetkým v 
produktoch živočíšneho pôvodu, na čo poukazujú aj hodnoty uvedené v tab. 2. 

U nevegetariánov boli hodnoty štatisticky vysoko významne zvýšené (P < 0,001) 
oproti vegetariánom. 
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Záver 

Aj napriek tomu, že sme prezentovali len čiastkové výsledky, možno povedať, že správne 
naplánovaná vegetariánska strava je nutrične adekvátna, plne zdravotne vyhovujúca a schopná 
zabezpečiť zdravotné benefity v prevencii mnohých ochorení. Mierne formy vegetariánskeho 
stravovania (semi, lakto-ovo, ako boli aj probandi v našej štúdii) dokážu človeku pri 
starostlivom a pestrom výbere potravín zabezpečiť dostatok všetkých živín bez reálnej hrozby 
nutričných deficitov a benefity tejto stravy prevyšujú potenciálne riziká. 
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PRODUKCIA BAKTERIOCÍNOV Č REVNOU MIKROFLÓROU  
STARŠEJ STREDNEJ POPULÁCIE NA SLOVENSKU  

S RÔZNYMI STRAVOVACÍMI NÁVYKMI 1 
 
 

B. Kaliňáková1, L. Birošová1, P. Olejníková1, M. Kaliňák1, M. Valachovičová2 
1Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia,  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava 
2Oddelenie bioaktívnych látok v potravinárstve,  

Vedecko-výskumná základňa pri SZU, Bratislava 
 

 
 

Bakteriocíny sú heterogénna skupina antibakteriálnych peptidov a proteínov so 
schopnosťou inhibovať rast rovnakých druhov alebo druhovo príbuzných baktérií. Ich 
produkciu prvý krát pozoroval André Gratia v roku 1925 pri kmeni Escherichia coli (1). 

Produkujú ich grampozitívne aj gramnegatívne baktérie. Najčastejšie sú to baktérie 
mliečneho kysnutia ako Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii, L. plantarum, 
L. rhamnosum (2, 3), ďalej Enterococcus feacalis a E. faecium (4). Ich antibiotiká sú 
modifikované bakteriocíny. Kolicíny sú produkované zástupcami čeľade Enterobacteriaceae, 
napr. Escherichia coli (5). Do tejto skupiny sa radia aj pyocíny druhu Pseudomonas pyogenes 
(6), kloacíny druhu Enterobacter cloacae, marcescíny druhu Serratia marcescens, či pesticíny 
druhu Yersinia pestis. Bacteriocíny produkujú aj Proteus mirabilis a Klebsiella spp. 
Termostabilné aureocíny produkuje Staphylococcus aureus (7), bakteriocíny druhu 
Streptococcus thermophilus pôsobia v širokom rozmedzí hodnôt pH. 

Gastrointestinálnu mikroflóru tvorí veľmi zložité spoločenstvo pozostávajúce z viac ako 
400 rôznych bakteriálnych druhov (8). Počet baktérií narastá od 103·ml-1 v žalúdku, 104 –
106 ml-1 v tenkom čreve, až po viac ako 1012 ml-1 v hrubom čreve. Strava je jedným 
z hlavných faktorov ovplyvňujúcich stav čreva, už Mečnikov uvažoval o spojitosti: strava – 

mikróby – zdravie – choroba (9).  

                                                           

1 Práca bola vytvorená realizáciou projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti 
redukcie zdravotných rizík“ na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ (ITMS kód: 26240220022) 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Gény kódujúce bakteriocíny sú lokalizované na plazmidoch alebo chromozomálne. Ich 
mechanizmus účinku môže byť cez poráciu membrán, inhibíciu syntézy peptidoglykánu, 
môžu mať DNázovú alebo nukleázovú aktivitu. 

Je identifikovaných viacero bakteriocínov schopných inhibovať široké spektrum 
mikroorganizmov, napr. Escherichia coli, Bacillus cereus, Salmonella spp., Clostridium spp., 
Lysteria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Hylicobacter pylori, Candida albicans. 

 
Materiál a metódy 

Pri príprave vzoriek sa nariedil 1 g stolice probandov vo veku 41 až 60 rokov oboch 
pohlaví s rôznym spôsobom stravovania (prevažne rastlinná alebo stredoeurópska strava) až 
na 10-6 pomocou „Brainheartinfusion“ bujónu. 

Na stanovenie počtu kolóniotvorných jednotiek jednotlivých skupín mikroorganizmov sa 
na povrch platní pipetovalo a rozprestrelo 100 µl z príslušného riedenia vzorky stolice za 
nasledujúcich podmienok (médium, kultivácia): laktobacily a bifidobaktérie (RogosaBios; 
anaeróbne; 37 °C; 24 h (laktobacily), resp. 72 h (bifidobaktérie), enterokoky (SlanetzBartley; 
aeróbne; 44 °C, 24 h), stafylokoky (110 Medium; aeróbne; 37 °C; 96 h) a Staphylococcus 

aureus (BairdParker; aeróbne; 37 °C; 48 h). 

Prítomnosť antibakteriálnych látok v 20 µl 10-1 zriedených vzorkách stolice inkubovaných 
15 min pri 96 °C sa zisťovala pomocou difúznej metódy, pričom predtým sa na povrch platní 
s Müller-Hintonovým agarom pomocou vatovej tyčinky nanieslo a 2 h predinkubovalo 200 µl 
z príslušného „over-night“ inokula Bacillus cereus (CCM 2010), Micrococcus luteus 
(CCM 810), Staphylococcus aureus (CCM 3953), Staphylococcus epidermidis (CCM 4418), 
Streptococcus pyogenes (CCM 4425), Enterococcus faecalis (CCM 4224), Escherichia coli 
(CCM 3954), Enterobacter cloaceae (CCM 1903), Pseudomonas aeruginosa (CCM 3955), 
Salmonella enterica subsp. enterica sérovar typhimurium (CCM 4763), resp. Salmonella 

enterica subsp. enterica sérovar enteritidis (CCM 4420). Po 24 h inkubácii pri 37 °C sa 
zaznamenala prítomnosť inhibičných zón. 

 
Výsledky 

Pätina vzoriek vykazovala antibakteriálnu aktivitu, z grampozitívnych baktérií boli citlivé 
na prítomnosť termostabilných bakteriocínov Bacillus cereus, Micrococcus luteus, 

Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, z gramnegatívnych baktérií to boli 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica a Salmonella typhimurium. 
V tab. 1 sú zosumarizovaní probandi (stravujúci sa konvenčne) s pozitívnou antibakteriálnou 
aktivitou. Zároveň je uvedený aj bakteriálny kmeň, na ktorý bol prítomný bakteriocín účinný. 

Probandi (odmietajúci mäso, resp. vajcia a mliečne výrobky), pri ktorých sa zaznamenala 
inhibícia modelových baktérií prítomnými bakteriocínmi, sú zhrnutí v tab. 2. 
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Tab. 1. Prítomnosť termostabilných bakteriocínov vo vzorkách stolice probandov stravujúcich sa 
stredoeurópskou stravou 

Proband 
vek/ pohlavie 

(číslo) 
Baktérie 

Laktobacily 
a bifidobaktérie 

(log 10) 

Enterokoky 
(log 10) 

Stafylokoky / 
S. aureus 
(log 10) 

42 muž (141) E. faecalis, M. luteus 5,748 5,964 7,013/0 
42 muž (101) P. aeruginosa 6,049 4,903 6,964/0 
43 muž (112) P. aeruginosa 4,982 5,000 0/0 
43 žena (227) P. aeruginosa 6,079 6,602 6,858/0 
44 muž (126) E. faecalis 5,643 6,486 7,132/0 
45 žena (150) E. faecalis 4,903 7,602 6,964/0 
46 muž (97) P. aeruginosa 5,806 6,602 7,000/0 
48 muž (78) E. faecalis 6,778 7,146 0/0 
50 žena (74) E. faecalis 6,301 7,778 6,930/0 
52 žena (240) S. pyogenes 6,526 7,881 6,892/0 
55 muž (102) P. aeruginosa 6,079 4,778 6,985/0 
60 žena (111) P. aeruginosa 9,903 9,255 7,064/0 

 
Tab. 2. Prítomnosť termostabilných bakteriocínov vo vzorkách stolice probandov stravujúcich sa prevažne 
rastlinnou stravou 

Proband 
vek/ pohlavie 

(číslo) 
Baktérie 

Laktobacily 
a bifidobaktérie 

(log 10) 

Enterokoky 
(log 10) 

Stafylokoky / 
S. aureus 
(log 10) 

41 muž (147) M. luteus 6,000 7,301 5,204/0 
43 žena (86) S. pyogenes 5,342 5,833 5,041/0 
44 žena (71) P. aeruginosa, 

S. pyogenes 
5,079 9,000 7,556/0 

44 žena (157) E. faecalis 4,602 5,204 5,204/4,602 
44 žena (213) S. pyogenes 5,255 6,881 6,602/0 
48 muž (158) E. faecalis 5,748 4,903 4,903/3,602 
49 muž (145) M. luteus 5,380 5,748 5,602/0 
49 muž (223) P. aeruginosa 5,681 6,236 7,681/0 
51 žena (148) M. luteus 0 0 3,079/0 
51 muž (180) S. typhimurium 6,049 4,681 2,602/0 

56 žena (235) 
B. cereus, S. aureus, 

E. coli 
7,602 8,093 8,215/0 

59 muž (10) S. enterica 3,204 0 0/0 

 
Kým pri probandoch stravujúcich sa prevažne rastlinnou stravou predstavoval tento podiel 

asi 15 % vzoriek (tab. 2), z probandov stravujúcich sa stredoeurópskou stravou to bol každý 
štvrtý (25 %; tab. 1). 

Najvyšší počet vzoriek pozitívnych na produkciu bakteriocínov (t. j. 55 %) bol v skupine 
mužov nevegetariánov vo veku 41 až 50 rokov, naopak najmenší počet (asi 9 %) bol v dvoch 
skupinách, a to ženy vegetariánky a muži nevegetariáni vo veku 51 až 60 rokov (obr. 1). 

Vyššiu produkciu bakteriocínov sme zaznamenali v skupine 41 až 50 rokov (30 % 
vzoriek) ako v skupine 51 až 60 rokov (12 % vzoriek). Čo sa týka pohlavia, vo vzorkách 
mužskej populácie bolo v porovnaní so vzorkami ženskej populácie viac bakteriocínov (27, 
resp. 16 %). 

Zjavná korelácia medzi druhovým zastúpením črevnej mikroflóry a prítomnosťou 
bakteriocínov sa nenašla, nemožno ju však ani vylúčiť. Niektorí probandi (71, 74, 227, 147 
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a 150) mali mierne (približne o 1,5 až 2 rády) zvýšené množstvo enterokokov. V staršej 
vekovej kategórii (51 až 60 rokov) sa v črevnej mikroflóre dvoch probandiek: 235 
(vegetariánka) a 111 (nevegetariánka) nachádzal zvýšený počet laktobacilov a bifidobaktérií, 
ďalej enterokokov a nepatogénnych stafykokokov (o 2 až 5 rádov). 
 

 vegetariáni nevegetariáni 

41 až 50 rokov 

  

51 až 60 rokov 

  
 

Obr. 1 Percentuálny podiel prítomnosti bakteriocínov vo vzorkách stolice mužskej staršej strednej populácie 
 
Záver 

Približne v 20 % vzoriek stolice staršej strednej populácie (vek 41 až 60 rokov) sa našli 
termostabilné bakteriocíny aktívne minimálne proti jednej z 11 modelových grampozitívnych 
a gramnegatívnych baktérií, pričom kvalitatívne zastúpenie sledovaných najčastejších 
producentov bakteriocínov v črevnej mikroflóre probandov, t. j. laktobacilov, bifidobaktérií, 
enterokokov a stafylokokov sa výrazne nelíšilo od ostatných probandov v skupine. 

Za určitých okolností však možno zovšeobecniť, že konvenčný spôsob stravovania je 
„výhodnejší“ (v tejto skupine bolo viac vzoriek s antimikrobiálnou aktivitou) ako prevažne 
rastlinná strava a zvýšeným príjmom zdraviu prospešných baktérií (potenciálnych 
producentov) by sa dala pozitívne ovplyvniť aj produkcia bakteriocínov v staršom veku. 
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VPLYV VÝŽIVY NA OXIDA ČNÉ POŠKODENIE LIPIDOVÉHO PROFILU 1 
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Oxidačný stres zohráva dôležitú úlohu v procese starnutia (2, 11) a podieľa sa na 
patogenéze zápalových, metabolických (diabetes mellitus, hypercholesterolémia), 
neurodegeneratívnych (M. Alzheimer) a v neposlednom rade i kardiovaskulárnych ochorení 
(ateroskleróza, zlyhanie srdca) (9, 10). Hlavnou črtou oxidačného stresu v skupine 
nepolárnych molekúl biogénneho pôvodu – lipidov je ich peroxidácia. Oxidačné poškodenie 
lipidov znamená narušenie fyziologického stavu organizmu, modifikáciu lipidov, vznik 
a rozvoj jednotlivých ochorení. Vyvoláva produkciu toxických a vysokoreaktívnych 
aldehydov, spôsobuje zmenu fluidity a priepustnosti membrán a dochádza aj k sekundárnym 
poškodeniam proteínov a DNA. Peroxidácia lipidov znamená modifikáciu mastných kyselín 
účinkom voľných radikálov a jej význam sa prejavuje predovšetkým pri rozvoji aterosklerózy. 
Pri nežiaducej neenzymatickej peroxidácii jednotlivé radikály pôsobia na metylovú skupinu 
nenasýtenej mastnej kyseliny, keď dochádza k odnímaniu vodíka a vytvára sa konjugovaný 
dién (primárny produkt oxidácie lipidov) (14), vznikajú toxické aldehydy ako napríklad 
malondialdehyd (MDA) alebo 4-hydroxynonenal (4-HNE). Obidve organické zlúčeniny 
(MDA, 4-HNE) majú schopnosť ovplyvniť funkcie proteínov, čiže ich naviazaním sa na 
bielkoviny dochádza k ich agregácii, zosieťovaniu a tým sú náchylnejšie k proteolytickej 
degradácii s možnosťou mutácie DNA (3, 8). Malondialdehyd je sekundárnym produktom 
oxidácie nenasýtených mastných kyselín. Svojimi mutagénnymi a cytotoxickými účinkami 
dokáže veľmi agresívne pôsobiť na aminoskupiny proteínov a nukleových kyselín. Podieľa sa 
aj na vzniku zápalového a degeneratívneho ochorenia ciev organizmu (12). Terciárnym 
produktom peroxidácie lipidov je vysokoreaktívny aldehyd 4-hydroxynonenal, ktorý vzniká 
pri expozícii polynenasýtených mastných kyselín peroxidmi a reaktívnymi formami kyslíka 
(ROS) (4). 

                                                 
1Databáza probandov, ako aj táto práca bola vytvorená realizáciou projektu „Výskum zdravotných 
efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík“ ITMS kód: 26240220022, na základe 
podpory operačného programu „Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja“.  
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Materiál a metódy 
Naša štúdia, v ktorej sa sledovali významné zdravotné efekty rastlinnej potravy u 

probandov s odlišnými stravovacími návykmi, bola zameraná na oxidačné poškodenie 
lipidového profilu. Súbor tvorilo 240 probandov (100 mužov, 140 žien), ktorí boli subjektívne 
zdraví bez kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, ochorenia obličiek, tráviaceho 
traktu, štítnej žľazy a bez diabetu. Sledovaní probandi pochádzali z Bratislavy a okolia 
a odbery sa vykonali v jarnom období (marec až jún). Skupina bola rozdelená podľa 
stravovacích návykov na lakto-ovo vegetariánov, semivegetariánov a nevegetariánov. Lakto-
ovo vegetariáni obmedzujú príjem živočíšnych bielkovín, ale celkom ich nevylučujú. Do 
stravy si pridávajú vajcia a mliečne výrobky. Semivegetariáni odmietajú len niektoré druhy 
mäsa. Konzumujú mäso z hydiny a rýb. Nevegetariáni majú vo svojom jedálničku zahrnutú 
bežnú stravu. Základná charakteristika skúmaného súboru je uvedená v tab. 1.  
 
Tab. 1. Charakteristika súboru 

Výsledky (priemerný vek, BMI a doba vegetariánstva) sú vyjadrené ako priemer ± SEM.  
 
Voľné radikály sú veľmi aktívne a nestále molekuly, ktoré vznikajú pri prirodzených 

životných procesoch v organizme a aj vplyvom niektorých vonkajších vplyvov. Pre krátku 
životnosť voľných radikálov je náročné ich v živých systémoch stanoviť priamo, preto sa 
častejšie v praxi aplikujú nepriame metódy. Nepriamymi metódami sa rozumie stanovenie 
látok, ktorých tvorbu ovplyvňuje pôsobenie voľných radikálov v organizme. Ide o degradačné 
produkty a deriváty lipidov, proteínov či DNA (7). 

Koncentrácie primárnych oxidačných produktov lipidov, t.j. konjugovaných diénov, sme 
stanovili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 233 nm. Intenzita peroxidácie lipidov sa dá 
jednoducho posúdiť stanovením sekundárneho produktu oxidácie lipidov (MDA), kde 
dochádza k reakcii malondialdehydu s kyselinou tiobarbitúrovou (TBA) v kyslom prostredí 
(pH 6,8) za tvorby produktu, ktorý sa oddelí a následne sa meria pomocou vysokoúčinnej 
kvapalinovej chromatografie (HPLC) s využitím fluorescenčného detektora s excitačnou (532 
nm) a emisnou (553 nm) vlnovou dĺžkou (16).  

Cholesterol ako životne dôležitá látka je podstatnou časťou bunkových membrán a slúži 
pre syntézu ďalších substancií. Bez cholesterolu nemôže organizmus vytvárať vitamín D 
potrebný na stavbu kostí. Je základnou stavebnou látkou pre tvorbu kyseliny žlčovej, bez 
ktorej nie je možné dobré trávenie tukov. Celkový cholesterol, triacylglyceroly a HDL-
cholesterol sme stanovili pomocou automatického analyzátora Vitros 250 (Johnson & 
Johnson, USA). V tab. 2 sú uvedené hodnoty LDL-cholesterolu vypočítané na 
základe Friedewaldovho vzorca, kde LDL-cholesterol sa rovná rozdielu celkového 

 Lakto-ovo vegetariáni Semivegetariáni Nevegetariáni 

Počet (n) 56 79 105 
Priemerný vek (r) 37,50 ± 11,70 42,47 ± 10,31 40,05 ± 11,61 
Vekové rozpätie (r) 20 - 60 20 - 60 20 - 60 
BMI (kg/m²) 22,86 ± 3,37 23,89 ± 4,54 25,60 ± 4,80 
Doba vegetariánstva (r) 12,11 ± 7,01 12,46 ± 7,59 0 
Fajčiari (%) 0 0 0 
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cholesterolu, HDL-cholestrolu a triacylglycerolov podelených hodnotou 2,2. Avšak 
podmienkou výpočtu bola hodnota triacylglycerolov, ktorá musela byť menšia ako 4,5 mmol/l 
(5). 

Na štatistické vyhodnotenie jednotlivých nameraných koncentrácií oxidačného 
poškodenia lipidového profilu sme použili štatistický program SPSS, verzia 18. Výsledky 
analýz stanovených parametrov uvádzame ako priemery ± odchýlka merania (x ± SEM). 
Korelácie nameraných parametrov medzi jednotlivými skupinami probandov sme vyjadrili 
pomocou Pearsonového korelačného koeficientu. Významnosť štatistickej analýzy sme 
nastavili na hladinu 95 % (p = 0,05), 99 % (p = 0,01) a 99,9 % (p = 0,001). 

 
Výsledky a diskusia 

Malondialdehyd je častým monitorovaným parametrom oxidačného poškodenia 
organizmu v mnohých epidemiologických a nutričných štúdiách, keďže je to sekundárny 
oxidačný produkt považovaný za marker oxidačného stresu. V roku 2000 Hong s kolektívom 
stanovili celkovú plazmatickú koncentráciu malondialdehydu u 16 taiwanských študentov 
rôznymi testami založenými na reakcii s kyselinou tiobarbitúrovou a metódou HPLC (6). V 
epidemiologickej štúdii v roku 2010 nezávislej vzorky populácie sa preukázala štatistická 
závislosť medzi obsahom oxidovaného LDL a koncentráciou biomarkerov aterosklerózy 
(celkový cholesterol a LDL cholesterol) v plazme 348 probandov. Korelácia medzi týmito 
parametrami bola výraznejšia u aterosklerotických pacientov, avšak menej výrazná 
u probandov s cukrovkou. Korelácia sa neobjavila u probandov s diabetes mellitus medzi 
koncentráciami biomarkerov aterosklerózy a koncentráciami malondialdehydu (15). Jedným z 
hlavných rizikových faktorov vzniku aterosklerózy sú zvýšené koncentrácie LDL-
cholesterolu v organizme. Jeho pokles má veľký význam, pretože vplýva na kardiovaskulárnu 
morbiditu a mortalitu, čo dokazujú viaceré epidemiologické štúdie. Monitoring vývoja 
kardiovaskulárnej morbidity a mortality v súvislosti s cholesterolom sa vykonal v štúdii 
MONICA (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) 
(1).  

 
Tab. 2. 0xidačné poškodenie lipidov a lipidový profil 

Lakto-ovo vegetariáni Semivegetariáni Nevegetariáni 
Konjugované diény (µmol/l) 2,02 ± 0,67 ** 2,25 ± 0,90 2,17 ± 1,22 
Malondialdehyd (µmol/l) 0,85 ± 0,25 * 0,90 ± 0,24 0,96 ± 0,26 
Cholesterol (mmol/l) 4,75 ± 0,17 *** 5,32 ± 0,11 5,29 ± 0,09 
Triacylglyceroly (mmol/l) 1,22 ± 0,13 *** 1,42 ± 0,08 1,52 ± 0,09 
HDL-cholesterol (mmol/l) 1,52 ± 0,05 1,56 ± 0,03 *** 1,47 ± 0,03 
LDL-cholesterol (mmol/l) 2,67 ± 0,13 *** 3,11 ± 0,10 3,11 ± 0,80 

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM; * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.  
 
V našej štúdii sme zistili, že tvorbu primárnych a sekundárnych oxidačných produktov 

ovplyvňuje zloženie stravy. Z tab. 2 je možné vidieť pokles hodnôt oxidačných produktov 
u lakto-ovo vegetariánov oproti kontrolnej vzorke probandov. Čo sa týkalo ostatných 
zmeraných parametrov lipidového profilu, v prvej skupine probandov (lakto-ovo vegetariáni) 
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sme zaznamenali významne nižšie koncentrácie cholesterolu, LDL-cholesterolu 
a triacylglycerolov, čo je pozitívne zistenie, keďže zvýšené hladiny LDL-cholesterolu 
znamenajú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Dlhodobejšia prítomnosť LDL častíc 
v krvi v nadmernom množstve môže zapríčiniť ich prenikaniu do stien ciev, v ktorých sa 
postupne tvoria jednotlivé pláty a tým sa každá cieva zužuje (kôrnatenie ciev – ateroskleróza) 
(13).  

Štatistické vyhodnotenie oxidačného poškodenia lipidového profilu v našej 
epidemiologickej štúdii sme vykonali pomocou korelačnej analýzy s použitím Pearsonovho 
korelačného koeficientu. Dospeli sme k záveru, že štatisticky významný rozdiel bol medzi 
skupinou lakto-ovo vegetariánov a bežnou populáciou pri konjugovaných diénoch na hladine 
významnosti P < 0,01 a pri malondialdehyde na hladine významnosti P < 0,05. Podľa 
výsledkov našej štúdie dosahujú probandi výrazne vyššie koncentrácie HDL-cholesterolu. 
V skupine semivegetariánov sme zaznamenali signifikantne významný rozdiel HDL-
cholesterolu oproti nevegetariánom na hladine významnosti P < 0,001 (tab. 2). 
Triacylglyceroly dosahovali najnižšie hodnoty v skupine lakto-ovo vegetariánov. 

 
Záver 

V štúdii sme dokázali, že alternatívnym stravovaním je možné predísť riziku vzniku 
kardiovaskulárnych ochorení a tvorbe aterosklerózy v organizme, čo prezentujú výsledky 
lipidového profilu. V každodennom stravovaní by sa mali uprednostniť požívatiny so 
zníženým obsahom cholesterolu a tiež nasýtených tukov. Oxidačné poškodenie lipidickej 
časti organizmov je neustále aktuálnou problematikou vo viacerých výskumných 
laboratóriách. Preto je dôležité neustále študovať aktivitu voľných radikálov, keďže 
ovplyvňujú priebeh biologických procesov v živých organizmoch a dotýkajú sa tak ľudského 
zdravia. 
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Obezita je patologický stav, ktorý spôsobuje nadmerná tvorba tuku a jeho nedostatočná 
mobilizácia z tkanív, kde sa ukladá aj za fyziologických podmienok. Nadhmotnosť a obezita 
predstavujú v súčasnosti globálnu epidémiu, obezita je najčastejším a najrozšírenejším 
chronickým metabolickým ochorením na svete, postihujúcim všetky vekové kategórie bez 
rozdielu pohlavia, a v súčasnosti sa považuje za hlavnú hrozbu zdravotného stavu populácie 
(5, 11, 15, 19). 

Výskyt obezity v Slovenskej republike v poslednom desaťročí prudko stúpa. Nejde však 
iba o „slovenský problém“, vo väčšine európskych krajín je výskyt nadhmotnosti a/alebo 
obezity u viac než 50 % obyvateľov. S tým súvisí aj nárast komplikácií obezity. Zvyšuje sa 
riziko vzniku ICHS, hypertenzie, či diabetes mellitus II. typu. Pri ťažkých stupňoch obezity sa 
výskyt týchto i ďalších komplikácií mnohonásobne zvyšuje (6, 10, 12).  

Pre vznik obezity sú rizikovejšie niektoré životné obdobia ako puberta, tehotenstvo, 
klimaktérium, ale aj niektoré ochorenia a lieky vrátane hormonálnej antikoncepcie, môžu 
napomôcť jej vzniku a rozvoju. Vznik obezity môže súvisieť aj so zmenou zamestnania 
z pohybovo náročného na sedavé, so spôsobom dopravy na pracovisko, večerným štúdiom, 
nástupom do dôchodku alebo na materskú dovolenku. Na vývoji obezity detí sa niekedy 
podieľajú i nešportovo založení rodičia, u dospelých náhle ukončenie športovej činnosti, ale 
i nedostatok príležitostí na vhodnú pohybovú aktivitu (1, 4). Významný vplyv má aj 
zanechanie fajčenia, častejšia konzumácia alkoholických nápojov a sladkých limonád. 
Negatívny vplyv môže mať aj psychická trauma s reaktívnou depresiou, prípadne psychické 
napätie, kde jedlo často pôsobí ako upokojujúci faktor. Zvyšuje sa počet ľudí závislých na tzv. 
rýchlom občerstvení (8, 15). 

V tejto súvislosti sa zaužíval termín obezitogénne prostredie, t.j. prostredie, ktoré nás 
obklopuje a napomáha pri vzniku obezity. Okrem stresov a nedostatku pohybu ho určujú 
najmä zlé stravovacie návyky, napríklad konzumácia potravín z polotovarov, s umelými 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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sladidlami, s vysokým obsahom soli a tuku. Nielen zvyšujúca sa energetická hodnota 
potravín, ale aj nepravidelnosť stravovania a nárazové prejedanie sa prispievajú k zvyšovaniu 
prevalencie nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže (2, 17).  

 
Cieľ práce 

Zistiť prevalenciu nadhmotnosti a obezity v súbore vysokoškolských študentov vo vzťahu 
k ich stravovacím a pohybovým návykom. Vyhodnotiť zmeny v sledovaných parametroch 
výživového stavu, stravovacieho a pohybového režimu študentov a posúdiť dynamiku zmien 
počas 21 rokov.  

 
Vyšetrovaný súbor a metódy 

V priebehu rokov 1992 až 2012 sme vyšetrili súbor 4 247 vysokoškolákov: mužov bolo 
1 379 (32,5 %) a žien 2 868 (67,5 %). Ich priemerný vek bol 22,6 ± 1,4 rokov (minimum 19 
a maximum 34 rokov). Ide o vzdelanostne, zdravotne a profesijne homogénny súbor mladých 
zdravých osôb s vysokým stupňom zdravotníckeho vzdelania s relatívne dobrými 
vedomosťami o prevencii a zásadách zdravej životosprávy. Na získanie komplexného obrazu 
o zdravotno-nutričnom stave študentov sme použili: 

− Antropometrické vyšetrenie bolo zamerané na výskyt nadhmotnosti/obezity. Body mass 
index (BMI) sme vypočítali ako podiel hmotnosti a druhej mocniny výšky v metroch. 
Obsah telesného tuku sme merali nepriamo pomocou merania hrúbky 4 kožných rias 
kaliperom metódou podľa Durnina a Womersleya. Obvod pása sme merali pásmovým 
meradlom v stoji vo výdychu vo vodorovnej rovine medzi crista iliaca a posledným rebrom 
a obvod bokov sme merali v oblasti bedrového kĺbu. Z nameraných údajov sme vypočítali 
index pás/boky – WH a index pás/výška (3, 9). 

− Výživové a stravovacie zvyklosti sme vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24-
hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby potravinových komodít a režim stravovania). 
S využitím slovenskej Banky dát zloženia potravín a programu Výživa sme získali 
komplexné informácie o príjme živín a energie, výživovej spotrebe vysokoškolákov. Presné 
informácie o energetickom výdaji a intenzite fyzickej aktivity našich študentov sme získali 
z 24-hodinového záznamu vykonávaných činností (9).  

− Štatistické spracovanie: výsledky sme hodnotili pomocou programov Microsoft Office 
Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008).  
 
Výsledky a diskusia 

Priemerné hodnoty antropometrických ukazovateľov vo vyšetrenom súbore mužov aj žien 
sú v odporúčaných hraniciach (tab. 1). Hodnotenie súboru podľa BMI zaradilo do kategórie 
nadhmotnosť/obezita (≥ 25 muži a ≥ 24 ženy) 356 mužov (25,85 %) a 256 žien (8,95 %). 
Podobné výsledky získali autori pri vyšetrení košických a martinských medikov (2, 7, 13). 
Samotný údaj o BMI môže byť v niektorých prípadoch zavádzajúci (napr. u športovcov, ale aj 
pri iných skupinách) (2 – 4, 9).  
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Tab. 1. Priemerné hodnoty ukazovateľov výživového stavu študentov 

Ukazovateľ  
Muži (n = 1 379) 

x ±±±± SD 
Ženy (n = 2 868) 

x ±±±± SD 
p 

Výška (cm) 181,62 ± 6,67 168,43 ± 6,61 0,0000 
Hmotnosť (kg) 78,14 ± 10,98 58,73 ± 8,15 0,0000 
BMI (kg/m2) 23,66 ± 2,80 20,68 ± 2,47 0,0000 
Obvod pása (cm) 85,06 ± 8,34 68,95 ± 6,94 0,0000 
Obvod bokov (cm) 98,05 ± 7,48 95,01 ± 6,68 0,0213 
Index pás/boky 0,868 ± 0,061 0,725 ± 0,048 0,0000 
Index pás/výška 0,468 ± 0,044 0,410 ± 0,040 0,0031 
Obsah tuku (kaliper) (%) 15,98 ± 4,76 24,53 ± 4,48 0,0000 

 
Presnejšou metodikou aj v záujme objektivizácie je meranie percentuálneho podielu tuku 

v organizme. Zvýšený podiel tukového tkaniva (> 20 % muži a > 25 % ženy) malo 153 
mužov (11,1 %) a až 890 žien (31,1 %).  

V klinickej praxi sa využívajú aj ďalšie metodiky na hodnotenie prevalencie obezity 
v populácii. Centrálnu obezitu môže napríklad presnejšie stanovovať pomer obvodu pása a 
bokov. Tento parameter vychádza z patomorfologických pozorovaní, že tukové bunky pri 
androidnej a gynoidnej obezite sú morfologicky aj funkčne odlišné. Za gynoidnú obezitu 
(hromadenie tukového tkaniva okolo bokov a stehien) sú zodpovedné malé inzulín-senzitívne 
adipocyty, zatiaľ čo pri androidnom type obezity (centrálna obezita) prevládajú vo 
viscerálnom tuku veľké inzulín-rezistentné adipocyty, ktoré sú metabolicky aktívne a vedú k 
akcelerácii inzulínovej rezistencie aj aterosklerózy (1, 4). V našom súbore malo zvýšený W/H 
index (≥ 1,0 muži a ≥ 0,8 ženy) 36 mužov (2,6 %) a 221 žien (7,7 %).  

Menej známou metódou hodnotenia obezity je pomer obvodu pása a výšky. Tento 
parameter veľmi dobre koreluje s kardiovaskulárnym rizikom a oveľa presnejšie vyjadruje aj 
centrálnu obezitu bez ohľadu na výšku. Optimálna hodnota je < 0,5, čo zjednodušene 
znamená, že obvod pása by za ideálnej hmotnosti nemal prekročiť polovicu telesnej výšky (1, 
3). V našom súbore malo zvýšený tento index (≥ 0,5 muži aj ženy) 283 mužov (20,6 %) a 101 
žien (3,5 %). 

 
Tab. 2. Prevalencia nadhmotnosti a obezity u študentov v rokoch 1992 a 2012 

Súbor  
BMI 

(≥ 25 m; ≥ 24 ž) 
% tuku 

(> 20% m; > 25% ž) 
Index pás/boky 

(≥ 1,0 m; ≥ 0,8 ž) 
Index pás/výška 

(≥ 0,5 m; ž) 
r. 1992 (n = 91) 19,8 % 15,4 % 2,2 % 9,9 % 

r. 2012 (n = 53) 39,6 % 17,0 % 1,9 % 30,2 % Muži 
p hodnota < 0,01 n.s. n.s. < 0,01 
r. 1992 (n = 182) 8,2 % 34,1 % 2,8 % 0,6 % 

r. 2012 (n = 193) 15,5 % 37,3 % 14,5 % 5,2 % Ženy 

p hodnota  < 0,01 n.s. < 0,01 < 0,01 
 

V priebehu rokov však evidujeme zhoršovanie situácie u bratislavských medikov. Pri 
porovnaní výsledkov prvého a posledného roku našich vyšetrení (r. 1992 vs. 2012), zisťujeme 
nárast počtu osôb s rizikovými hodnotami (tab. 2) a priemerné hodnoty viacerých 
sledovaných parametrov u mužov aj žien majú vzostupný trend (obr. 1).  
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Obr. 1. Trendy antropometrických ukazovateľov študentov v rokoch 1992 – 2012 

 
Popri genetických a iných endogénnych faktoroch sa na vzniku a zvyšujúcej sa 

prevalencii nadhmotnosti a obezity v populácii najvýznamnejšou mierou podieľajú tzv. 
civilizačné faktory: nadmerná konzumácia energeticky vysoko denzitných potravín 
v súčinnosti s nedostatočnou pohybovou aktivitou. Sedavý spôsob života sa považuje za jeden 
z hlavných a veľmi rozšírených faktorov pôsobiacich pri vývoji obezity vo všetkých 
vekových skupinách (1, 10, 18). Nedostatočná fyzická aktivita a energetický príjem dlhodobo 
prevyšujúci energetické nároky organizmu významne súvisia aj so vznikom aterosklerózy, 
inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu (5, 19).  

Preto sme sa aj v našom súbore zamerali na posúdenie najmä stravovacích, 
resp. pohybových návykov študentov (tab. 3), ako aj zmien v tejto oblasti, ku ktorým došlo 
v priebehu 21 rokov (obr. 2).  
 
Tab. 3. Priemerné hodnoty ukazovateľov stravovacieho a pohybového režimu študentov 

Ukazovateľ  
Muži (n = 1 379) 

x ±±±± SD 
Ženy (n = 2 868) 

x ±±±± SD 
p 

Počet jedál denne 4,03 ± 1,05 4,06 ± 0,10 n.s. 

Príjem energie (MJ) 14,19 ± 5,12 9,81 ± 3,56 0,0000 

Výdaj energie (MJ) 12,21 ± 3,79 9,92 ± 2,66 0,0000 

Energetická bilancia (MJ) 1,98 ± 6,08 -0,11 ± 4,68 0,0000 
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Obr. 2. Zmeny energetickej bilancie mužov a žien v rokoch 1992 až 2012 

 
Priemerná energetická bilancia mužov je pozitívna (tab. 3), ale ako ukazuje obr. 2, 

dochádza najmä v posledných rokoch k jej miernemu poklesu v dôsledku zvyšovania výdaja 
energie u mužov. Aj príjem energie však vykazuje mierny nárast. Potvrdzuje to štatistická 
významnosť korelačných vzťahov medzi rokom vyšetrenia a výdajom energie (r = 0,2193), 
medzi rokom vyšetrenia a príjmom energie (r = 0,0802) a medzi rokom vyšetrenia 
a energetickou bilanciou (r = -0,0762).  

U žien je situácia odlišná, ich priemerná energetická bilancia je vyrovnaná (tab. 3), ale 
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ako vidieť na obr. 2, dochádza k jej zvyšovaniu v dôsledku poklesu výdaja energie a zároveň 
aj k zvyšovaniu príjmu energie. Korelačné vzťahy medzi rokom vyšetrenia a príjmom energie 
(r = 0,1011), medzi rokom vyšetrenia a výdajom energie (r = -0,2169) a medzi rokom 
vyšetrenia a energetickou bilanciou (r = 0,1881) boli štatisticky významné. 

Zisťovali sme či, a k akým zmenám dochádza v stravovacom režime (počet jedál 
a pravidelnosť stravovania) a v samotnej skladbe stravy študentov. U mužov sa priemerný 

počet denných jedál od roku 1992 nezmenil, u žien stúpol z 3,6 ± 0,94 v roku 1992 na 4,4 ± 
0,93 v roku 2012, rozdiel je štatisticky významný (p = 0,0000). V súbore žien sa významne 
zvýšili počty osôb, ktoré pravidelne konzumujú všetky denné jedlá (raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera, vrátane druhej večere). V súbore mužov sa významne zvýšili počty osôb, 
ktoré udávajú pravidelnú konzumáciu obeda, olovrantu a druhej večere, príjem energie sa 
posúva do popoludňajších a večerných hodín. Významne sa zvýšila aj celková hmotnosť 

celodennej stravy počas 21 rokov: u mužov z 3 285 ± 1 248,6 g na 3 730,2 ± 1 019,1 g (p = 

0,0271) a u žien z 2 395,8 ± 860,4g na 3 177,6 ± 1 039,5g (p = 0,0000). 

Zistili sme aj zmeny v potravinovej skladbe študentov, čo ilustruje obr. 3, kde sú 
znázornené trendy spotreby základných potravinových komodít v súbore študentov počas 21 
rokov. V zhode s celoslovenským trendom (8, 10) sme u študentov zistili pokles spotreby 
mlieka a zemiakov (najmä u mužov), výrazný pokles sme zaznamenali v spotrebe ovocia (p = 
0,000). Pokiaľ v roku 1992 bola denná spotreba ovocia a ovocných výrobkov u mužov 256,6 

± 404,5 g (u žien 292,8 ± 420,5 g), tak v roku 2012 to bolo u mužov 157,9 ± 208,2 g (u žien 

151,6 ± 247,9 g). Spotreba zeleniny sa významne nezmenila, u mužov sme zaznamenali 
mierny nárast spotreby.  

Nárast dennej spotreby sme zaznamenali v spotrebe obilninových a mlynsko-

pekárenských výrobkov, u mužov z 305,6 ± 227,7 g na 379,8 ± 231,6 g (p = 0,0165) a u žien 

z 175,8 ± 121,1 g na 285,6 ± 164,1 g (p = 0,0082). Napríklad spotreba cestovín vzrástla 
u mužov o tretinu, u žien o polovicu. Trendová krivka na obr. 3 ukazuje, že celková spotreba 
mäsa a mäsových výrobkov u študentov mierne stúpa, stúpa najmä spotreba hydiny. Od 
začiatku našich vyšetrení zisťujeme, že študenti najviac preferujú a konzumujú hydinové 
mäso na rozdiel od celoslovenských štatistík, kde dominuje spotreba bravčového mäsa (14). 
V roku 1992 tvorilo hydinové mäso 52,6 %, resp. 58 % celkovej spotreby mäsa a v roku 2012 
už 79 %, resp. 78,1 % spotreby mäsa u študentov. Poukazuje to na pokles spotreby 
bravčového, hovädzieho a iných druhov mäsa. Výrazný nárast sme naopak zistili pri spotrebe 
mäsových výrobkov, často nekvalitných, na tuk a soľ bohatých údenín, čo je však, žiaľ, 
v súlade s celoslovenským trendom (8, 10, 14, 17). V súčasnosti predstavujú takmer polovicu 
spotreby študentov v komodite mäso a mäsové výrobky (tab. 4).  

Častejšiu konzumáciu údenín potvrdzuje aj vyhodnotenie frekvenčných dotazníkov 
študentov, kde sme zistili štatisticky významný pozitívny vzťah medzi rokom vyšetrenia 
a konzumáciou údenín (muži r = 0,1966 a ženy r = 0,1418). Významné boli aj korelačné 
vzťahy medzi rokom vyšetrenia a konzumáciou hydiny, rokom vyšetrenia a konzumáciou 
ryže (muži), cestovín aj knedlí (ženy), medzi rokom vyšetrenia a konzumáciou múčnikov a 
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fastfoodov u mužov aj žien. Na zvyšujúcu sa obľubu rýchleho občerstvenia a ďalšie riziká vo 
výžive detí a mládeže (aj vysokoškolskej) upozornili už viacerí autori (2, 6 – 8, 10, 18 – 19).  
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Obr. 3. Časové trendy spotreby potravín u študentov (r. 1992 – 2012) 

 
 Tab. 4. Spotreba mäsa a mäsových výrobkov u študentov 

Muži Ženy 
 

r. 1992 r. 2012 r. 1992 r. 2012 

Mäso (g)  156,9 ± 202,1 104,3 ± 174,3 112,6 ± 159,9 70,5 ± 156,7 

Mäsové výrobky (g) 86,2 ± 136,5 125,4 ± 190,1 29,5 ± 102,5 56,4 ± 98,3 

Mäsové výrobky (% celkovej spotreby) 35,5 54,5 20,8 44,4 
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Naopak, štatisticky významné a negatívne boli korelácie medzi rokom vyšetrenia 
frekvenciou konzumácie ovocia (muži r = -0,1445; ženy r = -0,1905). Pomerne 
prekvapujúcim zistením boli pozitívne a štatisticky významné korelačné vzťahy medzi rokom 
vyšetrenia a konzumáciou alkoholických nápojov, čo poukazuje na stúpajúcu frekvenciu 
konzumácie piva (r = 0,2034, resp. 0,1545), vína (r = 0,2326, resp. 0,1237) aj destilátov (r = 
0,2126, resp. 0,2255) u mužov aj žien. Veľmi tesné korelačné vzťahy sme zistili medzi rokom 
vyšetrenia a konzumáciou minerálnych a stolových vôd (muži r = 0,5669; ženy r = 0,5743). 
Na zlepšenie pitného režimu študentov poukazuje aj kvantitatívne stúpajúca celková spotreba 

nápojov pri porovnaní rokov 1992 a 2012: z 1 327,1 ± 979,0 ml na 1 811,0 ± 874,6 ml 

u mužov a z 869,2 ± 536,5 ml na 1 656,6 ± 913,5 ml u žien, pričom alkoholické nápoje tvoria 
zanedbateľnú časť tejto spotreby (16). Rozdiely medzi porovnávanými rokmi sú štatisticky 
významné u mužov aj žien. 
 

Závery 

Zistili sme, že prevalencia nadhmotnosti/obezity medzi študentmi je nižšia než v bežnej 
populácii. Podľa BMI má nadhmotnosť až obezitu 14,4 % osôb (častejšie muži), zvýšený 
podiel tukového tkaniva má 24,6 % osôb (častejšie ženy), tendenciu ku kumulácii tuku v 
centrálnej oblasti – zvýšený W/H index sme zistili u 6,1 % osôb (častejšie u žien) a zvýšený 
index pás/výška sme zistili u 9,1 % osôb (častejšie u mužov). Zároveň sme zistili, že počas 21 
rokov sa postupne zvyšujú priemerné hodnoty najmä W/H indexu a indexu pás/výška 
v súbore mužov aj žien a dochádza k nárastu počtu osôb s rizikovými hodnotami týchto 
parametrov.  

V kontexte s výsledkami antropometrického vyšetrovania sú aj naše zistenia 
o nedostatočnej fyzickej aktivite študentov (pretrvávajúca pozitívna energetická bilancia 
u mužov) a o zvyšovaní energetického príjmu u študentov (mužov aj žien) a jeho kumulácii 
do popoludňajších a večerných hodín. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom obezity a iných 
závažných ochorení medzi mládežou považujeme za veľmi nepriaznivé aj zmeny 
v potravinovej skladbe vysokoškolákov, ku ktorým došlo v priebehu nášho sledovania 
(klesajúca spotreba ovocia, pretrvávajúca nízka spotreba zeleniny a mliečnych produktov, 
naopak, stúpajúca spotreba údenín a mäsových výrobkov, múčnikov, fastfoodov a 
alkoholických nápojov).  

Z našich výsledkov vyplýva dôležitosť poskytovania adekvátnych informácií, a to nielen 
študentom, ale všetkým skupinám obyvateľstva, o možných rizikách spojených s nadmernou 
telesnou hmotnosťou, predovšetkým pri vzájomnej interakcii nedostatočnej pohybovej 
aktivity, nezdravej výživy a ďalších rizikových faktorov životného štýlu, s cieľom zastaviť 
zvyšujúcu sa prevalenciu obezity. Výsledky dosiahnuté v súbore študentov s najvyšším 
zdravotníckym vzdelaním vyvolávajú potrebu zlepšiť najmä vnímanie rizika nesprávnych 
stravovacích návykov a zlej potravinovej skladby v celej populácii. 

 
 

 



 182

Literatúra 

1. Barlow SE. Expert Committee. Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, 
and treatment of child and adolescent overweight and obesity: Summary report. Pediatrics, 2007; 120 
(Suppl. No 12): 164-192. 

2. Bernasovská K, Štefková G, Bernasovská G a kol. Prevalencia nadhmotnosti a obezity u medikov. In 
Jurkovičová J, Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2010: 152-155. 

3. Bláha P. Využití antropometrických metod v obezitologii. Postgraduál Med, 2002; 4(4): 416-421.  
4. Brambilla P, Bedogni G, Moreno LA, et al. Cross-validation of anthropometry against magnetic resonance 

imaging for the assessment of visceral and subcutaneous adipose tissue in children. Int J Obes (Lond), 2006; 
30(1): 23-30. 

5. Commision of the European Communities. White paper on a strategy for Europe on nutrition, overweight 
and obesity related health issues. Brussels, 30. 5. 2007 COM (2007) 279 final Draft Protocol. 21. April 
2007. http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_lifestyle/c11542c_en.htm 

6. Fábryová Ľ. Vzťah viscerálnej obezity ku kardiometabolickým faktorom. Via Pract, 2008; 5(3): 122-125. 
7. Janušová T, Szárazová M. Obezita u študentov medicíny – stav po desiatich rokoch. In Jurkovičová J, 

Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2011: 275-278. 
8. Jurkovičová J, Štefániková Z, Ševčíková Ľ, Ághová, Ľ. Výživa a stravovacie zvyklosti slovenskej populácie 

z aspektu nutričnej prevencie KVCH. Kardiológia/Cardiology, 2007; 16(Suppl. 1): 17S. 
9. Jurkovičová J a kol. Praktické cvičenia z hygieny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010: 330. 
10. Kajaba I, Gazdík F, Gazdíková K a kol. Aktuálna prevencia chronických chorôb u obyvateľstva Slovenska. 

In Jurkovičová J, Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2009: 93-102. 
11. Krahulec B. Program prevencie obezity na Slovensku. In Kamenský G, Murín J. a kol. Kardiovaskulárne 

ochorenia – najväčšia hrozba. Biela kniha. Bratislava: Slovenská nadácia srdca, Slovenská kardiologická 
spoločnosť, 2009: 91-94. 

12. Lawlor DA, Benfield L, Logue J, et al. Association between general and central adiposity in childhood, and 
change in these, with cardiovascular risk factors in adolescence: prospective cohort study. BMJ, 2010; 
25(341): c 6224. doi: 10.1136/bmj.c6224. 

13. Petrášová D, Koprovičová J, Bertková I a kol. Dynamické zmeny vo vybraných výživových parametroch 
u študentov medicíny. In Jurkovičová J, Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: 
ÚVZ SR, 2009: 158-161. 

14. Sitárová T. Spotreba potravín v SR. Bratislava: ŠÚ SR, 2011: 29. ISBN 978-80-8121-056-3 
15. Stone NJ. Diet, nutritional issues, and obesity. In Topol EJ (Ed) Textbook of cardiovascular medicine. 

Second edition. Philadlephia: Lippincott, Williams, Wilkins, 2002: 2210. 
16. Štefániková Z, Jurkovičová J, Ševčíková Ľ a kol. K problematike pitného režimu mládeže. In Ághová Ľ 

(Ed) Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004: 242-248. 
17. Štefániková Z, Ševčíková Ľ, Jurkovičová J, et al. Positive and negative trends in university students´ food 

intake. Bratisl Lek Listy, 2006; 107(5): 217-220. 
18. Štefániková Z, Jurkovičová J, Sobotová L, et al. Physical activity of university students from the standpoint 

of primary prevention. Salud Pública de México, 2007; 49(2): E625. 
19. World Health Organisation. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO 

consultation on obesity. Geneva: World Health Organization, 2004 (WHO Technical Report Series No. 
894). 

 



 183

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALÝZA STRAVOVACÍCH  NÁVYKOV  ŠTUDENTOV 5. RO ČNÍKA 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA NA  JLF  UK  V MARTINE  PO PIATICH  ROKOCH  

(POKRAČOVANIE) 
 
 

M. Szárazová, T. Janušová 

Oddelenie hygieny, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin 
 
 
 

Odporúčané výživové dávky (OVD) sú konkrétnym vyjadrením základných princípov 
výživovej politiky a zároveň významným nástrojom na usmernenie výživy obyvateľstva. 
Rozpracovávajú sa do praktickej podoby ako odporúčané dávky potravín (ODP). 

Výživové odporúčania pre širokú verejnosť alebo pre určitú populačnú skupinu vzhľadom 
na vek a povolanie musia byť zrozumiteľné, bez podrobností odborného charakteru a najmä 
názorné. Na orientáciu pri výbere vhodných a zdravých potravín slúžia rôzne grafické 
modely, ktoré znázorňujú proporcionálne zastúpenie jednotlivých potravín v strave počas dňa 
(9). Jeden z najpopulárnejších modelov predstavuje potravinová pyramída zdravej výživy, 
pričom jej rôzne modifikácie možno využiť aj pri sledovaní a hodnotení stravovacích 
návykov vybraných populačných skupín, medzi ktoré radíme aj vysokoškolských študentov. 
Preto cieľom príspevku je prezentácia ďalších výsledkov hodnotenia stravovacích návykov 
študentov 5. roč. všeobecného lekárstva (VL) na JLF UK v Martine a analýza spôsobu 
stravovania študentov po piatich rokoch (2005 vs. 2010). 

 
Materiál a metódy   

Sledovaný súbor spolu tvorilo n = 204 študentov 5. roč. VL, ktorých sme rozdelili a 
hodnotili podľa roku sledovania a v závislosti na pohlaví na štyri skupiny: 
− Skupina A: ženy v študijnom programe VL, 5. ročník, n = 96, r. 2010,  
− Skupina B: muži v študijnom programe VL, 5. ročník, n = 28, r. 2010, 
− Skupina C: ženy v študijnom programe VL, 5. ročník, n = 60, r. 2005,  
− Skupina D: muži v študijnom programe VL, 5. ročník, n = 20, r. 2005. 

Využívajúc dotazníkovú metódu sme zo záznamníkov skonzumovaných jedál (3-dňový 
recall) hodnotili priemernú frekvenciu skonzumovaných jedál (základných potravín) v  
dennom príjme študentov VL. Použili sme opisnú štatistiku a vyjadrili % študentov VL, ktorí 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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konzumovali základné potravinové skupiny v určitom počte porcií podľa potravinovej 
pyramídy zdravej výživy a porovnali výsledky v hodnotených školských rokoch (6 – 8). 

 
Výsledky a diskusia 

V tab. 1 sme vyjadrili výskyt základných potravín v strave študentov 5. roč. VL (mužov 
i žien)/ deň v roku 2010 a v tab. 2 sme zaznamenali výskyt základných potravín v strave 
študentov 5. roč. VL (mužov i žien) za deň v r. 2005. Výsledky analýzy frekvencie 
jednotlivých potravinových komodít v strave študentov v jednotlivých rokoch hodnotenia sme 
porovnali pre lepšiu názornosť aj graficky na obrázkoch 1 – 4. 

  
 Tab. 1. Výskyt základných potravín  v strave  študentov  5. roč. VL (mužov i žien) /deň, r. 2010 

Potravinová skupina Počet porcií/deň 
B skupina (% mužov) 

(n = 28 ) 
A skupina (% žien) 

(n = 96 ) 
OBILNINY (chlieb – krajec, rožok – 
60g; cestoviny, ryža, zemiaky a 
strukoviny – po 125g) 
(min. ODP 4 porcie) 

≥ 4 
3 
2 

85,2 
7,14 
7,14 

62,50 
27,08 
10,42 

MLIEKO (250ml), syry (50g) 
a mliečne výrobky (150g) 
(min. ODP 2 porcie) 

≥ 4 
3 
2 
1 

28,57 
0 

28,57 
42,86 

16,66 
6,25 
45,83 
31,25 

OVOCIE (100g, 250ml džús) 
(min. ODP 2 porcie) 

2 
1 

50,0 
50,0 

43,75 
56,25 

ZELENINA (100g) 
(min. ODP 3 porcie) 

2 
1 
0 

28,57 
50,0 
21,43 

31,25 
52,08 
16,66 

MÄSO (50g) a vajce (50g) 
(min. ODP 2 porcie) 

3 
2 
1 
0 

85,72 
7,14 
7,14 

0 

18,75 
47,92 
22,92 
10,42 

TUKY (20g) (maslo, Rama, Veto) 
(min. ODP 1porcia)  

3 
2 
1 

21,43 
7,14 
71,43 

2,08 
6,25 
91,67 

SLADKOSTI (50g) (zákusky, 
čokoláda) 
(min. ODP 1porcia) 

3 
2 
1 

14,29 
14,29 
71,43 

10,42 
29,17 
60,42 

     
Pri analýze stravovania študentov medicíny na JLF UK v Martine sme opakovane 

porovnávali konzumáciu základných potravinových komodít podľa odporúčaní z pyramídy 
zdravej výživy a graficky vyjadrili porovnanie situácie v rokoch 2010 a 2005. 

Na obr. 1 sme zdokumentovali porovnanie konzumácie obilnín v strave mužov a žien 
(2010 vs. 2005). Konzumácia obilnín a výrobkov z nich sa u mužov v rokoch 2005 (skupina 
D) a v r. 2010 (skupina B) nemenila. Obilniny muži konzumovali v odporúčaných 4 porciách 
na deň  (85,2 % mužov v r. 2010 oproti 55 % mužom v r. 2005). Ženy – študentky v r. 2005 
(skupina C) konzumovali iba 3 porcie denne, v r. 2010 až 62,5 % študentiek konzumovalo 4 
porcie obilnín, čo už zodpovedalo minimálnym odporúčaniam (min ODP) v tejto potravinovej 
skupine.      
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Tab. 2. Výskyt základných potravín  v strave  študentov  5. roč. VL (mužov i žien) / deň, r. 2005 

Potravinová skupina Počet porcií/deň 
D skupina (% mužov) 

(n = 20) 
C skupina (% žien) 

(n = 60) 
OBILNINY (chlieb – krajec, rožok – 
60g; cestoviny, ryža, zemiaky a 
strukoviny – po 125g) 
(min. ODP 4 porcie) 

≥ 4 
3 
2 

55 
30 
15 

5 
80 
15 
 

MLIEKO (250ml), syry (50g) 
a mliečne výrobky (150g) 
(min. ODP 2 porcie) 

≥ 4 
3 
2 
1 

5 
10 
30 
55 

0 
70 
15 
15 

OVOCIE (100g, 250ml džús) 
(min. ODP 2 porcie) 

2 
1 

45 
55 

60    
40   

ZELENINA (100g) 
(min. ODP 3 porcie) 

3 
2 
1 
0 

0 
40 
55 
5 

0 
15   
70   
15  

MÄSO (50g) a vajce (50g) 
(min. ODP 2 porcie) 

3 
2 
1 
0 

50 
40 
10 
0 

0 
30 
60 
10 

TUKY (20g) (maslo, Rama, Veto) 
(min. ODP 1porcia)  

3 
2 
1 

0 
80 
20 

0 
20 
80 

SLADKOSTI (50g) (zákusky, 
čokoláda) 
(min. ODP 1porcia) 

2 
1 
0 

80 
10 
10 

80 
20 
0 

  

muži
ženy

r. 2010

r. 2005

55% (4porcie)-D.

80% (3porcie)- C.85,2% (4porcie)- B.

62,5% (4porcie)- A.
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Obr. 1. Frekvencia obilnín v strave študentov VL (mužov i žien) na deň; porovnanie rokov 2010 vs. 2005 

 
Na obr. 2 sme porovnali konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v dennom príjme 

študentov VL – mužov i žien v rokoch 2010 vs. 2005. Situácia v konzumácii tejto zdraviu 
prospešnej významnej potravinovej skupiny sa u mužov (skupina D) v r. 2005 a u mužov 
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(skupina B) v r. 2010 nezmenila. Konzumovali iba 1 porciu mlieka alebo mliečnych výrobkov 
denne, čo nezodpovedalo ani min. ODP. Ženy (70 % v r. 2005) v skupine C a ženy (45,8 % 
v r. 2010) v skupine A boli na tom lepšie, denne konzumovali mlieko a mliečne výrobky v 2 a 
3 porciách, čím naplnili minimálne odporúčania (min ODP 2 porcie/ deň).     
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ženy vs. muži

 
Obr. 2. Frekvencia mlieka a ml. výrobkov v strave študentov VL (žien a mužov) na deň;  

porovnanie rokov 2010 vs. 2005 
   

Opakovane bola neuspokojivá situácia v konzumácii  zeleniny u oboch pohlaví študentov 
VL, ako sme znázornili na obr. 3. Pri porovnaní rokov 2010 vs. 2005 všetky skupiny 
študentov (skupina A, B, C, D) mužov i žien konzumovali zeleninu v 1 porcii denne, čo 
nespĺňalo ani minimálne odporúčania pre zeleninu, ktoré mali dosiahnuť min. 3 porcie 
zeleniny denne (300 g denne). 

Pri konzumácii ovocia, min. ODP 2 plody, naplnili v dennom príjme iba ženy skupiny C 
(r. 2005). Ostatné skupiny študentov, muži (skupina B) v r. 2009 a  muži (skupina D) v r. 
2005  a aj 56,3 % žien (skupina A) v r. 2010 konzumovali iba 1 porciu, 1 ovocie denne. 

Konzumácia mäsa a vajíčok v strave študentov VL, ako sme znázornili na obr. 4, sa 
u mužov v hodnotených rokoch nemenila. Muži (skupina B) v r. 2010  a aj muži (skupina D) 
v r. 2005 jedli mäso a vajcia v 3 porciách denne, čo zodpovedalo odporúčaniam. U žien sme 
zaznamenali v r. 2010  nárast konzumácie mäsa / deň (1 porcia, r. 2005 vs. 2 porcie, r. 2010). 
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Obr. 3. Frekvencia zeleniny v strave študentov VL (mužov i žien) na deň; porovnanie rokov  2010 vs. 2005 

 

ženy  
muži 

r.2010

r.2005

60% (1porcia)-C

50% (3porcie)-D

47,9% (2porcie)-A

85,7% (3porcie)-B

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Mäso a vajcia; rr. 2010 vs. 2005; ženy vs. muži

 
Obr. 4. Frekvencia mäsa a vajec v strave študentov VL (žien i mužov) na deň; porovnanie rokov 2010 vs. 2005 

 
Dodržiavanie pravidelného stravovacieho režimu, spôsobu obedovania  sme vyjadrili 

v tab. 3. Študenti medicíny na JLF UK v Martine naďalej uplatňujú zaužívaný spôsob 
stravovania, ktorý sme pomenovali ako individuálny (7). Až 58,3 % študentiek (r. 2010) 
konzumuje na obed varenú stravu, ktorú si doniesli z domu. Kombinovaný spôsob 
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obedovania, t. j. varená strava z domu kombinovaná s obedom v študentskej jedálni 1- až 2-
krát týždenne, sme zaznamenali u 37,5 % žien. 
 
Tab. 3. Spôsob a režim stravovania – ženy (5. roč.VL), r. 2010 vs. r. 2005  

 Roky 
Počet jedál za deň 

4 – 5        3 – 2 
(%) 

Individuálny (strava 
donesená z domu + bufet) 

(%) 

Kombinovaný (strava 
z domu + ŠJ: 1-2x/týž. 

(%) 

Obed v ŠJ 
 (3-4x/týž.) 

(%) 
2005 (n = 60) 35 65 80 20 0 
2010 (n = 96) 22,9 77,1 58,3 37,5 4,2 

 
Záver 

Výsledky analýzy a porovnania stravovacích návykov študentov 5. roč. VL na JLF UK 
v Martine v rokoch 2010 vs. 2005 poukázali na skutočnosť, že v priemernej 
dennej konzumácii základných potravín sa študenti medicíny (muži aj ženy) v mnohých 
ukazovateľoch v r. 2010 zlepšili a priblížili sa k minimálnym odporúčaniam zdravej výživy, 
ktoré sú ilustrované v potravinovej pyramíde zdravej výživy. Pozitívne sme vyhodnotili 
konzumáciu obilnín, ale i tukov a sladkostí, ktorá splnila minimálne odporúčania porcii (min. 
ODP) u oboch pohlaví. Osobitne u mužov bola pozitívne hodnotená spotreba mäsa a vajec, 
ktorá naopak u žien nesplnila min. ODP. Negatívne sme hodnotili spotrebu ovocia a zeleniny 
u mužov i žien, ktorá absolútne nesplnila ani min. ODP. Konzumácia mlieka a mliečnych 
výrobkov u študentiek v oboch hodnotených rokoch (2010 vs. 2005) naplnila minimálne 
odporúčania porcií, zatiaľ čo u mužov bola nepostačujúca. Ďalším pozitívnym zistením bola 
skutočnosť, že 37,5 % žien začalo pravidelne navštevovať študentskú jedáleň a 1- až 2-krát do 
týždňa konzumovali obed v jedálni. 

Sledovanie spôsobu stravovania a frekvencie príjmu základných skupín potravín je stále 
aktuálne najmä u študentov, keďže stravovacie návyky študentov sa menia veľmi pomaly 
a úzko súvisia s nedostatočnou nutričnou výchovou v detstve, základnom i stredoškolskom 
vzdelávaní. Nemenej dôležitý je aj postoj dnešných mladých ľudí, študentov medicíny, ktorí 
nepripisujú výžive a stravovaniu patričnú dôležitosť v dnešnej modernej, uponáhľanej dobe (1 
– 5,  6 – 10).  
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BENEFITNÍ PRVKY A TOXICKÉ KOVY V KRVI SENIOR Ů  
V INSTITUCIONALIZOVANÉ PÉ ČI 1 

 
 

A. Krsková1, J. Rambousková2, M. Černá1,3, M. Slavíková4, B. Procházka1 

1Státní zdravotní ústav v Praze, Česká republika 
2Ústav výživy 3. LF UK v Praze, Česká republika 

3Ústav obecné hygieny 3. LF UK v Praze, Česká republika 
4Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – územní pracoviště Teplice, Česká republika 

 
 

 

Grant IGA MZ ČR (NS/9972-4/2008) „Hodnocení nutričního stavu starých lidí v 
institucionalizované péči“ začal v roce 2008 a probíhá do roku 2011. Jeho cílem je deskripce 
nutričního stavu starých osob v domovech důchodců a ošetřovatelských zařízeních v České 
republice. Je zejména zaměřen na: 

1. incidenci malnutrice v těchto zařízeních, 
2. srovnání malnutrice mezi velkoměstem a středně velkým městem v mimopražském 

regionu, 
3. porovnání stavu výživy s počtem a délkou hospitalizací v posledním roce, 
4. vztahy mezi farmakoterapií a nutričním stavem, 
5. vyšetření saturace vybranými stopovými prvky a zátěže toxickými kovy u seniorů a 

porovnání výsledků s daty, které pocházejí z biologického monitoringu ČR (viz níže). 

U seniorů byly vyšetřeny základní biochemické (albumin, prealbumin, transferin) a 
antropometrické známky podvýživy (body mass index, kožní řasa nad tricepsem, obvod pasu 
a obvod svalstva paže (OSP) a lýtka). Byla získána anamnestická data o zdravotním stavu a 
byla sledována farmakoterapie u vyšetřených, údaje o kouření a příjmu alkoholu. Byla 
provedena cílená nutriční anamnéza (změna hmotnosti, potravinové preference, užívání 
doplňků stravy) a získána data o kognitivních schopnostech sledovaných seniorů. 

Pro sledování saturace benefitními prvky byly vybrány selen, zinek, měď a mangan, pro 
posouzení zátěže toxickými kovy olovo, kadmium a rtuť. Tyto kovy jsou, kromě manganu, 
dlouhodobě součástí celorepublikového projektu s názvem „Biologický monitoring“. Tento 
projekt je od roku 1994 součástí „Systému monitorování zdravotního stavu osob ve vztahu k 

                                                 
1 Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS9972–4/2008. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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životnímu prostředí“ (zkr. MZSO). Biologický monitoring probíhal ve dvou etapách. První v 
letech 1996 – 2003 v oblastech Benešov, Plzeň, Ústí nad Labem a Žďár nad Sázavou. Druhá 
etapa začala v roce 2005 a dosud pokračuje. Je realizována v Praze, Liberci, Ostravě, 
Kroměříži a Uherském Hradišti. V rámci tohoto projektu jsou v krvi a moči dospělé a dětské 
populace sledovány benefitní a toxické kovy (u dětí též ve vlasech) a dále jsou sledovány 
polychlorované bifenyly a chlorované pesticidy v mateřském mléce kojících matek. Souhrnné 
výsledky biologického monitoringu jsou dostupné na webových stránkách Státního 
zdravotního ústavu ve formě odborných a souhrnných zpráv a informačních listů (2). 

 
Materiál a metody 

V období 2008 – 2011 bylo celkem osloveno 1077 seniorů v domovech důchodců v Praze 
a Teplicích, u 200 z nich bylo plánováno stanovit v krvi vybrané benefitní a toxické kovy, což 
se podařilo u celkem 198 osob (charakteristika populace viz tabulka 1). Průměrný věk mužů a 
žen v Praze byl 80,3 a 85,5 let, u mužů a žen v Teplicích 79,9 a 81,6 let. Senioři byli o 
plánovaném vyšetření poučeni, udělili písemný souhlas se zařazením do studie. 

Pro odběry krve byl vypracován standardní operační protokol. Pro analýzu prvků byla 
použita metoda atomové absorpční spektrometrie (pro rtuť a zinek) a ICP-MS (pro kadmium, 
olovo, selen, měď a mangan). Postup při odběrech, podmínky manipulace se vzorky krve, 
skladování a analýzy jsou detailně popsány v (1). 

 
Tab. 1 Charakteristika populace seniorů 

 Praha Teplice Celkem 

Muži 37 10 47 (23,7 %) 

Ženy 109 42 151 (76,3 %) 

Kuřáci 9 3 12 (6,1 %) 

Nekuřáci 136 49 185 (93,4 %) 

Kuřáctví nelze zjistit   1 (0,5 %) 

 
Výsledky a diskuze 

První částečné výsledky 155 analyzovaných vzorků krve, které byly zaměřené na rozdíly 
mezi populací seniorů v Praze a v Teplicích, již byly publikovány (4). Výsledky všech 198 
vzorků krve seniorů zde uvedené jsou zaměřeny na základní rozdíly mezi kuřáky a nekuřáky a 
muži a ženami a jejich srovnání s výsledky MZSO z roku 2009. 

 
Toxické kovy 

Kadmium je kov, jehož významným zdrojem je především kouření. Koncentrace v krvi 
signalizuje odhad příjmu tohoto kovu v posledních měsících (poukazuje na aktuální celkovou 
expozici). Z výsledků vyplývá, že byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinou 
kuřáků a nekuřáků (0,70 µg/l vs. 0,51 µg/l), k obdobným závěrům jsme dospěli i při 
hodnocení výsledků MZSO: kuřáci 1,00 µg/l, nekuřáci 0,29 µg/l (obr. 1). 
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Obr.1. Kadmium v krvi kuřáků a nekuřáků 

 
Vyšší hodnoty olova v krvi představují zdravotní riziko zejména pro dětskou populaci, 

protože ovlivňují neurobehoaviorální vývoj. U seniorů byly nalezeny vyšší hodnoty olova 
v krvi v krvi mužů ve srovnání se ženami (30 µg/l vs. 24 µg/l, obr. 2), rozdíl je na hraně 
statistické významnosti. Tato data se shodují s údaji MZSO, kde byly u dospělých dárců krve 
v roce 2009 nalezeny vyšší hodnoty olova u mužů ve srovnání se ženami (23 µg/l vs. 15 µg/l). 
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Obr. 2. Olovo v krvi mužů a žen 

 
Rtuť je kov, který se vyskytuje v různých formách (kovová, organická, anorganická). 

Koncentrace v krvi má vztah zejména k metylrtuti, jejím zdrojem je především konzumace 
ryb. Nalezené hodnoty rtuti v krvi mužské a ženské seniorské populace nebyly statisticky 
významné (muži 0,22 µg/l, ženy 0,21 µg/l). Hodnoty byly výrazně nižší ve srovnání s 
výsledky u mužů a žen pocházející z MZSO (muži 0,57 µg/l, ženy 0,64 µg/l, obr. 3). 
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Obr. 3. Rtuť v krvi mužů a žen 
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Obr. 4. Měď v krvi mužů a žen 

 
Benefitní prvky 

Měď je pro člověka esenciálním stopovým prvkem. Je součástí kuproenzymů (např. 
superoxiddismutáza, cytochrom-c-oxidáza), které jsou významné pro ochranu buněčných 
struktur před poškozením oxidačními reakcemi (3). V rámci grantu IGA byl nalezen 
statisticky významný rozdíl mezi hladinou mědi v krvi mužů a žen (878 µg/l vs. 961 µg/l), 
stejně jako u osob z MZSO (muži 909 µg/l, ženy 1114 µg/l), obr. 4. Senioři měli hladiny mědi 
nižší než sledovaná dospělá populace. 
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Obr. 5. Selen v krvi mužů a žen 

 
Selen je součástí glutathionperoxidázy, enzymu, který, obdobně jako měď, chrání buňky 

před působením oxidativního stresu. Hodnota selenu nižší než 45 µg/l séra (56 µg/l krve) je 
považována za signál nedostatku a zvýšeného rizika vzniku kardiovaskulárních a 
onkologických onemocnění (4). Střední hodnoty koncentrace selenu v krvi seniorů jsou velmi 
podobné (muži 75 µg/l, ženy 74 µg/l). Vyšší hladiny ve srovnání s osobami sledovanými 
v domovech důchodců byly nalezeny v krvi dospělé populace z MZSO (110 µg/l), obr. 5. 

6171

5813

6195

5400

5600

5800

6000

6200

6400

Muži Ženy Muži a ženy - celkem

µ
g

/l 
(g

e
om

. 
prů

m
ě
r)

Grant IGA - senioři MZSO, 2009

 

Obr. 6. Zinek v krvi mužů a žen 

 
Zinek je prvek, který se vyskytuje v tělech všech organismů. Je součástí mnoha 

metaloenzymů. Hladiny zinku jsou u obou pohlaví na hraně statistické významnosti (muži 
6171 µg/l, ženy 5813 µg/l), obr. 6. Obdobné hodnoty jako u seniorů byly nalezeny u 
dospělých dárců krve (6195 µg/l). 
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Obr. 7. Mangan v krvi mužů a žen 

 
Nedostatek manganu může zasahovat do metabolismu sacharidů i lipidů, při vysoké 

koncentraci se zvyšuje se hladina vápníku a snižuje se hladina hořčíku v krvi (3) a projevují 
se neurotoxické účinky. U manganu v krvi (obr. 7) je vyšší hodnota u žen ve srovnání s muži 
(11,1 µg/l vs. 10,1 µg/l), ale rozdíl není statisticky významný. V rámci MZSO byl mangan 
sledován v krvi dospělých osob v letech 2002 a 2003. Nižší hladiny byly nalezeny u mužů i 
žen v roce 2002 v porovnání s rokem 2003. 

 
Závěr 

První výsledky ukázaly u některých kovů rozdíly mezi lokalitami (5) a také mezi muži a 
ženami. V současné době jsou data předmětem detailnější statistické analýzy. 
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Témy súvisiace s výživou plnia veľmi často stránky denníkov, víkendových príloh 
magazínov a celého radu ďalších časopisov. Skutočne výživovej hodnote potravín sa však 
venuje len malá pozornosť. Na každom televíznom kanáli prebieha aspoň jeden pravidelný 
program o varení. Kuchári v reality show používajú niektoré klasické suroviny bez toho, aby 
boli ochotní viac experimentovať. Prevláda nie vždy správny názor, že vďaka týmto 
postupom dosiahneme aj významné chuťové rozdiely. 

Na nutričnú hodnotu pokrmov sa takisto neberie ohľad. Občasné návštevy v reštaurácii 
ovplyvňujú celkový príjem jednotlivých nutrientov podstatne menej, ako keď sa človek 
stravuje doma. Potrebné je oveľa viac sa zamýšľať nad tým čo, ako často a v akom množstve 
konzumujeme. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä nasýteným mastným kyselinám, 
transmastným kyselinám, príjmu soli a cukrov. Podľa správy expertnej skupiny Svetovej 
zdravotníckej organizácie a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (6) sú práve 
tieto štyri nutrienty v súčasnosti zodpovedné za rozvoj civilizačných ochorení neinfekčného 
typu. 

Aj tuky patria k často medializovaným témam. Ich konzumácia sa spája s nárastom 
výskytu obezity. Nie sú to však iba tuky, ktoré sú zodpovedné za tieto negatívne a varujúce 
trendy. Stále viac sa prehlbuje disproporcia medzi príjmom a výdajom energie. Na druhej 
strane sa ukazuje, že bežný spotrebiteľ nepozná zloženie tukov v potravinách a nedokáže si 
predstaviť, ako pravidelná konzumácia podľa určitých zvyklostí môže ovplyvniť príjem 
kľúčových nutrientov, a to aj vzhľadom na odporúčané hodnoty (3). 

Transmastné kyseliny, ktorých konzumácia sa najčastejšie dáva do súvislosti s rizikami 
kardiovaskulárnych ochorení, v mnohých európskych krajinách vymizli z niektorých druhov 
potravín, napríklad z kvalitných margarínov či fritovacích olejov. Rovnako je to aj v Českej 
republike. V západnej Európe sa postupne prestávajú používať aj čiastočne stužené tuky v 
jemnom a trvanlivom pečive. Konkrétne v Dánsku je ich používanie priamo limitované 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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lokálnou legislatívou. Česká republika je v tomto smere trochu pozadu, hoci aj tu sa začína 
situácia zlepšovať. Niektoré výrobky priamo deklarujú, že pri ich výrobe sa nepoužili 
čiastočne stužené tuky. Problémom však zostáva stále vysoká spotreba nasýtených mastných 
kyselín. 

Rok 2010 bol významný predovšetkým z hľadiska publikovania výživových odporúčaní 
renomovaných organizácií s regionálnou a celosvetovou pôsobnosťou. V marci 2010 vyšli 
odporúčania Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO), rovnako ako aj Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
(EFSA). Koncom roka boli zverejnené aj národné odporúčania USA, ktoré vychádzajú 
každých päť rokov. Spoločným priesečníkom týchto dokumentov bol dôraz na znižovanie 
spotreby nasýtených mastných kyselín a ich nahradzovanie nenasýtenými mastnými 
kyselinami bez nutnosti výrazného obmedzenia celkového príjmu tukov. 

V týchto dokumentoch sa okrem iného uvádza: 

− Konzumujte menej ako 10 % energie prostredníctvom nasýtených tukov. Nasýtené mastné 
kyseliny nahraďte mononenasýtenými a polynenasýtenými mastnými kyselinami (10). 

− Existujú presvedčivé dôkazy, že zámena nasýtených mastných kyselín za polynenasýtené 
znižuje riziko ischemickej choroby srdca. Preto sa odporúča nahrádzať vo výžive nasýtené 
mastné kyseliny polynenasýtenými (omega 3 a omega 6), pričom celkový príjem 
nasýtených mastných kyselín by nemal prekročiť 10 % energetických (6, 7). 

− Jestvuje pozitívna korelácia medzi konzumáciou zmesi nasýtených mastných kyselín v 
porovnaní so sacharidmi a hladinou LDL cholesterolu. Dôkazy z intervenčných štúdií 
zameraných na výživu ukazujú, že zníženie konzumácie produktov bohatých na nasýtené 
mastné kyseliny a ich zámena za omega 6 mastné kyseliny viedlo k poklesu úmrtnosti na 
kardiovaskulárne príhody. Vzhľadom na to, že korelácia medzi príjmom nasýtených 
mastných kyselín a hladinou LDL cholesterolu je spojitá, nie je potrebné stanovovať hornú 
hranicu tolerovaného príjmu pre nasýtené mastné kyseliny. Príjem nasýtených mastných 
kyselín by mal byť čo najnižší v rámci nutrične vyváženej stravy (4). 

V mnohých západných krajinách prebiehajú kampane na zníženie ich konzumácie. V 
Českej republike sa v tomto smere zatiaľ nič nedeje (1). V Bielej knihe EÚ o výžive vydanej 
v roku 2007, ktorá definuje strategické zámery v tejto oblasti, sa okrem iného píše, že „iba v 
niekoľkých európskych krajinách sa prijali opatrenia na zníženie kumulatívnej expozície 
európskych spotrebiteľov voči transmastným kyselinám a nasýteným mastným kyselinám“. 

Pri bežných stravovacích zvyklostiach sa často robia systémové chyby. V roku 2009 bola 
publikovaná štúdia, kde sa pomocou dotazníkov vyhodnocovali stravovacie návyky u 750 
respondentov žijúcich v Holandsku (8). Zistilo sa, že iba 23 % opýtaných dodržiavalo 
odporúčané výživové dávky pre nasýtené mastné kyseliny. Po vyhodnotení dotazníkov mohli 
záujemcovia dostať niekoľko systémových odporúčaní založených na zámene určitých 
pokrmov, potravín alebo tukov za iné. Už pri aplikácii iba jediného systémového odporúčania 
by približne polovica respondentov spĺňala normy pre príjem nasýtených mastných kyselín. 
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Pri dodržaní dvoch, prípadne troch odporúčaní by podiel respondentov dodržiavajúcich príjem 
nasýtených mastných kyselín vzrástol až na 72 %, resp. 86 %. Z týchto zistení vyplýva, že 
zmeny stravovacích zvyklostí nemusia byť pre bežného spotrebiteľa nezrozumiteľné. 

Aké sa ponúkajú riešenia? Ukazuje sa, že izoenergetická zámena nasýtených tukov za 
sacharidy neprináša požadovaný efekt z hľadiska zníženia rizika kardiovaskulárnych ochorení 
(9). Pri ich zámene síce klesá hodnota LDL-cholesterolu, ale aj hodnota HDL-cholesterolu, 
zatiaľ čo pomer celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu zostáva bez väčších zmien. Je 
preto potrebné hľadať iné alternatívy v stravovaní. Bolo by vhodné vyberať si také potraviny, 
ktoré majú nižší obsah skrytých tukov s prevahou nasýtených mastných kyselín (chudé mäso, 
nízkotučné mliečne výrobky a pod.). Pokles konzumácie nasýtených mastných kyselín v 
tomto prípade sprevádza aj zníženie príjmu energie, čo je obzvlášť prospešné v situácii, keď 
energetický príjem prevažuje nad výdajom. 

Správnou voľbou je aj zámena výrobkov s vhodnejším zložením tukov, čiže náhrada 
nasýtených mastných kyselín za polynenasýtené, resp. používať tuky na priamu spotrebu, 
alebo ako suroviny na prípravu pokrmov, pričom sa dosiahne rovnaký efekt. Príkladom môže 
byť použitie margarínu Flora s nízkym obsahom nasýtených mastných kyselín v bežne 
užívanom množstve 20 g namiesto masla. Touto zámenou sa zníži spotreba nasýtených 
mastných kyselín približne o 9,6 g, čo predstavuje 48 % ich denného odporúčaného 
(tolerovateľného) množstva. Navyše sa významne zvýši príjem polynenasýtených mastných 
kyselín – približne o 4,6 g. Je to názorná ukážka významnej a zároveň jednoduchej zmeny 
alternatívneho stravovania. Pracovníci Harvardskej univerzity dospeli k záveru, že každých 
5 % pomerného nárastu príjmu energie dodanej vo forme polynenasýtených mastných kyselín 
znižuje riziko srdcovocievnych príhod o 10 % (5). 

Tukov sa netreba báť. Zvyšuje sa aj hladina odporúčaného príjmu tukov, a to až na 35 % 
energetických, samozrejme za predpokladu, že príjem a výdaj energie je v rovnováhe. Dôraz 
sa vždy kladie na vyvážený príjem jednotlivých skupín mastných kyselín, pričom nasýtené a 
transmastné kyseliny by sa mali konzumovať v čo najnižšej miere. V rámci znižovania rizík 
kardiovaskulárnych ochorení s ohľadom na konzumáciu tukov je jedným z najúčinnejších 
opatrení zámena nasýtených mastných kyselín za polynenasýtené so zodpovedajúcim 
zastúpením omega 3 mastných kyselín. 

Vyvstáva aj otázka, do akej miery sa zmení senzorický vnem, chuťové vlastnosti pokrmov 
alebo potravín, ak sa uskutočnia tieto zámeny. Človek neje len preto, aby telu dodával 
potrebné živiny, ale konzumácia potravín a pokrmov uspokojuje aj jeho zmysly. Ľudia sú 
v podvedomí často presvedčení, že čo je dobré, nie je zdravé, a naopak. 

 
Materiál a metodika 

Účastníci spomínaných víkendových seminárov dostávali vždy v rámci piatkovej večere 
tri chody (predjedlo, hlavné jedlo a múčnik). Pri ich príprave sa používali alternatívne 
suroviny na báze rastlinného a živočíšneho tuku. Jednotlivé jedlá sa účastníkom náhodne 
ponúkali v zakódovanej forme spolu s hodnotiacim dotazníkom. 
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Nátierky a múčniky pripravovali deň vopred podľa identických receptov v dvoch verziách 
(s rozdielnym tukom) odborníci z Asociácie kuchárov a cukrárov a následne sa dovážali na 
miesto konania seminárov. Hlavné jedlá zhotovované na báze živočíšneho tuku sa vyberali zo 
štandardnej ponuky príslušného stravovacieho zariadenia, pričom ich pripravoval tamojší 
personál. Alternatívu s rastlinným tukom pripravoval priamo na mieste profesionálny kuchár. 
Pri všetkých jedlách mali účastníci na seminári v Luhačoviciach na výber rovnaké množstvo 
alternatívnych tukových surovín – s výnimkou hlavného jedla, kde sa na omastenie na báze 
živočíšneho tuku použilo maslo, navyše podľa miestnych zvyklostí. Pri alternatíve sa potom 
použil výpek z mäsa. Účastníci seminárov mali za úlohu vyhodnotiť chuť predložených 
pokrmov. Podávali sa nasledovné pokrmy: 

 
Karlova Studánka 

Predjedlo: Pažítková pena (tavený syr – 1,5 kg, alternatívne: maslo/Rama Classic – 1,5 kg, soľ, korenie, 
pažítka čerstvá, degustačné porcie: 30 g nátierky na osobu). 

Hlavné jedlo: Fetuccini s kuracím mäsom, šampiňónmi a smotanou. 

Na prípravu omáčky sa použila smotana (33 %) a tuk (12 %) v pomere 1:1 v množstve 100 ml na porciu a 
múka na zahustenie. Alternatívnou surovinou pri variante založenej na rastlinných tukoch bola Rama Cremefine 
Profi na varenie (špeciálny výrobok distribuovaný pre profesionálnych užívateľov s 15 % tuku) v rovnakom 
množstve a bez nutnosti použitia múky na zahustenie. 

Múčnik: Tvarohová bábovka (1 forma – 12 porcií, cukor – 250 g, polohrubá múka – 250 g, alternatívne: 
maslo/Rama Profi (špeciálny výrobok distribuovaný pre profesionálnych používateľov) – 250 g, mäkký tvaroh – 
250 g, vajcia – 4 ks, kypriaci prášok – 1 ks. Množstvo tuku zodpovedajúce jednej porcii bolo 21 g). 

 
Harrachov 

Predjedlo: Pažítková pena (tavený syr – 1,5 kg, alternatívne: maslo/Rama Classic – 1,5 kg, soľ, korenie, 
pažítka čerstvá, porcie – 50 g nátierky na osobu). 

Hlavné jedlo: Ryba pečená 

Pri príprave sa alternatívne použili dva tuky – maslo a Rama Culinesse Profi (špeciálny výrobok 
distribuovaný pre profesionálnych používateľov), každý v množstve 10 g na porciu. 

Múčnik: Tvarohová bábovka (1 forma – 12 porcií, cukor – 250 g, polohrubá múka – 250 g, alternatívne: 
maslo/Hera – 250 g, mäkký tvaroh – 250 g, vajcia – 4 ks, kypriaci prášok – 1 ks. Množstvo tuku zodpovedajúce 
jednej porcii bolo 21 g). 

 
Srní 

Predjedlo: Šunková pena (šunka dusená – 46 g, alternatívne: maslo/Rama Classic – 35 g, alternatívne: 
smotana / Rama Cremefine Profi na varenie (špeciálny výrobok distribuovaný pre profesionálnych používateľov) 
– 20 g, soľ, korenie, pažítka čerstvá, porcie – 50 g nátierky na osobu). 

Hlavné jedlo: Rizoto (morčacie prsia – 70 g, ryža – 70 g, kukurica – 25 g, parmezán – 20 g, pažítka – 10 g, 
alternatívne: masť / Rama Culinesse Profi – 10 g na opraženie mäsa, ako aj maslo Rama Classic – 10 g na 
omastenie). 
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Múčnik: Koláč s marmeládou (množstvo – 10 porcií, hladká múka – 300 g, alternatívne: maslo/Hera – 110 
g, cukor múčka – 125 g, vajcia – 40 g, kypriaci prášok – 10 g, marmeláda – 300 g. Množstvo tuku 
zodpovedajúce jednej porciu bolo 11 g). 

 
Luhačovice 

Predjedlo: Švédska nátierka (alternatívne: maslo/Rama Classic – 200 g, tvaroh mäkký – 500 g, mlieko 
konzumné – 50 g, tresčia pečeň s olejom – 160 g, cibuľa – 42 g, uhorky sterilizované – 45 g, petržlenová vňať, 
soľ, porcie – 50 g nátierky na osobu. Množstvo tuku zodpovedajúce jednej porcii bolo 10 g). 

Hlavné jedlo: Bravčové ražniči so zemiakmi 

V rámci receptúry hotela (variant s použitím živočíšnych tukov) bolo ražniči opečené na masti (20 g na 
porciu) a zemiaky omastené maslom (20 g na porciu). Pri alternatíve pripravenej kuchárskym štúdiom 
Foodsolutions bolo ražniči postriekané pomocou ručnej pumpy tukom Rama Combi Profi (špeciálny výrobok 
distribuovaný pre profesionálnych používateľov) v množstve 10 g na osobu a zemiaky boli omastené výpekom. 

Múčnik: Kávové rezy (množstvo – 10 porcií, polohrubá múka – 165 g, kypriaci prášok – 16 g, cukor múčka 
– 165 g, alternatívne: maslo/Hera – 165 g, vajcia – 4 ks, kakao – 10 g. K príprave cukrovej polevy sa použil 
cukor múčka – 200 g, rum – 20 ml, citrónová šťava – 40 ml. Množstvo tuku zodpovedajúce jednej porcii bolo 
16,5 g). 

 
Mikulov 

Predjedlo: Kúpeľná nátierka (tvaroh mäkký – 3 kg, alternatívne: smotana – 33 % tuku/rastlinný krém Rama 
Cremefine na šľahanie (špeciálny výrobok distribuovaný pre profesionálnych používateľov) – 1 l, alternatívne: 
maslo/Rama Classic – 2 kg, kapia sterilizovaná, sardely filé, porcie – 50 g nátierky na osobu. Množstvo tuku 
zodpovedajúce jednej porcii bolo 10 g). 

Hlavné jedlo: Bravčový plátok po cigánsky s ryžou 

V rámci receptúry hotela (variant s použitím živočíšnych tukov) bolo mäso opečené na 30 g masti na osobu. 
Pri alternatíve pripravenej kuchárskym štúdiom Foodsolutions sa na prípravu použila Rama Culinesse Profi tiež 
v množstve 30 g na porciu. 

Múčnik: Jablkový koláč (200 ks, cukor kryštál – 3 kg, cukor múčka – 2 kg, vajcia – 30 ks, alternatívne: 
maslo/Hera – 1 kg, mlieko – 2 l, vlašské orechy – 1 kg, jablká – 10 kg. Množstvo tuku zodpovedajúce jednej 
porcii bolo 5 g). 

Na hodnotenie chuti sa použila grafická neštruktúrovaná 100 mm dlhá stupnica so 
zakódovanými menovkami na koncoch – začiatok stupnice (0 mm) znamenal „nepríjemnú 
chuť“, koniec stupnice (100 mm) „veľmi príjemnú chuť“ (obr. 1). 

Respondenti vyznačovali na tejto úsečke celkovú príjemnosť chuti práve konzumovaného 
pokrmu v stupnici od „nepríjemná“ (ľavý okraj) po „veľmi príjemná" (pravý okraj). Dotazník 
bol anonymný, respondenti mali len uviesť svoje pohlavie. Pri spracovaní sa grafické údaje 
previedli na číselné tak, že sa odmerala vzdialenosť (v mm) vyznačenej grafickej odpovede 
od ľavého okraja úsečky. Hodnoteniu 0 teda zodpovedá „nepríjemná chuť“, hodnoteniu 100 
„veľmi príjemná chuť“. Respondenti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín a nevedeli, či 
konzumujú pokrm pripravený na rastlinnej alebo na živočíšnej báze. 

Porovnanie chuťového vnemu rastlinnej a živočíšnej úpravy pokrmov sa robilo pomocou 
dvojvýberového dvojstranného testu zhody priemerov (t-test) bez predpokladu rovnakého 
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rozptylu. Testovali sa jednotlivé chody podávané každej z dvoch skupín. Jedlá sa totiž líšili 
v každej skupine, takže nebolo možné hodnotiť celkový súčet ani marginálne súčty. 
 

 
Obr. 1. Dotazník senzorického hodnotenia pokrmov 

 
Pri jednotlivých pokrmoch sa sledoval aj rozdiel obsahu nasýtených a nenasýtených 

mastných kyselín. Vždy sa odpočítal obsah jednotlivých mastných kyselín s použitím 
živočíšnych tukov od rastlinnej varianty. Ak mal rozdiel obsahu mastných kyselín zápornú 
hodnotu, mal variant pokrmu s rastlinnými tukmi menej týchto mastných kyselín. Ak bol 
rozdiel kladný, bolo to naopak. 

Zníženie konzumácie nasýtených mastných kyselín, resp. ich nahradenie 
polynenasýtenými nemusí ešte viesť ku konkrétnej predstave, do akej miery je táto zmena 
nutrične významná. Pre väčšiu zrozumiteľnosť zaviedla Konfederácia výrobcov potravín a 
nápojov CIAA v roku 2007 nutričné značenie odporúčaného denného množstva (GDA) pre 
niektoré kľúčové nutrienty. Pre nasýtené mastné kyseliny je stanovená hodnota odporúčaného 
množstva 20 g. Je to limitné tolerované množstvo. To znamená, že denný príjem nasýtených 
mastných kyselín by nemal presiahnuť túto hodnotu. V roku 2009 rozšírila CIAA hodnoty aj 
o polynenasýtené mastné kyseliny. Tieto hodnoty majú odporúčajúci charakter. Pre 
polynenasýtené mastné kyseliny je odporúčaný príjem 16 g denne (2). 

 
Výsledky a diskusia 

Tab. 1 uvádza súhrnné spracovanie výsledkov. Pri všetkých pätnástich hodnotených 
pokrmoch došlo k poklesu príjmu nasýtených mastných kyselín, ak sa konzumoval variant 
pripravený pomocou rastlinného tuku, oproti alternatívnym receptom, pri ktorých sa použili 
živočíšne tuky. Zároveň došlo pri všetkých pokrmoch k zvýšeniu príjmu nutrične 
preferovaných polynenasýtených mastných kyselín. V deviatich prípadoch bol po chuťovej 
stránke lepšie hodnotený variant na báze rastlinného tuku, v ostatných šiestich prípadoch 
účastníci seminárov preferovali pokrmy so živočíšnymi tukmi. Zistené rozdiely v hodnotení 
chuti rastlinnej a živočíšnej úpravy pokrmov boli veľmi malé a štatisticky nevýznamné. 
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Jediná významná odlišnosť sa našla pri hlavnom jedle v Luhačoviciach, kde muži 
významne (na hladine 0,05) lepšie hodnotili úpravu bravčových ražniči pripravených s 
rastlinným tukom Rama Combi Profi. Pri nižšom počte respondentov a pomerne veľkom 
počte vykonávaných t-testov možno však aj toto zistenie považovať skôr za náhodu. Výsledky 
rozdielov chuti sú veľmi malé (rozdiel priemerov len málokde presiahol hodnotu 5 na stupnici 
0 až 100) a viac-menej sú rovnomerne vychýlené na obe strany. Dá sa teda povedať, že 
hodnotenie chuti pri pokrmoch pripravených pomocou rastlinných a živočíšnych tukov sa 
navzájom nelíši. 

 
Tab. 1. Prehľad rozdielov príjemnosti chuti, príjmu nasýtených a nenasýtených mastných kyselín 

Pokrm  Rozdiely (rastlinný mínus 
živočíšny tuk) Predjedlo Hlavné jedlo Múčnik 
Rozdiel senzorického hodnotenia 2,3 3,6 -5,9 

Rozdiel SAFA v % GDA -28 -34 -23 

Karlova Studánka 

Rozdiel PUFA v % GDA 13 5 10 
Rozdiel senzorického hodnotenia 0,8 -3,7 -6,4 

Rozdiel SAFA v % GDA -47 -22 -26 

Harrachov 

Rozdiel PUFA v % GDA 22 34 11 

Rozdiel senzorického hodnotenia -6,3 1,8 3,8 

Rozdiel SAFA v % GDA -36 -33 -14 

Srní  

Rozdiel PUFA v % GDA 16 38 6 

Rozdiel senzorického hodnotenia 5,1 4 3,6 

Rozdiel SAFA v % GDA -19 -96 -21 

Luhačovice 

Rozdiel PUFA v % GDA 9 3 8 

Rozdiel senzorického hodnotenia -4,6 2,8 -0,8 

Rozdiel SAFA v % GDA -28 -42 -6 

Mikulov 

Rozdiel PUFA v % GDA 14 90 3 

 
Tab. 1 ukazuje aj pokles príjmu nasýtených mastných kyselín pri konzumácii jedál na 

báze rastlinných tukov v percentách GDA, ako aj zvýšenie konzumácie polynenasýtených 
mastných kyselín. Vyjadrenie rozdielu príjmu nasýtených a nenasýtených mastných kyselín v 
percentách GDA má okrem navodenia lepšej predstavivosti o význame týchto zmien ešte 
ďalšiu výhodu – vzhľadom na to, že ide o rovnakú hodnotiacu stupnicu (0 až 100), je možné 
priamo porovnať veľkosť rozdielu vnímania chuťových zmien so zmenami nutričného 
zloženia pokrmov. 

Údaje v tab. 1 veľmi dobre ilustrujú, že zmeny vnímania chuti na škále 0 až 100 sú len 
minimálne. Pri všetkých hodnotených pokrmoch sa rozdiely pohybovali v rozpätí 0,8 až 6,4, 
teda v jednotkách či desatinách. Oproti tomu zmeny v nutričnom zložení sú veľmi významné 
a dokresľujú skutočnosť, že aj relatívne jednoduchá zmena v rámci stravovacích návykov, 
akou je zámena kľúčových surovín pri príprave pokrmov, môže výrazne ovplyvniť príjem 
jednotlivých nutrientov. Pokles príjmu nasýtených mastných kyselín pri konzumácii jedál na 
báze rastlinného tuku sa pohyboval väčšinou v desiatkach percent odporúčaného denného 
množstva. Podobne aj zvýšenie príjmu nutrične preferovaných polynenasýtených mastných 
kyselín sa pohybovalo v jednotkách a desiatkach percent GDA. 
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Najvýznamnejšie zmeny v nutričnom zložení badať pri hlavných jedlách. Zámenou 
surovín možno znížiť príjem nasýtených mastných kyselín o jednu tretinu odporúčaného 
denného množstva. Ak je niekto zvyknutý používať na omastenie zemiakov maslo, môže to 
byť aj oveľa viac. Porovnateľné a z nutričného hľadiska rovnako významné sú aj zámeny 
tukov pri príprave nátierok. Aj v tomto prípade môžeme znížiť príjem nasýtených mastných 
kyselín približne o jednu tretinu z odporúčaného denného množstva. O niečo menej významné 
zmeny sa dosiahli u nutričného zloženia múčnikov. Je to logické, pretože rastlinné tuky 
používané na pečenie obsahujú síce menej nasýtených mastných kyselín ako maslo, ale o 
niečo viac ako tuky určené na priamu spotrebu. 

Výsledky hodnotenia pokrmov možno zhrnúť do niekoľkých bodov: 

− Zaznamenali sa relatívne malé rozdiely v chuti medzi pokrmami pripravenými na báze 
rastlinného a živočíšneho tuku. 

− Nezistila sa jednoznačná preferencia medzi variantmi s rastlinným a živočíšnym tukom – v 
deviatich prípadoch účastníci lepšie ohodnotili pokrm s rastlinným tukom, v šiestich pokrm 
so živočíšnym tukom. 

− Všetky varianty s rastlinným tukom mali vhodnejšie nutričné zloženie. 

− Rozdiely v nutričnom zložení boli oveľa významnejšie než rozdiely v chuti. 

− Suroviny na báze rastlinného tuku obsahovali menej tuku. 

− Pri konzumácii variant s rastlinným tukom bol znížený aj príjem energie. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť zopár praktických postrehov kuchárov a 
cukrárov, ktorí pripravovali jednotlivé pokrmy. Rastlinné tuky pri príprave nátierok a 
múčnikov sa lepšie mechanicky spracovávali, maslo vyžadovalo určitú predprípravu – 
temperáciu, aby sa nevytvárali hrudky. Pri príprave omáčky k cestovinám bolo potrebné do 
klasickej smotany pridávať na zahustenie múku navyše. Tekuté margaríny sa pri príprave 
hlavných jedál lepšie dávkovali a neprepaľovali sa. 

Záver 

Štúdia ukázala, že zloženiu tukov a ich konzumovanému množstvu treba venovať zvýšenú 
pozornosť. Často si neuvedomujeme, aký veľký je príspevok jednotlivých množstiev potravín 
konzumovaných podľa obvyklých zvyklostí na celkovej bilancii odporúčaných výživových 
dávok pre kľúčové nutrienty. Pokiaľ bližšie analyzujeme stravovacie zvyklosti účastníkov, 
výsledky môžu byť prekvapujúce. Každému jednotlivcovi možno ponúknuť systémové 
odporúčania, ako by mal svoju stravu nutrične vylepšiť. 

Výsledky experimentov v tejto práci navyše ukázali, že niektoré zmeny stravovacích 
návykov nemusia viesť ku kompromisom z hľadiska chute pokrmov, keďže jedlá s 
rozdielnymi nutričnými hodnotami chutia porovnateľne. Je až prekvapivé, aký veľký podiel 
nasýtených mastných kyselín z denného odporúčaného množstva sme schopní usporiť v rámci 
príjmu, resp. nahradiť ho polynenasýtenými mastnými kyselinami v duchu posledných 
výživových odporúčaní pri relatívne jednoduchých zmenách v stravovaní. 
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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 
 
 
 

V oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže sa činnosť úradov verejného 
zdravotníctva zameriava na plnenie úloh, vyplývajúcich z platnej koncepcie odboru, ako aj zo 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov na 
úseku ochrany a podpory zdravia detí a mládeže.  

V súvislosti so začlenením Slovenska medzi štáty Európskej únie dochádza k prelínaniu 
úloh v oblasti ochrany a podpory zdravia s programami Európskej únie. Do programu 
Eurohealth sú zaradené intervenčné programy, ako napríklad „Zdravie podporujúce školy“, 
„CINDI“ – prevencia v primárnej starostlivosti o deti a mládež, prevencia kardiovaskulárnych 
ochorení, obezity, nádorových ochorení, vzniku závislostí na návykových látkach, detských 
úrazov, Národný akčný plán zdravia a životného prostredia a monitoring zdravotného stavu 
vo vzťahu k životným podmienkam. 

Činnosť v starostlivosti o ochranu a podporu zdravia mladej generácie sa zameriava na 
prepojenie na rámcové programy Európskej únie v oblasti podpory zdravia, 
environmentalistiky a trvalo udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti so špeciálnym 
dôrazom na oblasť mladej generácie. Ochrana zdravia detí a mládeže uberá dvomi 
základnými smermi:  

1. výchova detí a mládeže k zdravej výžive a výchova ku zdraviu a zdravému spôsobu 
života, 

2. udržanie úlohy a funkcie štátneho zdravotného dozoru v tých oblastiach, kde to je 
potrebné z hľadiska zabezpečenia podpory a ochrany zdravia mladej generácie, napriek 
vstupu do EÚ a postupujúcej globalizácii. 

Pri určovaní úloh súvisiacich so zdravou výživou detí a mládeže sa vychádza 
z Aktualizovaného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (prijatého vládou v r. 2008), 
ktorý sleduje zlepšenie súčasného štandardu výživy a v priamej nadväznosti tým aj zdravotnej 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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situácie obyvateľstva pri plnom využití jedného z najvýznamnejších faktorov prevencie, ktorý 
predstavuje správna výživa vo vzťahu k veku, pohlaviu, zamestnaniu a k daným životným 
podmienkam človeka.  

V školskom stravovaní sa pozornosť sústreďuje na vytváranie podmienok na 
optimalizáciu celkového režimu výživy, príjmu tekutín, na pomoc pri plnení jeho zdravotno-
preventívnej úlohy a významnej sociálnej úlohy pre rodiny so zamestnanými matkami. 
Netreba zabúdať ani na plnenie výchovno-vzdelávacej úlohy pre deti a mládež. 

V rámci výchovy detí a mládeže ku zdraviu sa vytvára a realizuje systém prijateľnej a 
kontinuálnej výchovy obyvateľstva zameraný na zdravý spôsob života, práce, zdravotné 
uvedomenie a na vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie. Ide o kroky smerované na realizáciu 
zdravotno-výchovnej intervencie u detí a mládeže zameranej na elimináciu behaviorálnych 
rizík a prevenciu toxikománií. Cieľom je usmerňovanie spôsobu života a správania sa detí a 
mládeže, ktoré ovplyvňuje vzájomné pôsobenie viacerých podmienok prostredia – 
organizácia režimu dňa, zvládnutie fyzickej a psychickej záťaže, pohyb a odpočinok, 
zdravotné uvedomenie a jeho prejavy, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, 
toxikománia, problémy vzťahujúce sa k sexualite a iné. V realizácii zdravotno-výchovnej 
prevencie majú svoje nezastupiteľné miesto zdravotno-výchovné programy orientované na 
mladú generáciu. 

Oblasť výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zameriava na objektívne vyšetrovanie 
príslušných parametrov prostredia s hodnotením ich efektu na zdravie a zdravý vývoj detí a 
mládeže, na kontrolu stavu a úrovne prevádzky zariadení pre deti a mládež, kontrolu 
dodržiavania hygienických zásad pri najrôznejších činnostiach detí a mládeže (výchovno-
vzdelávacej činnosti, režimu práce a odpočinku, pobytu vonku, psychickej a telesnej záťaže). 
Veľký význam má v súčasnosti aj sledovanie dodržiavania opatrení na ochranu zdravia 
mladistvých pri práci, ako aj sledovanie spoločného stravovania detí a mládeže z hľadiska 
jeho energetickej a biologickej vhodnosti, podmienok prípravy a podávania jedál v 
zariadeniach spoločného stravovania. Výkon štátneho zdravotného dozoru poskytuje 
poznatky o stave prostredia a o správaní sa detí a mládeže. Výstupy získané výkonom 
štátneho zdravotného dozoru neslúžia iba ako podklad pre rozhodnutia orgánov verejného 
zdravotníctva, ale vytvárajú aj predpoklady na kvalitnejšie a efektívnejšie usmerňovanie 
podpory a ochrany zdravia, na prípravu nových právnych noriem na stanovovanie limitov 
negatívnych faktorov životného a pracovného prostredia, resp. požiadaviek na konkrétnu 
činnosť detí a mládeže z hľadiska ochrany zdravia. 

Okrem výkonu štátneho zdravotného dozoru sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na 
efektívne plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva a na 
napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým závislostiam v zmysle 
vykonávania celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov, zameraných 
na zmapovanie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov v rámci 
Slovenska. Efektívnym nástrojom na monitorovanie situácie v oblasti zneužívania 
návykových látok je realizácia európskych a národných prieskumov, zameraných na 
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zmapovanie užívania legálnych a nelegálnych drog v populácii mladistvých. Ide najmä 
o projekty „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na 
Slovensku“ a európsky školský prieskum ESPAD. Tieto projekty patria medzi reprezentatívne 
štúdie na Slovensku a do súčasného obdobia sa realizujú periodicky od roku 1994 každé štyri 
roky. Uvedené projekty umožňujú zanalyzovať reálnu situáciu v užívaní legálnych 
a nelegálnych drog a spresnia odhady prevalencie pre jednotlivé regióny a typy škôl, ukážu 
trendy a hlavné zmeny v tejto oblasti.  

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť význam realizácie spoločného projektu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky „Schéma školské ovocie“, na ktorom sa metodicky 
a odborne priebežne spolupodieľajú aj pracovníci odborov hygieny detí a mládeže 
jednotlivých RÚVZ v SR. Jeho cieľom je podpora budovania racionálnych stravovacích 
návykov u detí a mládeže prostredníctvom každodennej pravidelnej konzumácie čerstvého 
ovocia, resp. zeleniny. Projekt je v prevažnej miere dotovaný Európskou úniou a je doňho 
zapojená väčšina jej členských štátov. Praktická realizácia projektu spočíva v ponuke 
kvalitného ovocia, zeleniny a prírodných ovocných štiav deťom v školách od vybraných 
a schválených dodávateľov. 

Problematike stravovania a zdravej výživy sa venuje aj projekt „Monitoring stravovacích 
zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície 
vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“, ktorého cieľom je, na základe monitoringu 
individuálnej spotreby potravín, vytvoriť databázu spotreby potravín so zohľadnením veku 
respondentov a zvláštností v stravovaní obyvateľov jednotlivých regiónov SR. Cieľom je aj 
zhodnotiť stravovacie zvyklosti vo vybraných vekových skupinách populácie detí vo vzťahu 
k odporúčaným výživovým dávkam obyvateľstva SR a k pohybovému režimu. Získané 
informácie sa využijú v rámci poradenských aktivít zameraných na podporu a rozvoj zdravia 
detí v zriadených poradniach zdravia pre deti a dorast. Prínosom je, že analýza údajov 
monitoringu stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybraného súboru detí SR 
umožňuje pohľad na súčasný stav stravovacích návykov súboru detí SR: 

− odhaľuje pozitíva a negatíva v režime stravovania detí a je dobrým východiskom pre 
formulovanie základných intervenčných odporúčaní, 

− ukázala potrebu prehodnotenia doteraz zaužívaných spôsobov hodnotenia kritérií pre 
klasifikáciu hypertenzie u detí SR,  

− ukázala potrebu riešiť s aktuálnou problematikou nárastu nadhmotnosti a obezity u detí 
súčasne aj problém hmotnosti nedosahujúcej fyziologické hodnoty v zmysle nízkej a veľmi 
nízkej hmotnosti, 

− odhalila pozitíva a negatíva v spôsobe trávenia voľného času detí predškolského veku 
a potrebu formulovania intervenčných aktivít na zníženie sedavých aktivít, hlavne času 
tráveného pred obrazovkou, 
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− naznačila aj možnú potrebu revízie jestvujúcich odporúčaných výživových dávok pre 
obyvateľov SR, hlavne pre zachovanie optimálneho trojpomeru základných živín a dávok 
bielkovín v skupine detí predškolského veku, 

− upozorňuje na nutnosť samostatného zamerania pozornosti na príjem soli v strave detí. 

V súvislosti so stúpajúcim výskytom obezity v celosvetovom meradle je potrebné 
zhodnotiť aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o prevalenciu nadhmotnosti a obezity u detí 
a dorastovej populácie v Slovenskej republike. Tejto téme je venovaný projekt „Prieskum 
telesného vývoja detí a mládeže v SR a zistenie trendov v ich telesnom raste a vývine“. 
Celoštátny antropometrický prieskum sa realizuje na Slovensku od roku 1951 každých 10 
rokov. Jeho siedme pokračovanie sa uskutoční v roku 2011.  

Cieľom monitorovania rastu detí a mládeže je získať štandardné referenčné hodnoty a 
zachytiť vývojové trendy detskej a dorastovej populácie. Rastové a vývojové štandardy majú 
veľký význam v klinickej praxi pri individuálnom posudzovaní zdravotného a výživového 
stavu dieťaťa a rovnako pri skupinovej diagnostike. Sú citlivými ukazovateľmi využívanými 
pri sledovaní vplyvu faktorov prostredia a genetických vplyvov na vývoj vybranej detskej a 
dorastovej populácie. Poskytujú aj aktuálne normové ukazovatele na výrobu predmetov pre 
deti a mládež (oblečenie, nábytok a pod.). Súčasťou prieskumu je aj analýza vzťahov medzi 
antropometrickými ukazovateľmi a vybranými údajmi zo sociálnej oblasti (dĺžka dojčenia, 
návšteva predškolských zariadení, spôsob stravovania, údaje o pohybovej aktivite detí, o 
úplnosti rodiny, o vzdelaní a zamestnaní rodičov). Napriek tomu, že ide o mimoriadne 
závažný prieskum s celospoločenským dopadom, na Slovensku sa v roku 2011 nepodarilo 
zabezpečiť jeho adekvátne finančné pokrytie.  

Okrem monitorovania nadhmotnosti a obezity v detskej a dorastovej populácii má 
mimoriadny význam aj sledovanie rizikových faktorov, podieľajúcich sa na výskyte 
neinfekčných ochorení, v ktorých etiopatogenéze zohráva obezita významnú úlohu. Touto 
problematikou sa zaoberá projekt „Zdravé deti v zdravých rodinách“, ktorého cieľom je na 
základe výsledkov pravidelne vykonávaných meraní hladiny cholesterolu u detí a mládeže vo 
veku 11 a 17 rokov získať poznatky o životnom štýle a zdraví mladej populácie 
a aktualizovať intervenčné opatrenia na individuálnej a populačnej úrovni. Jedným 
z riešiteľských zameraní projektu je sledovanie výskytu rizikových faktorov aterogenézy 
u detí, sledovanie ich variability a porovnanie údajov za 10 rokov, t.j. od začiatku realizácie 
projektu MZ SR „Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku“, ktorého 
epidemiologickou súčasťou bol aj projekt WHO „Zdravé deti v zdravých rodinách“. 

Prínosom v tejto súvislosti je aj aktívna činnosť poradní zdravia pre deti a rodiny, ktorá je 
orientovaná prioritne na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, prevenciu obezity, aktívny 
životný štýl a na zvládnutie dlhodobého stresu u detí. Podpora zdravia v týchto poradniach 
predstavuje stratégiu, ktorá dopĺňa súčasný systém starostlivosti o deti, preto je táto činnosť 
obohatená aj o spoluprácu s detskými klinickými pracoviskami.  

Vzhľadom na stúpajúci výskyt metabolických ochorení u detí nadobúda čoraz väčší 
význam odborná a metodická činnosť, zameraná na usmerňovanie a kontrolu spoločného 
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stravovania detí a mládeže, vyžadujúcich v dôsledku ochorenia osobitné stravovanie, správnu 
technológiu prípravy jedál a zavedenie správnej výrobnej praxe v stravovacích zariadeniach. 

Z dôvodu priblíženia súčasnej situácie v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže 
uvádzame zhodnotenie vybraných ukazovateľov životných podmienok detí a mládeže vrátane 
trendov zmien od r. 1998 do r. 2010. 

− Všetkým požiadavkám vyhovovalo, resp. drobné nedostatky v objektoch zariadení pre deti 
a mládež vykazovalo v r. 1998 90 % zariadení, v r. 2010 97,5 % zariadení. Prechod 
kompetencií na úseku školstva z orgánov štátnej správy na obce má v tejto oblasti priaznivý 
vplyv. Obce sú schopné odstraňovať aspoň menšie nedostatky. 

− V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa zvyšuje záujem o predškolské zariadenia 
prevádzkované živnostníkmi. V týchto zariadeniach evidujeme zvýšený výskyt 
nedostatkov, a to najmä v stravovaní detí a v nedodržiavaní požiadaviek na odbornú 
spôsobilosť pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti. 

− Od r. 1998 do r. 2010 sme zaznamenali pokles zmennosti žiakov na základných školách 
z 1,4 % na 1,1 %. 

− V zásobovaní zariadení pre deti a mládež pitnou vodou nastalo za posledných desať rokov 
značné zlepšenie. Počet zariadení napojených na verejný vodovod stúpol z 85 % v r. 1998 
na 91,6 % v r. 2010. Zároveň klesol počet zariadení zásobovaných vodou nevyhovujúcej 
kvality zo 6 % v r. 1998 na 1,7 % v r. 2010. 

− Počet detí stravujúcich sa v zariadeniach školského stravovania miernym tempom stúpa od 
r. 2002 (zo 48 % na 55,1 %). Najmenej sa stravujú žiaci stredných škôl. Pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru spôsobuje problémy sortiment školských bufetov, ktorý nie 
vždy zodpovedá zásadám zdravej výživy. Chýba hlavne ovocie a mliečne a celozrnné 
výrobky. 

− V súvislosti so školským stravovaním treba konštatovať, že napriek nepriaznivej finančnej 
situácii si dlhodobo udržiava dobrý štandard. V pitnom režime stále pretrvávajú nedostatky 
spočívajúce v tendencii predávania sladených nápojov. Objavujú sa však snahy zvyšovať 
ponuku ovocia a zeleniny. Alternatívne stravovanie nie je v zariadeniach školského 
stravovania zavedené, čo považujeme, vychádzajúc z odborných poznatkov na zdravú 
výživu, za dobrý stav. 

 
Záver 

Dosiahnutím ozdravenia výživy možno účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. 
civilizačných ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými 
celospoločenskými a ľudskými dopadmi. Proces ozdravenia výživy predstavuje aj spôsob, ako 
vytvoriť podmienky na to, aby spoločné (školské) stravovanie detí a mládeže mohlo plniť 
svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so zamestnanými 
matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad 
na zdravie. 
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Vysoké zdravotné uvedomenie a skutočnosť, že mladí ľudia si budú uvedomovať 
zodpovednosť za svoje vlastné zdravie, vytvára dobré predpoklady na zlepšenie zdravia. 
Dosiahnutím zmeny spôsobu života mladých ľudí možno docieliť ich vyšší záujem o aktívny 
spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí – pohybová aktivita vrátane športovej činnosti, či už 
na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie voľného času 
(záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí optimálne 
podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách (alkohol, tabak, 
nelegálne drogy). 

Efektívnym a cieleným vykonávaním štátneho zdravotného dozoru vzniknú predpoklady 
na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže, ktoré chápeme ako komplexné pôsobenie 
faktorov prostredia a spôsobu života, čo sa odrazí na zlepšenom zdravotnom stave mladej 
generácie.  

Veríme, že riešením a plnením úloh verejného zdravotníctva v oblasti ochrany a podpory 
zdravia detí a mládeže sa nám postupne podarí prispieť k vytvoreniu zdravie neohrozujúcich 
životných podmienok, ktoré chápeme ako komplexné pôsobenie faktorov prostredia 
a spôsobu života. 
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Obezita a hypertenzia sú dva významné kardiovaskulárne rizikové faktory, ktoré sa často 
vyskytujú súčasne a čoraz viac ovplyvňujú zdravotný stav populácie. Je známe, že 
predpoklady pre vznik obezity aj zvýšených hodnôt krvného tlaku (TK) sa dajú vystopovať už 
v detstve. U väčšiny týchto jedincov obezita z detstva spolu so zvýšenými rizikami 
kardiovaskulárnych a metabolických chorôb, ktoré sa s ňou spájajú, pretrváva aj v dospelosti 
(1). Udáva sa, že frekvencia hypertenzie je u obéznych 2- až 3-krát vyššia v porovnaní 
s jedincami s normálnou hmotnosťou (2). Z analýzy našich aj zahraničných údajov vyplýva, 
že už pri mierne zvýšenej hmotnosti ≥ 90. percentil indexu telesnej hmotnosti (BMI) je počet 
detí s nadmernými hodnotami systolického TK 3- až 4-krát vyšší (3, 4). Podľa niektorých 
štúdií (10, 11) je aj samotná hypertenzia, alebo jej familiárna prítomnosť, predpokladom pre 
vznik obezity. Prieskum v Českej republike ukázal, že len 30 % detí s hypertenziou malo 
normálnu hmotnosť, pričom obéznych bolo až 53 % (5). Obezita u detí má celosvetovo aj 
v rámci Európy narastajúci trend (1, 6). Miera tohto trendu závisí nielen od konkrétnej 
populácie, ale aj od zvolených kritérií, ktoré môžu byť zdrojom podhodnotenia situácie na 

Slovensku (6 – 10). Ešte zložitejšia je orientácia v údajoch o výskyte primárnej hypertenzie 
u detí. Distribúciu hodnôt TK u detí významne ovplyvňuje aj telesná výška, resp. rastová 
akcelerácia a zastúpenie obéznych v danej vekovej skupine(4, 11, 12). Priemerné hodnoty TK 
z nedávnych výskumov však patria k najvyšším vo svete, čo vedie k obavám, že počet zatiaľ 
neodhalených prípadov detskej hypertenzie je v skutočnosti vyšší. Na tento problém 
upozorňujú aj viaceré prieskumy zamerané na rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť zmeny vo výskyte vysokých hodnôt krvného tlaku 
v reprezentatívnom výbere 10-ročných detí z celého Slovenska vo vzťahu k obezite a lokalite 
bydliska počas dekády 2001 až 2011.  

 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Metodika 

Do analýzy sme zahrnuli údaje o adolescentoch vo veku 10 – 10,9 rokov získané 

z projektu Primárna prevencia aterosklerózy (PPA) v rokoch 2001 – 02 (13) a z vyšetrení 

v pediatrických ambulanciách v predchádzajúcom období (r. 1995 – 2000), ktoré sme 
porovnali s najnovšími dátami z r. 2010. Telesná výška, hmotnosť a TK boli v súbore z r. 
2001 vyšetrované pri preventívnych prehliadkach v pediatrických ambulanciách, v r. 2010 
merania vykonávali osobitne zaškolení zamestnanci Regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva na celom Slovensku v základných školách v súlade s metodikou pre poradenské 
centrá. Na meranie TK sa používal ortuťový tlakomer, ale v r. 2010 aj certifikované 
oscilometrické tlakomery. Pri oboch sledovaniach sa dodržiavali postupy odporúčané ESH 
(12). 

 
Tab. 1. Zastúpenie a podiel vyšetrených detí v jednotlivých regiónoch na začiatku a na konci dekády podľa 
pohlavia 

2001 2010 
Kraj  

Chlapci Dievčatá Spolu (%) Chlapci Dievčatá Spolu (%)  
Bratislavský 395 382 777 12,17 49 42 91 6,53 
Trnavský 293 232 525 8,22 42 44 86 6,17 
Trenčiansky 640 647 1287 20,15 298 303 601 43,14 
Spolu západ SR 1328 1261 2589 40,54 389 389 778 55,85 
Nitriansky 334 326 660 10,33 59 63 122 8,76 
Žilinský 362 362 724 11,34 80 83 163 11,70 
Banskobystrický 410 397 807 12,64 31 58 89 6,39 
Spolu stred SR 1106 1085 2191 34,30 170 204 374 26,85 
PO 348 370 718 11,24 93 82 175 12,56 
KE 448 441 889 13,92 35 31 66 4,74 
Spolu východ SR 796 811 1607 25,16 128 113 241 17,30 
         
Mesto 2310 2300 4610 72,18 306 337 643 46,16 
Vidiek 920 857 1777 27,82 381 371 752 27,82 
SPOLU SR 3230 3157 6387  687 706 7780  

 
Antropometrické parametre sme hodnotili pomocou z-skóre vo vzťahu k Celoštátnemu 

antropometrickému prieskumu SR (CAP) z r. 2001 (7). Na testovanie rozdielov v 
priemerných hodnotách sledovaných parametrov medzi chlapcami a dievčatami a podľa 
miesta bydliska (mesto vs. vidiek a vzájomné porovnanie regiónov Slovenska) sme použili 
dvojcestný test ANOVA. Významnosť rozdielov medzi vyšetreniami z r 2001 a 2010 sme 
analyzovali zvlášť v regiónoch, aj spoločne pre celé Slovensko. Výskyt obezity a neprimerane 
nízkej hmotnosti sme hodnotili Chí-kvadrátom podľa percentilov v CAP, ale aj podľa 
referenčných hodnôt z r. 1990, ktoré sa používajú v Českej republike (8). Okrem toho sme 
vypočítali podiel rizika (PR) výskytu hodnôt TK ≥ 120 mm Hg a TK ≥ 130 mm Hg u detí 
s nadmernou hmotnosťou s príslušnými konfidenčnými intervalmi (KI). Demografické údaje, 
počet detí v jednotlivých regiónoch vyšetrených na začiatku a na konci dekády je uvedený 
v tab. 1.  
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Výsledky 

Základné štatistické hodnotenia sledovaných parametrov spoločne v celom súbore sú 
uvedené v tab. 2. Počas desiatich rokov významne vzrástli priemerné hodnoty BMI, 
systolického TK a srdcovej frekvencie. Tieto zmeny boli výraznejšie u chlapcov. 

V roku 2001 neboli významné rozdiely v priemerných hodnotách BMI medzi chlapcami 
a dievčatami, ani v regiónoch SR. Pri druhom skríningu v r. 2010 mali chlapci v porovnaní 
s dievčatami významne vyššie priemerné hodnoty telesnej hmotnosti a BMI, ale neodlišovali 
sa od nich v ostatných parametroch (v telesnej výške, v krvnom tlaku a pulzovej frekvencii). 
Po desiatich rokoch sme zistili významne zmeny, pričom prírastky BMI boli vyššie u 
chlapcov s výnimkou stredného Slovenska, kde nedosiahli štatistickú významnosť (tab. 3). 

Podiel chlapcov s nadmernou hmotnosťou sa zvýšil o 6,4%, u dievčat o 4,3%, pričom 
zmeny v prevalencii obezity neboli významné (obr. 1). Najvyšší nárast výskytu nadmernej 
hmotnosti, vrátane obezity, takmer 9 %, bol u chlapcov na západnom Slovensku a celkove 
u mestských detí (tab. 3). 
 
Tab. 2. Priemerné hodnoty antropometrických parametrov, krvného tlaku a pulzovej frekvencie v rokoch 2001 
a 2010 

Chlapci Dievčatá  
2001 2010 P 2001 2010 P 

Telesná výška 145,6 ± 6,6 145,2 ± 6,8 NS 146,0 ± 6,7 145,6 ± 7,7 p < 0,001 
Hmotnosť 38,2 ± 8,7 39,0 ± 8,9 p < 0,02 38,2 ± 8,6 38,3 ± 9,0 NS 
BMI 17,7 ± 3,1 18,3 ± 3,2 p < 0,001 17,6 ± 3,1 17,9 ± 3,2 p < 0,01 
Systolický TK 106,7 ± 10,9 111,0 ± 10,8 p < 0,001 106,2 ± 11,1 110,3 ± 12,1 p < 0,001 
Diastolický TK 65,3 ± 8,6 65,9 ± 8,5 NS 65,2 ± 8,6 65,8 ± 8,6 NS 
Pulz 76,1 ± 9,8 77,7 ± 9,4 p < 0,007 77,4 ± 10,7 78,5 ± 8,9 NS 

 
 

Obr. 1. Percentuálny výskyt nadmernej hmotnosti (NH) - ≥ 90. P a obezity (OB) ≥ 97. P (8) 
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Krvný tlak 

V celej populácii 10-ročných detí sa priemerné hodnoty systolického TK signifikantne 

zvýšili takmer rovnako – o 4,3 mm Hg u chlapcov, o 3,7 mm Hg u dievčat (tab. 2, obr. 2). 
Hodnoty diastolického TK sa významne nezmenili (tab. 2). Najvýraznejší nárast priemerných 
hodnôt systolického TK aj prevalencie zvýšených hodnôt ≥ 120 mm Hg u chlapcov (+ 9 %) aj 
dievčat (+ 10 %) sme zaznamenali v regiónoch stredného Slovenska. Napriek tomu, že na 
východnom Slovensku sa udržali o niečo nižšie priemerné hodnoty TK, aj tu sa v porovnaní 
s r. 2001 zdvojnásobil výskyt zvýšených hodnôt systolického TK (tab. 4). Podobne sa výrazne 
(o 14,4 %) zvýšila aj pulzová frekvencia u dievčat žijúcich na vidieku, a v súčasnosti je vyššia 
ako v mestách.  
 
Tab. 3. Zmeny v prevalencii nadmernej hmotnosti vrátane obezity (30) v percentách podľa regiónov a typu 
osídlenia v SR 

Chlapci (BM ≥ 20,1) Dievčatá (BM ≥ 20,2) Regióny SR 
2001 2010 P 2001 2010 P 

Západné 17,4 26,1 p < 0,001 16,6 22,1 p < 0,001 
Stredné 16,5 18,3 NS 10,2 13,7 NS 
Východné 14,1 20,3 p < 0,001 14,2 16,8 NS 

       
Mesto 16,7 23,6 p < 0,001 15,1 20,7 p < 0,006 
Vidiek 16,6 21,8 p < 0,03 17,4 20,5 NS 
Spolu 16,8 23,1 p < 0,001 15,9 20,2 p < 0,007 
90. P CAP* 12,3 15,3 p < 0,03 11,4 14,0 p < 0,05 

* S použitím kritérií BMI ≥ 90. percentil podľa CAP (7) 

 

 
 

Obr. 2. Priemerné hodnoty a prírastky systolického TK v rokoch 2001 – 2010 v regiónoch SR 
(∆↑ - veľkosť prírastku počas dekády) 

 
Stratifikácia hodnôt systolického TK ukázala nárast výskytu hodnôt TK v pásme 120 – 

129 mm Hg o 6, resp. 5,3 %, a obzvlášť výrazný vzostup prevalencie hodnôt ≥ 130mm Hg 
u dievčat (z 3,1 % na 8,3 %), čím prevýšili ich výskyt u chlapcov takmer dvojnásobne (obr. 
3). 
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Tab. 4. Zmeny v prevalencii (%) zvýšených hodnôt systolického TK ≥ 120 mm Hg v SR podľa regiónov a typu 
osídlenia 

Chlapci Dievčatá Regióny SR 
2001 2010 P 2001 2010 P 

Západné 19,8 21,6 NS 16,8 27,0 p < 0,001 
Stredné 18,4 37,1 p < 0,001 16,8 25,9 p < 0,002 
Východné 12,7 24,2 p < 0,001 11,5 21,9 p < 0,002 

       
Mesto 18,2 27,0 p < 0,001 16,3 24,3 p < 0,001 
Vidiek 16,1 24,6 p < 0,001 13,3 27,7 p < 0,001 
Spolu 17,6 25,9 p < 0,001 15,4 25,9 p < 0,007 

 
Deti s nadmernou hmotnosťou mali významne vyššie hodnoty TK aj častejšie zastúpenie 

hodnôt ≤ 120 mm Hg v oboch skríningoch, preto sme zmeny v hodnotách TK na začiatku a na 
konci dekády analyzovali aj osobitne v podskupinách detí s normálnou a nadmernou 
hmotnosťou (obr. 4).  

 
 

Obr. 3. Prevalencia stratifikovaných hodnôt systolického TK ≥ 120 mm Hg a TK ≥ 130 mm Hg.  
N – normálna hmotnosť, NH – nadmerná hmotnosť vrátane obezity (8) 

 
Najväčší prírastok priemerných hodnôt systolického TK (6 mm Hg) sme zaznamenali 

u dievčat s nadmernou hmotnosťou, čím sa zvýraznili aj rozdiely medzi týmito podskupinami. 
U chlapcov sa hodnoty systolického TK zvýšili o 4 mm Hg. Percentuálny výskyt hodnôt ≥ 
120 mm Hg u detí s nadmernou hmotnosťou v porovnaní s ostatnými v roku 2001 a v r. 2010 
dokumentuje tab. 5. Podiel rizika bol u chlapcov 3,29 (KI 2,74-3,95), u dievčat 2,52 (KI 2,1-
3,1). 
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Obr. 4. Priemerné hodnoty TK v rokoch 2001 a 2010 u detí s normálnou a nadmernou hmotnosťou (8) 

 
Tab. 5. Zmeny v prevalencii (%) zvýšených hodnôt systolického TK ≥ 120 mm Hg v podskupinách podľa BMI 
(30) 

Chlapci Dievčatá Hmotnosť 

2001 2010 P 2001 2010 P 
Normálna 14,1 20,6 p < 0,001 13,2 22,2 p < 0,001 

Nadmerná 35,1 43,9 p < 0,05 27,5 40,0 p < 0,004 

Spolu 17,6 25,9 p < 0,001 15,4 25,9 p < 0,001 

 
Diskusia 

Podiel obéznych aj detí s nadmernou hmotnosťou bol v oboch súboroch vyšší ako by sme 
očakávali podľa referenčných údajov CAP (7). Bez ohľadu na zvolené kritéria sa však 
potvrdil trend častejšieho výskytu nadmernej hmotnosti v porovnaní so stavom v r. 2001, 
najmä u chlapcov, tak ako to uvádzajú mnohé zahraničné epidemiologické štúdie (1, 6), 
pričom u nás zmeny vo výskyte obezity zatiaľ nedosiahli štatistickú významnosť. Najviac detí 
trpiacich nadmernou hmotnosťou pochádzalo zo západoslovenských regiónov a celkovo bola 
jej prevalencia vyššia v mestách, zatiaľ čo v susednej Českej republiky to bolo na vidieku (6). 
Na Slovensku nie sú k dispozícii priame údaje o rozdieloch vo výskyte obezity u detí podľa 
lokality bydliska, avšak výsledky prieskumu (9), podľa ktorého mestské deti viac konzumujú 
sladené nápoje a iné nezdravé potraviny podporujúce jej rozvoj, naznačujú toto spojenie. 

Priemerné hodnoty TK na Slovensku zistené už na začiatku dekády boli vo vzťahu 
k väčšine údajov z Európy aj USA relatívne vysoké (14 – 16). Rovnaké alebo vyššie hodnoty 
TK v tejto vekovej skupine boli dokumentované vo Veľkej Británii, v Škótsku, v Českej 
republike (17 – 19). Nárast hodnôt TK, ktorý je obvykle sprevádzaný vyšším výskytom 
obezity (2, 5, 20) sa v našom súbore prejavil aj v skupine detí s normálnou hmotnosťou, môže 
byť sčasti spôsobený technikou merania. Pri skríningu v r. 2010 sa používali na meranie aj 
oscilometrické alebo hybridné tlakomery (asi 1/3), ktoré môžu údaje nadhodnocovať (21). 

Frekvencia hodnôt systolického TK ≥ 120 mm Hg bola celkove vysoká (takmer 20 %), už 
v r. 2001 a pri nadmernej hmotnosti až 30 % – 40 %. Miera tohto rizika sa v priebehu dekády 
nezmenila, hoci podiel detí s rizikovými hodnotami systolického TK významne vzrástol, a to 
aj v intervale od 130 mm Hg, ktorý vo veku 10 rokov zodpovedá hypertenzii (12). 
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V oblastiach východného Slovenska, kde bola pôvodne najnižšia frekvencia zvýšených 
hodnôt TK sa ich výskyt zdvojnásobil, čím sa začína vyrovnávať ostatnými častiam SR, 
podobne ako sa postupne stierajú rozdiely aj medzi mestom a vidiekom. 

 
Závery 

− Výskyt nadmernej hmotnosti bol regionálne diferencovaný (vyšší v západných okresoch 
SR, v mestách), prevalencia obezity sa nezmenila.  

− Priemerné hodnoty systolického TK sa významne zvýšili, a to aj u detí s normálnou 
hmotnosťou, diastolický TK sa nezmenil.  

− Prevalencia hodnôt ≥ 120 mm Hg vzrástla najmä na strednom Slovensku a najvýraznejšie u 
vidieckych dievčat. Obzvlášť závažný je vysoký podiel hodnôt ≥ 130 mm Hg v porovnaní 
s ich frekvenciou na začiatku dekády. 
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ZMĚNY TĚLESNÉ HMOTNOSTI A BMI U ADOLESCENT Ů NA ZÁKLAD Ě 
APLIKACE INTERVEN ČNÍHO POHYBOVÉHO PROGRAMU 1 
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Katedra výchovy ke zdraví PF JU, České Budějovice, Česká republika 
 

 
 

Rozhodujícím ukazatelem efektivity aplikace intervenčních pohybových programů 
zaměřených na stabilizaci či redukci tělesné hmotnosti je pozitivní změna základních 
antropometrických parametrů. Efektivita intervence může být rozhodujícím motivačním 
faktorem k dlouhodobému setrvání jedince v intervenčním programu. Korekce, stabilizace 
tělesné hmotnosti a edukace v oblasti zdravého životního stylu jedince je podpořena i faktem, 
že adolescent se snaží být sám sebou, blížit se svému ideálu a své projevy zvoleným směrem 
formovat (13). K vyjádření vlivu pohybové aktivity na tělesnou hmotnost je nutné 
charakterizovat typ nebo způsob aktivity, jelikož existuje mnoho rozmanitých možností a 
forem, které se při léčení používají (9). Hlavním kritériem pro hodnocení efektivity pohybové 
aktivity by měla být dlouhodobá úspěšnost při snižování celkové mortality (8). 

 
Materiál a metody 

Výzkumný záměr práce má profil experimentálního šetření, jehož předmětem byla 
aplikace intervenčního pohybového programu „Vliv sebekontroly a sebeúcty na snížení 
nadváhy a obezity“ vyprofilovaného v rámci projektu GAČR 406/05/2431 (5) s modifikací 
pro adolescenční populaci. Výzkumné šetření probíhalo v souborech adolescentů obojího 
pohlaví. Probandi byli selektováni ze škol na území města Českých Budějovic a příměstských 
oblastí, které jsou svou infrastrukturou napojeny na metropoli, formou náhodného výběru. Do 
projektu bylo zapojeno 9 středních škol s proporcionálním začleněním gymnázií, středních 
odborných škol a odborných učilišť a 2 fakulty Jihočeské univerzity. Experimentální 
kontrolní soubor byl selektován z 544 měřených adolescentů (423 dívek, 121 chlapců) 
s věkový průměrem dívky 18,37 a chlapci 18,47 let. Na základě aplikace antropometrických 
metod byli adolescenti, jejichž BMI přesáhl hranici nadváhy rozděleni do experimentálního a 
kontrolního souboru. Experimentální soubor byl sestaven ze 70 adolescentů (59 dívek, 11 
chlapců) s věkovým průměrem dívek 18,65 a chlapců 18,45 let. Kontrolní soubor tvořilo 49 

                                                 
1 Výzkumné šetření bylo realizováno za podpory rozvojových a vědeckých projektů GAČR 406/05/2431. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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adolescentů (39 dívek, 10 chlapců) s věkovým průměrem dívek 18,14 a chlapců 18,45 let. 
Adolescenti v kontrolní skupině byli studenty totožných středních škol a fakult jako 
adolescenti experimentální skupiny. 

K zjištění efektivity aplikovaného intervenčního programu byly využity základní 
antropometrické metody a to zjištění tělesné hmotnosti, výšky a následný výpočet BMI. BMI 
je celosvětově používaný index k hodnocení hmotnostně-výškového poměru. Samostatné 
hodnocení hmotnosti je možné použít především u dětské a adolescenční populace 
s přihlédnutím k tělesné výšce a věku jedince (1). Váha byla stanovena ve spodním prádle, 
bez obuvi, za standardních podmínek, tedy ráno, nalačno, váha rozložena na obě nohy (7). 
Tělesná hmotnost byla zjišťována osobní váhou TANITA BC 531. Měření výšky (bez bot) 
bylo provedeno posuvným antropometrickým měřidlem P – 375. Stoj maximálně vzpřímený 
s patami u sebe. Hlava v poloze „pohledu do dálky“ s doporučením dívat se na určitý předmět 
umístěný ve výšce očí. Měření probíhalo s přesností na 0,5 cm (15). 

Aplikovaný intervenční program „Vliv sebekontroly sebeúcty na snížení nadváhy a 
obezity“ (5) s modifikací pro adolescenční populaci byl realizován v experimentálních 
skupinách v tříměsíčních koherentních cyklech. Jedenkrát za týden probíhalo společné setkání 
a tréninková jednotka. Tréninkové jednotky byly doplněny o víkendová setkání zaměřená na 
aplikaci pohybových aktivit v přírodě. Participanti se zde učili co by měli provádět 
v domácích podmínkách každodenně. Každé dva týdny se intervenční byl program změněn ve 
smyslu motivačního zásahu do životosprávy, pohybového obsahu. Optimální délka 
společného setkání (přednáška, beseda) a tréninkové jednotky byla 90 minut. Intervenční 
program sestával z tělesných cvičení – jógové sestavy, jógové pozice (používán tréninkový 
program v posloupnosti od jednoduchých jógových cvičení dynamického charakteru 
„Sarvahitaásany“ k náročnějším ásanám silového a balančního typu), z dechových cvičení, 
relaxačních technik, technik nácviku koncentrace a sebeanalýzy („Self-inquiri meditation“) 
k podpoře sebeúcty participantů. Důležitou součástí programu byla meditace, která rozvíjí 
svobodu, podporuje intuici empatii (6). V rámci skupiny byl aplikován individuální přístup 
(tutoring, konzultace podle partikulárních specifik participanta). Přednášky a besedy byly 
zaměřeny na etiku, životní filosofii, omezení stresujících situací, výživový a pitný režim a 
respektování věkových specifik a předcházení poškození ve smyslu věkových specifik. 

 
Výsledky a diskuze 

Jaká je hodnota už účinné dávky pohybové aktivity? Přes doporučené výdejové parametry 
spojené s aplikací pohybové aktivity se stále vedou rozsáhlé diskuze založené na vědeckých 
poznatcích, jaká je nejnižší úroveň pohybové zátěže, která má vliv na změny v organizmu, 
jejichž výsledkem je snížení tělesné hmotnosti. V populaci České republiky je pouze necelých 
40 % obyvatel splňující minimalistický požadavek dostatečně intenzivní pohybové aktivity 
pro zdraví, tj. nejméně 3-krát týdně 20 minut (2). Názory na minimální dávku pohybové 
zátěže a její vliv na organismus se značně liší a od řady z nich se dnes upustilo a došlo 
k sjednocení na doporučení 5x týdně s časovou dispozicí 60 minut, což představuje 300 minut 
týdně. Tato dávka má představovat určitý limit, od kterého se mají odvíjet trvalejší adaptační 
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metabolické změny (9). Důležitým aspektem pohybových aktivit je i jejich adekvátnost 
vzhledem k možnostem jedince (12). Důležité tedy je, aby použitá pohybová aktivita měla 
širší rámec, než jen výkonnostní a vliv pouze na fyzické aspekty zdraví jedince. Tyto atributy 
zahrnuje jóga a jógová cvičení. Jóga vede k integraci osobnosti, což pociťujeme jako stav 
určité vyváženosti a spokojenosti. Jóga rozvíjí to, co naše „západní“ výchova poněkud 
zanedbává. Vede k vnímání vnitřních pocitů při pohybu (napětí a uvolnění) a k poznání svých 
reakcí. Nenutí k neustálému srovnávání sebe s druhými. Správné jógových cvičení je spojeno 
s respektováním individuálních dispozic a vnáší do edukačního procesu opomíjenou dimenzi 
– sebepoznání (4). Ovlivnění tělesné hmotnosti absolvováním intervenčního pohybového 
programu, jehož obsahem je jóga a jógová cvičení přináší tab. 1 – 4. 

 
Tab. 1. Hmotnost – ES 1. a 2. měření (adolescentky, n = 59) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
Hmotnost 73,15 70,84 8,05 7,84 0,06 

  
Tab. 2. Hmotnost – KS 1. a 2. měření (adolescentky, n = 39) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
Hmotnost 74,80 75,58 10,14 10,40 0,69 

 
Tab. 3. Hmotnost – ES 1. a 2. měření (adolescenti, n = 11) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
Hmotnost 90,92 88,26 6,07 5,63 0,23 

 
Tab. 4. Hmotnost – KS 1. a 2. měření (adolescenti, n = 10) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
Hmotnost 91,94 92,10 17,43 17,68 0,98 

ES – experimentální soubor 
KS – kontrolní soubor 

 
Aplikací intervenčního pohybového programu došlo k pozitivní změně v podobě snížení 

tělesné hmotnosti. K poklesu hodnot došlo v experimentální skupině dívek i chlapců, což 
dokazují zjištěné hodnoty vstupního a výstupního měření. Tato změna však není signifikantní. 
Její důležitost je však v možné komparaci s kontrolní skupinou, kdy v této skupině za stejné 
časové období nedošlo k žádné změně a tělesná hmotnost probandů kontrolní skupiny 
vykazuje „setrvalý“ stav. Pokles hmotnosti koreluje s publikovanými výsledky realizovaných 
programů, kdy u programů s objemem pohybové aktivity v trvání 90 – 200 minut týdně po 
dobu 8 – 24 týdnů došlo k hmotnostnímu úbytku do 3 kg za dobu trvání programu (14). 
Obdobný trend snížení tělesné hmotnosti byl prokázán u programů, jejichž obsahem byla 
vytrvalostní pohybová aktivita, kdy průměrný hmotnostní úbytek byl 3 kg za 30 týdnů trvání 
programu u mužů a 1,4 kg u žen, kdy program trval 12 týdnů (11). Některé další studie 
ukazují i na vyšší efektivitu. Absolventi kurzů snižování nadváhy ve společnosti STOB 
redukovali svou hmotnost v průměru o 6,4 kg za 12 týdnů trvání programu, což odpovídá i 
doporučovanému úbytku 0,5 kg/týden. Jednalo se zde ale o dospělé jedince (10). Fyzická 
aktivita, podle některých autorů, má minimální vliv na tělesnou hmotnost, ale lze vyzdvihnout 
význam této činnosti ve vztahu ke změnám v metabolických parametrech (jako např. lipidový 
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a glykemický profil) a ve zvýšení fyzické zdatnosti, což jsou všechno zásadní parametry pro 
ovlivnění kardiovaskulární mortality (3). Zjištěné výsledky získané aplikací intervenčního 
pohybového programu ukazují, že aplikovaná obsahová forma je využitelná, což dokladuje 
její vliv na vývoj tělesné hmotnosti u probandů experimentální skupiny. Důležitým aspektem 
programu je i snaha o edukaci probandů. Hmotnostní úbytek má význam pouze tehdy, pokud 
je udržitelný v dlouhodobém časovém spektru a pokud možno bez soustavné přítomnosti 
terapeuta. Pokud se po ukončení programu proband vrátí po určité době k vstupním hodnotám 
své hmotnosti, tak jde spíše o „výchovu klienta“, než o progresivní a funkční intervenci.  

Poklesu tělesné hmotnosti odpovídají i změny BMI u probandů, kteří absolvovali 
intervenční pohybový program. Změny v tomto parametru ukazují tab. 5 – 8. 

 
Tab. 5. ES 1. a 2. měření (adolescentky, n = 59) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
BMI 26,92 26,03 2,77 2,8 0,048 

 
Tab. 6. BMI – KS 1. a 2. měření (adolescentky, n = 39) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
BMI 27,11 27,36 2,65 2,66 0,63 

 
Tab. 7. BMI – ES 1. a 2. měření (adolescenti, n = 11) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
BMI 27,4 26,3 1,55 1,4 0,16 

 
Tab. 8. BMI – KS 1. a 2. měření (adolescenti, n = 10) 

Parametr Průměr IN Pr ůměr OUT Sm. odch. IN Sm. odch. OUT p 
BMI 27,9 27,9 3,71 3,88 0,99 

ES – experimentální soubor 
KS – kontrolní soubor 
 

BMI je u dospělých i dětí považována za základní ukazatel složení těla, který je 
dostatečně přesný z hlediska epidemiologických studií, ale u individua může vést k chybné 
diagnóze ve smyslu falešné pozitivní diagnózy u osob s vysoce vyvinutou svalovou hmotou a 
naopak ve smyslu falešně negativní diagnózy obezity u osob s relativně vysokým 
zastoupením tukové tkáně, tzn. frustní obezitou (7). Z uvedených důvodů je možné usuzovat 
na efektivitu aplikovaného intervenčního programu i z hlediska tohoto parametru. U 
experimentálních skupin došlo k snížení indexu v předpokládané korelaci se snížením 
hmotnosti. U dívek experimentální skupiny se tento úbytek projevil jako signifikantní. 
V korelaci s kontrolní skupinou by byl pokles asi významnější, jelikož tyto skupiny opět 
vykazují „setrvalý“ stav.  

 
Závěr 

Námi zjištěné výsledky naznačují, že i přes relativně krátkou dobu aplikace intervenčního 
pohybového programu, ale často využívanou i u jiných dokladovaných studií, došlo ve 
sledovaných parametrech ke snížení vstupních hodnot u probandů experimentálních souborů. 
Signifikantní rozdíl byl prokázán u BMI v experimentálním souboru dívek. Patrná je též 
korelace snížení tělesné hmotnosti na základě intervence mezi dívkami a chlapci. Hmotnostní 
úbytek odpovídá i fyziologickým doporučením, i když lze předpokládat, že zásadnější úbytek 
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hmotnosti by mohl být účinnějším motivačním faktorem k setrvání v programu po delší 
časová úsek a celkovou podporu redukčního procesu. 

Obsahově specifické intervenční programy mohou být pro dospívající zajímavé právě 
svým netradičním obsahem, kdy se absolvent může stát zajímavým pro okolí, ale hlavně sám 
pro sebe. Změnit přístup k sobě samému a posílit motivaci ke změně svého zevnějšku 
v kontextu se změnami psychosociálními. Na základě zjištěných výsledků se aplikovaný 
intervenční program může stát určitou premisou a návodem pro organizace zabývající se 
problematikou nadváhy a obezity. 
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Rast a vývin patria k významným charakteristikám jednotlivých období ľudského života a sú 

citlivé ukazovatele zdravia a prospievania každého jedinca i celej populácie. Počas detstva 
neprebiehajú rovnomerne a môžu ich ovplyvňovať mnohé faktory (1). Pravidelné sledovanie 
rastu môže napomôcť včasnému odhaleniu rôznych ochorení. Hodnotenie antropometrických dát 
patrí k základným metódam medicínskej praxe (2). Ako ukazovatele pre hodnotenie rastu 
a vývinu detí sa používajú predovšetkým telesná výška, hmotnosť, obvodové miery trupu, 
stanovenie BMI (Body Mass Index) a Rohrerov index. Všetky antropometrické znaky sa 
vyhodnocujú podľa veku a pohlavia detí a porovnávajú sa s normami. V SR sa používajú národné 
štandardy, ktoré vychádzajú z antropometrických meraní v desaťročných intervaloch (3). 

 Posudzovanie obezity v detskom veku má svoje špecifiká vzhľadom na rýchlo prebiehajúci 
rast a vývoj mladého organizmu. Vyžaduje si jednoduché a neinvazívne skríningové metódy. 
Stanovenie BMI spĺňa tieto kritériá, WHO ho teda zaradila medzi základné ukazovatele obezity. 
BMI patrí medzi dôležité prediktory morbidity a mortality (4). BMI je tiež vhodnou mierou 
hodnotenia nadhmotnosti a obezity nielen u detí, ale aj u mládeže  pre individuálne posúdenie,  aj 
pre skupinovú diagnostiku (5). BMI bol pôvodne definovaný ako jeden z antropometrických 
parametrov telesnej hmoty, ktorý najviac koreluje s meraním hrúbky kožných rias a hustoty tela 
(6). Na rozdiel od dospelých pre deti sa musia štandardy vytvoriť pre všetky vekové skupiny u 
oboch pohlaví (7). 

Nadhmotnosť a obezita ako samostatné ochorenie, aj ako rizikový faktor mnohých iných 
chronických chorôb, má stále rastúci trend. Štatistiky WHO uvádzajú viac ako 22 miliónov 
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obéznych detí do 5 rokov a 155 miliónov v školskom veku. Negatívne trendy nárastu sa 
zaznamenávajú nielen v USA, ale aj v krajinách Európskej únie.  

Medzinárodné porovnanie ukazuje, že priemerné hodnoty, ako aj nárast prevalencie 
nadhmotnosti a obezity u detí, patria v SR k najnižším, avšak pri porovnaní dát 
z predchádzajúcich období sú zrejmé tendencie nárastu BMI hodnôt u chlapcov v 9. – 15. roku a 
u dievčat v 7. – 11. roku, čo môže predstavovať vzrastajúce riziko (5).  

Detská obezita je rizikový faktor pre obezitu v dospelosti, býva príčinou mnohých 
zdravotných a psychických komplikácií. Ak sa nárast detskej obezity nepodarí zastaviť, hrozí, že 
v budúcnosti bude priemerná očakávaná dĺžka života detí kratšia ako ich rodičov (8). 

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť základné antropometrické parametre vo vybranom súbore 
3-, 5- a 6-ročných detí z Bratislavského kraja, určiť zastúpenie detí v jednotlivých hmotnostných 
kategóriách, porovnať s údajmi vychádzajúcimi z posledného VI. celoslovenského 
antropometrického prieskumu – CAP (3), vyhodnotiť počty detí s nadhmotnosťou a obezitou 
v jednotlivých rokoch a zistiť rozdiely medzi pohlaviami. Vyhodnotiť aj vzťah medzi výskytom 
nadhmotnosti a obezity u detí predškolského veku a priemerným vekom matiek, ich vzdelaním, 
rodinným stavom, hmotnostným prírastkom počas gravidity, typom pôrodu, dĺžkou dojčenia a 
fajčením matiek. 

 
Súbor  a metódy  

Predkladaná práca vychádza z multicentrického medzinárodného projektu ELSPAC. V práci 
sme využili niekoľko typov dotazníkov vypĺňaných v rámci projektu ELSPAC (všeobecné – 
vypĺňané rodičmi, klinické – vypĺňané gynekológmi a pediatrami, vychádzajúce z klinického 
vyšetrenia tehotných žien a detí). Všetky dotazníky boli konštruované tak, aby sa dali uplatniť vo 
všetkých zúčastnených krajinách (Veľká Británia, ostrov Man, Česká republika, Slovenská 
republika, Rusko, Ukrajina, čiastočne Chorvátsko a Estónsko a v počiatočných fázach boli 
zahrnuté aj Grécko a Španielsko), pričom znenie a štruktúra položiek bola pre všetky členské 
krajiny záväzná. Údaje z dotazníkov sa kódovali podľa vopred dohodnutých postupov. Pre našu 
štúdiu sa použili viaceré typy dotazníkov.  

Merania antropometrických parametrov prebiehali podľa vopred stanovených kritérií 
v ambulanciách spolupracujúcich pediatrov z Bratislavského kraja. V našom súbore bolo 267 detí 
v 3. roku veku, 347 detí v 5. roku veku a 761 detí v 6.  roku veku. Nie všetci respondenti 
odpovedali na každú otázku a nie všetky deti boli v sledovaní vo veku 3 rokov a následne vo 
veku 5, resp. 6 rokov. 

Výpočet BMI sme použili ako skríningový ukazovateľ stavu výživy a stupňa obezity. BMI a 
priemerné hodnoty ďalších parametrov sme porovnávali s referenčnými hodnotami zo VI. 
celoštátneho antropometrického prieskumu detí a mládeže v roku 2001 (3, 9). Podobne ako v VI. 
CAP sme dáta spracovali s decimálnym vekovým členením, ktoré odporúča WHO.  
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Hodnoty vypočítaného BMI zo štúdie ELSPAC sme porovnali s hodnotami CAP v r. 2001 a 
zaradili deti do nasledovných zvolených, hmotnostných kategórií 0 – 4 (tab. 1).  
 
Tab. 1. Hmotnostné kategórie detí  podľa percentilov 

Kategória Percentil Pásmo 
0. kategória 3. – 25. percentil znížená hmotnosť 
1. kategória 25. – 75. percentil  normálna hmotnosť, pásmo stredných hodnôt 
2. kategória 75. – 90. percentil  zvýšená hmotnosť, vyššia hodnota 
3. kategória 90. – 97. percentil nadhmotnosť, vysoká hodnota 
4. kategória nad 97. percentil  obezita, extrémne vysoká hodnota 

 
Pri štatistickom hodnotení výsledkov sme použili nasledovné testy: na hodnotenie normality 

rozloženia údajov – Kolmogorov-Smirnov test a Sharpiro-Wilksov test, na zistenie vzťahov 
medzi kvalitatívnymi premennými chí-kvadrátový test v kontingenčných tabuľkách, v prípade 
malých čísel sme použili Fisherov exaktný test, na zistenie vzťahu medzi kvantitatívnymi 
premennými sme použili neparametrický Mann-Whitneyho test a Spearmanove korelácie. Všetky 
získané výsledky sme hodnotili na hladine významnosti α = 0,05 (za štatisticky významnú sme 
považovali hladinu pravdepodobnosti p < 0,05). Všetky štatistické analýzy sme vykonali 
použitím softvéru SPSS, verzia 16.  

 
Výsledky a diskusia 

Medzi dievčatami a chlapcami nášho súboru sme ani v jednom sledovanom roku nezistili 
štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách výšky, hmotnosti, BMI. Počet detí 
s nadhmotnosťou, resp. obezitou bol v 3. roku 6,7 %, resp. 1,1 %; v 5. roku 8,1 %, resp. 1,2 %; 
v 6. roku 8,0 %, resp. 2,5 %. V sumárnom počte detí v 5. a 6. roku veku sa vyskytla nadhmotnosť 
alebo obezita u 112 detí z celkového počtu 1 108 detí (10,1 %). 
 

Tab. 2. Štatistické porovnanie priemerných hodnôt BMI medzi CAP a ELSPAC  

Vek Štúdia Pohlavie Počet detí 
BMI 

priemer SD Konfidenčný interval p 

3. r. CAP 772 16,00 2,05 15,85 16,14 
 ELSPAC 

chlapci 
133 15,66 1,70 15,37 15,94 

0,070 

 CAP 728 15,95 2,04 15,80 16,09 
 ELSPAC 

dievčatá 
134 15,70 1,91 15,37 16,02 

0,094 

5. r. CAP  581 15,81 1,85 15,65 15,96 
 ELSPAC 

chlapci 
177 15,56 1,70 15,30 15,79 

0,109 

 CAP 530 15,54 2,18 15,35 15,72 

 ELSPAC 
dievčatá 

170 15,58 1,99 15,27 15,86 
0,831 

6. r. CAP 492 15,62 2,33 15,41 15,82 
 ELSPAC 

chlapci 
368 15,67 2,02 15,46 15,87 

0,741 

 CAP 508 15,59 2,68 15,35 15,82 
 ELSPAC 

dievčatá 
393 15,58 2,24 15,35 15,80 

0,952 
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Pri porovnaní priemerných hodnôt BMI u 3-, 5- a 6-ročných detí zo štúdie ELSPAC s údajmi 
CAP sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely. Konfidenčné intervaly sa prekrývali (tab. 2). 
Rozdiel na hranici štatistickej významnosti sme zistili medzi 3-ročnými chlapcami z oboch štúdií 
(p = 0,07) v zmysle vyšších priemerných hodnôt u chlapcov z CAP štúdie.  

 Na základe uvedeného rozdelenia hmotnostných kategórií sme zistili, že v našom súbore 
(ELSPAC) u 267 3-ročných detí, sa nadhmotnosť alebo obezita vyskytovali pomerne zriedkavo 
(len u 21 detí, tab. 3). Relatívne rovnako sa nadhmotnosť vyskytla u chlapcov i dievčat (6,8 % 
vs. 6,7 %), obezita bola u chlapcov vyššia (1,5 % vs. 0,7 %). Pri rozdelení 3-ročných detí do 
hmotnostných kategórií BMI 0 – 4 najviac detí bolo v kategórii 1, ktorá predstavuje normálnu 
hmotnosť, pásmo stredných hodnôt. Nezistili sme štatisticky významný rozdiel medzi chlapcami 
a dievčatami ani pri rozdelení detí do jednotlivých hmotnostných kategórií (p = 0,722).  
 
Tab. 3. Rozdelenie detí v 3. roku veku do 5 hmotnostných kategórií  

Hmotnostné kategórie detí upravené podľa CAP 
Súbor 3-ročných   

  
  0 1 2 3 4 ∑ 

N 39 69 14 9 2 133 
Chlapci 

(%)  29,3 51,9 10,5 6,8 1,5 100,0 
N 43 61 20 9 1 134 

Dievčatá 
(%)  32,1 45,5 14,9 6,7 0,7 100,0 

N 82 130 34 18 3 267 
Spolu 

(%)  30,7 48,7 12,7 6,7 1,1 100,0 

 
  Rozdelenie detí v 5. a 6. roku do 5 hmotnostných kategórií a zastúpenie chlapcov 

a dievčat v jednotlivých hmotnostných kategóriách uvádza tabuľka 4. Z tabuľky je zrejmé, že 
nadhmotnosť bola častejšia u dievčat (8,3 %) než u chlapcov (7,7 %), podobne ako obezita 
(2,8 % dievčat a 1,3 % chlapcov). Chlapcov bolo viac v nižších hmotnostných kategóriách 
(hmotnostné kategórie 0 a 1). Tento rozdiel bol štatisticky významný (p = 0,012). 
 
Tab. 4. Rozdelenie detí v 5. a 6. roku veku do 5 hmotnostných kategórií a zastúpenie chlapcov a dievčat 
v jednotlivých hmotnostných kategóriách  

Hmotnostné kategórie detí upravené podľa CAP 
Súbor 5- a 6-ročných    

  0 1 2 3 4 ∑ 

N 140 288 68 42 7 545 
Chlapci 

(%)  25,7 52,8 12,5 7,7 1,3 100,0 
N 140 256 104 47 16 563 

Dievčatá 
(%)  24,9 45,5 18,5 8,3 2,8 100,0 

N 280 544 172 89 23 1108 
Spolu 

(%)  25,3 49,1 15,5 8,0 2,1 100,0 

 
Tabuľky č. 5 – 9 prezentujú výsledky hodnotenia vzťahov medzi deťmi v 5. a 6. roku 

v spojenom súbore chlapcov a dievčat v jednotlivých hmotnostných kategóriách a ďalšími 
sledovanými ukazovateľmi – fajčením matky v tehotenstve, dĺžkou dojčenia, vzdelaním matky, 
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hmotnostným prírastkom matky počas gravidity, typom pôrodu, vekom matky, stavom matky 
v tehotenstve. Nezistili sme štatisticky významné rozdiely ani u jedného zo sledovaných 
parametrov, hoci istý trend možno pozorovať.  

Ako uvádzajú tabuľky č. 5 – 7, matky s tzv. sociálno-zdravotným rizikom pre chorobnosť 
vlastných detí mali vyššie percento detí vo vyšších hmotnostných kategóriách. Medzi matkami 
fajčiarkami (fajčenie v posledných dvoch mesiacoch gravidity) bolo vyššie percento detí 
s obezitou ako medzi nefajčiacimi matkami (2,8 % vs. 1,0 %) (tab. 5), v štatistickom porovnaní 
sa toto rozdelenie neukázalo ako významné ani po prerozdelení detí do troch hmotnostných 
kategórií (p = 0,162). Alarmujúce je celkové mimoriadne vysoké percento fajčiacich matiek 
v posledných dvoch mesiacoch gravidity. Fajčenie rodičov sa v niektorých štúdiách potvrdilo ako 
nezávislý rizikový pre detskú obezitu medzi ázijskými i európskymi deťmi (11, 12). 
 
Tab. 5. Rozdelenie detí v 5. a 6. roku do 5 hmotnostných kategórií, kritérium fajčenie matky 

Hmotnostné kategórie detí (upravené podľa CAP kritérií) 
Fajčenie matiek 

0 1 2 3 4 ∑ 

N 61 149 47 21 8 286 
Matky fajčiarky 

%  21,3 52,1 16,4 7,3 2,8 100,0 
N 110 193 58 31 4 396 

Matky nefajčiarky 
%  27,8 48,7 14,6 7,8 1,0 100,0 

 
Tab. 6. Rozdelenie detí v 5 hmotnostných kategóriách, kritérium dĺžka dojčenia 

 
Nezistili sme významný rozdiel medzi dĺžkou dojčenia a hmotnosťou detí v 5. a 6. roku veku 

(p = 0,652). Deti dojčené viac ako 6 mesiacov mali najnižší výskyt obezity, najviac ich bolo 
medzi deťmi s normálnou hmotnosťou, resp. zníženou hmotnosťou (tab. 6). V ďalšej analýze sme 
ani po rozdelení detí do dvoch hmotnostných kategórií (pod 90. percentilom a nad 90. 
percentilom) a dĺžky dojčenia na 2 kategórie (do 6 mesiacov a nad 6 mesiacov) nezistili 
štatisticky významný rozdiel medzi týmito kategóriami (p = 0,947; OR = 1,019; CI: 0,583-1,782).  

Mnohí autori uvádzajú (v observačných štúdiách a meta-analýzach) dojčenie ako protektívny 
faktor vo vývoji obezity u detí a ochranný účinok proti obezite v neskoršom živote (15, 16, 17). 

 

Hmotnostné kategórie detí upravené podľa CAP 
Dĺžka dojčenia matiek 

0 1 2 3 4 ∑ 
N 130 252 79 37 11 509 

0 až 3 mesiace 
%  25,5 49,5 15,5 7,3 2,2 100,0 
N 106 214 75 37 11 443 

3 až 6 mesiacov 
%  23,9 48,3 16,9 8,4 2,5 100,0 
N 44 78 18 15 1 156 

Viac ako 6 mesiacov 
%  28,2 50,0 11,5 9,6 0,6 100,0 

N 280 544 172 89 23 1108 
Spolu 

%  25,3 49,1 15,5 8,0 2,1 100,0 
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Tab. 7. Rozdelenie detí v 5. a 6. roku veku do 3 hmotnostných kategórií, kritérium vzdelanie matky 

Hmotnostné kategórie detí 
Vzdelanie matiek  

0 1 2 ∑ 

N 153 280 164 597 Matky s neuvedeným vzdelaním 
%  25,6 46,9 27,5 100,0 
N 30 61 33 124 

Matky so ZŠ vzdelaním 
%  24,2 49,2 26,6 100,0 
N 61 127 55 243 

Matky so SŠ vzdelaním 
%  25,1 52,3 22,6 100,0 
N 36 72 30 138 

Matky so VŠ vzdelaním 
%  26,1 52,2 21,7 100,0 
N 280 540 282 1102 

Spolu 
%  25,4 49,0 25,6 100,0 

 

Matky s najnižším vzdelaním, ako aj matky s neuvedeným vzdelaním, mali nevýznamne 
vyššie percento detí so zvýšenou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou (v zlúčenej 
hmotnostnej kategórii 2 (kategória 2 + 3 + 4) než matky so stredoškolským a vysokoškolským 
vzdelaním (27,5 % a 26,6 % vs. 22,6 % a 21,7 %). Zatiaľ čo matky s úplným SŠ a VŠ vzdelaním 
mali vyššie percento detí s normálnou hmotnosťou (hmotnostná kategória 1) než matky 
s neuvedeným vzdelaním a matky so základným vzdelaním (52,3 % a 52,2 % vs. 46,9 % a 
49,2 %), avšak v štatistickom porovnaní sa toto rozdelenie neukázalo ako významné (p = 0,680) 
(tab. 7).  

Shrewsbury a Wardle (10) uvádzajú vzdelanie rodičov ako premennú výrazne nepriamo 
úmerne asociovanú s adipozitou. 

Zamerali sme sa aj na sledovanie hmotnostného prírastku matky počas tehotenstva. Matky 
s hmotnostným prírastkom väčším ako 20 % svojej hmotnosti mali nevýznamne vyššie percento 
detí s nadhmotnosťou (p = 0,522) (tab. 8). Dubois a Girard (18) skonštatovali, že deti, ktoré sa 
narodili s nadhmotnosťou a deti obéznych rodičov z nižších socioekonomických pomerov, si 
zaslúžia zvýšenú pozornosť týkajúcu sa prevencie nadhmotnosti a obezity. 
 
Tab. 8. Rozdelenie detí do 5 hmotnostných kategórií, kritérium hmotnostný prírastok matky 

Hmotnostné kategórie detí upravené podľa CAP Hmotnostný prírastok matky 
počas tehotenstva  0 1 2 3 4 ∑ 

N 132 267 95 39 11 544 
≤ 20 % 

%  24,3 49,1 17,5 7,2 2,0 100,0 

N 131 244 71 45 10 501 
> 20 % 

%  26,1 48,7 14,2 9,0 2,0 100,0 

N 263 511 166 84 21 1045 Spolu 
 %  25,2 48,9 15,9 8,0 2,0 100,0 

 
Ďalším sledovaným parametrom, ktorý sa dáva do možného súvisu s nadhmotnosťou a obezitou 

detí, je vek matky. Priemerný vek matiek pri pôrode sa významne nelíšil podľa jednotlivých 
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hmotnostných kategórií detí. Matky obéznych detí v 4. hmotnostnej kategórii boli v priemere 
o 1,2 roka mladšie ako v ostatných hmotnostných kategóriách (tab. 9). Ani po prerozdelení detí 
podľa veku matky na dve kategórie (menej a viac ako 25 rokov) sa nám nepotvrdil štatisticky 
významný rozdiel medzi vekom matky a nadhmotnosťou, resp. obezitou detí (p = 0,570; OR = 
0,893, CI 0,604-1,320). 

Jedni z prvých, ktorí si všimli asociáciu medzi matkiným vekom a obezitou u detí, boli 
Wilkinson a kol. (13). Matky, ktoré mali obézne dieťa, boli v priemere o 3,5 roka staršie ako 
matky detí s normálnou hmotnosťou. Podľa Pattersona a kol. (14) nárast veku matky o 5 rokov 
zvyšuje riziko obezity o 14 %. Napr. u dievčat narodených matkám nad 25 rokov sa zvýšilo 
riziko obezity o tretinu, ak boli matky staršie ako 30 rokov, riziko sa zdvojnásobilo. Hoci existujú 
presvedčivé dôkazy o veku matky ako nezávislom rizikovom faktore vzniku obezity u detí, bolo 
by nesprávne domnievať sa, že pôsobí izolovane. So vzrastajúcim vekom pribúdajú matke 
komorbidity (obezita, inzulínová rezistencia, hypertenzia a ďalšie), ktoré neskôr takisto môžu 
spolupôsobiť pri rozvoji obezity u detí. 
 
Tab. 9. Priemerný vek matky pri pôrode 

Hmotnostná 
kategória 

N 
Vekový 
priemer 

SD Minimum Medián Maximum 

0 280 26,14 5,08 16,59 25,45 40,65 

1 544 26,22 4,93 17,03 25,64 42,90 

2 172 26,05 5,45 17,54 25,22 44,84 

3 89 26,07 5,04 19,16 25,48 41,01 

4 23 24,82 4,10 19,72 24,71 36,35 

Spolu 1 108 26,13 5,04 16,59 25,38 44,84 

 
Ďalším nami sledovaným parametrom bol rodinný stav matky. Matky s iným rodinným 

stavom ako prvýkrát vydatá v 6. rokoch života dieťaťa (slobodná, ovdovelá, rozvedená, žijúca 
odlúčene od manžela, opakovane vydatá) mali vyššie percento detí zaradených do hmotnostnej 
kategórie 2 (so zvýšenou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou) (32,6 % vs 24,8 %), zatiaľ čo 
u detí matiek prvýkrát vydatých bolo vyššie percento detí v kategórii 0 a 1. V štatistickom 
porovnaní sa toto rozdelenie neukázalo ako významné (p = 0,268) (tab. 10).  

Publikované výsledky ukázali, že vzťah medzi sociálno-ekonomickým statusom (SES) v 
ranom veku a obezitou detí nie je jednoznačne definovaný (20). V jednotlivých štúdiách použili 
autori rozličné kombinácie premenných, takže je ťažké vyvodiť všeobecné závery. Shrewsbury a 
Wardle (10) zhodnotili výsledky 45 štúdií prebiehajúcich v západných vyspelých krajinách po 
roku 1989. Výsledky bivariačných analýz ukázali, že v 19 štúdiách (42 %) existoval nepriamy 
vzťah (inverzná asociácia) medzi adipozitou u detí a SES (najvyššia adipozita v najnižšej 
sociálno-ekonomickej skupine), v 12 štúdiách (27 %) sa nepotvrdil žiadny vzťah a v 
zostávajúcich 14 štúdiách (31 %) bol nepriamy aj priamy vzťah v závislosti od typu indikátora 
SES, úrovne adipozity, pohlavia účastníkov, ich veku alebo etnického pôvodu. 
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Tab. 10. Rozdelenie detí do 3 hmotnostných kategórií, kritérium rodinný stav matky 

Hmotnostné kategórie detí 
 Rodinný stav matiek v 6 r. dieťaťa  

0 1 2 ∑ 

N 128 236 120 484 
Prvýkrát vydatá 

%  26,4 48,8 24,8 100,0 

N 20 42 30 92 
Iné 

%  21,7 45,7 32,6 100,0 

N 148 278 150 576 
Spolu 

%  25,7 48,3 26,0 100,0 

 
Záver 

Obezita ako jedna z najzávažnejších chronických chorôb 21. storočia má celosvetovo 
vzostupný trend. Etiológia obezity je multifaktoriálna, zahŕňa zložité interakcie medzi genetickou 
predispozíciou, rôznymi environmentálnymi a sociálnymi faktormi a správaním jednotlivca. Hoci 
výživa spolu s pohybovou aktivitou sú pravdepodobne rozhodujúcimi činiteľmi 
ovplyvňujúcimi vznik a vývoj nadhmotnosti a obezity u detí, nepochybne spolupôsobia aj ďalšie 
faktory.  

V nami sledovanom súbore detí predškolského veku z Bratislavy a okolia sa obezita v treťom 
roku života detí vyskytovala pomerne zriedkavo (1,1 %), nadhmotnosť u 6,7 % detí a u 5- 6-
ročných detí sa vyskytla nadhmotnosť alebo obezita u 112 detí z celkového počtu 1108 detí 
(10,1 %), pričom bol významne vyšší počet dievčat s nadhmotnosťou a obezitou v 5. a 6. roku. 
Priemerné hodnoty sledovaných súborov chlapcov i dievčat sa nelíšili od celoslovenských 
štandardov.  

Výsledky nášho sledovania, ako aj iných štúdií, nie sú jednoznačné, pokiaľ ide o vplyv 
jednotlivých psychosociálnych faktorov na výskyt obezity a nadhmotnosti u detí.  

Štatisticky sa nepotvrdili vplyvy sledovaných parametrov ako fajčenie matiek v tehotenstve, 
dĺžka dojčenia, vzdelanie matky, hmotnostný prírastok matky počas gravidity, jej rodinný stav a 
priemerný vek matky pri pôrode. Potrebné sú ďalšie rozsiahle štúdie zaoberajúce sa danou 
problematikou. 

I keď účinok akéhokoľvek z prídavných činiteľov môže byť zanedbateľný, kombinovaný 
vplyv viacerých môže mať významné následky. To sťažuje stanovenie príčinného vzťahu medzi 
pozitívnymi či negatívnymi determinantami a obezitou a určenie relatívnej dôležitosti každého 
faktora.  

Správne pochopenie sociálno-zdravotných a sociálno-ekonomických vplyvov na vznik 
a vývoj adipozity u detí v súčasnej spoločnosti je dôležité pre plánovanie a realizáciu účinných 
preventívnych opatrení (19, 10). 

Prevencia obezity v detskom veku aj na základe nášho poznania by mala byť zameraná nielen 
na konkrétneho jedinca, ale aj celú jeho rodinu, zdravotno-výchovné pôsobenie v zmysle zmien v 
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spôsobe života (výživa, pohybová aktivita) a ak by bolo možné aj na úpravu sociálno-
ekonomických a psychosociálnych podmienok. 
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Čadca 
 
 

 

Expozícia environmentálnym rizikovým faktorom, medzi ktoré patrí tabakový dym, má 
negatívny dopad na zdravie najmä vulnerabilných populačných skupín. Dnes je k dispozícii 
množstvo štúdií, ktoré poukazujú na škodlivé následky pasívneho fajčenia na exponované 
deti, tehotné ženy, ich plody, ale i matky (1 – 6).  

Správa Svetovej zdravotníckej organizácie z výsledkov štúdie zrealizovanej v 192 
krajinách v r. 2004 uvádza, že na svete je účinkom environmentálneho tabakového dymu 
(ETS) vystavených 700 miliónov detí (40 %) a ročne zomiera na následky ETS 165 tisíc detí, 
z toho dve tretiny v Afrike a južnej Ázii (7). 

Riziko pasívneho fajčenia spočíva v tom, že pasívny fajčiar vdychuje stovky 
nebezpečných chemických látok (8, 9). Pasívne fajčenie sa veľmi často uvádza ako 
predisponujúci faktor pre vznik poškodenia detského organizmu. Okrem rizika opakovaných 
zápalov dýchacích ciest, zhoršenia a vyvolávania alergických prejavov u predisponovaných 
jedincov, sa u detí narodených aktívne a pasívne fajčiacim matkám vyskytuje syndróm 
náhleho úmrtia dojčiat, zníženie pôrodnej hmotnosti s ďalším negatívnym vplyvom na vývoj 
dieťaťa a zvýšené riziko obezity a psychosociálnych následkov (10 – 14). Prenatálna a 
postnatálna expozícia detí pasívnemu fajčeniu môže zvyšovať aj riziko emocionálnych a 
behaviorálnych porúch (15 – 17).  

Slovenská reprezentatívna štúdia v súbore školských detí z roku 2009 ukázala, že celkovo 
bolo exponovaných pasívnemu fajčeniu (SHS) 19 % školákov. V štúdii sa potvrdili rozdiely 
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medzi regiónmi (8 % – 28 %), rozdiely podľa veku, sociálno-ekonomického statusu rodiny 
a našli sa aj signifikantné vzťahy medzi expozíciou pasívnemu fajčeniu a zdravotným stavom 
– výskytom ochorení dýchacích ciest u slovenských detí (18).  

V predkladanej práci sa venujeme analýze vzťahov medzi SHS a správaním školských 
detí, pri ktorej sme použili štandardné medzinárodné metodické postupy.  

  
Metodika 

Štúdia spracováva reprezentatívne údaje súboru 1 458 slovenských chlapcov i dievčat vo 
veku 6 – 15 rokov získané na základe dotazníkov vypĺňaných rodičmi. Projekt pripravili 
pracovníci LF UK, RÚVZ a Department of Pediatrics, School of Medicine New York 
University (18). Predkladáme výsledky hodnotenia vzťahov medzi pasívnym fajčením 
a režimovými návykmi školských detí, ich vlastným experimentovaním s fajčením, s ich 
emocionálnym prežívaním hodnoteným metódou Columbia Impairment Scale (CIS), 
prostredníctvom ktorej sa skúma, do akej miery má dieťa problémy vychádzať s matkou, 
otcom, s pocitmi smútku a nešťastia, so správaním sa v škole, problémy zabávať sa, 
vychádzať s inými dospelými, problémy s nervozitou alebo obavami, problémy vychádzať so 
súrodencami a ostatnými rovesníkmi, zapojiť sa do športových a iných záujmových činností, s 
prácou v škole, so správaním sa doma. Prah pre narušené emocionálne funkcie je 16 bodov 
(19). 

Metodikou Behavior Problem Index, ktorá sa širšie využíva v USA a v západnej Európe, 
sme vyhodnotili behaviorálne funkcie: či a v akej miere sa vyskytuje u školákov asociálne 
správanie (klamanie, neposlušnosť v škole, zlé násilné správanie), úzkostná/depresívna 
nálada, tvrdohlavosť (výbušnosť, podráždenosť, precitlivenosť, nervozita), hyperaktivita 
(nedostatočná koncentrácia, impulzívne chovanie, nepokoj), konfliktnosť či sociálna izolácia 
a sociálna nezrelosť. Prah pre narušené behaviorálne funkcie je 14 bodov (20).  

  
Výsledky a diskusia 

V tabuľke č. 1 prezentujeme v korelačnej analýze vzťahy medzi expozíciou detí 
pasívnemu fajčeniu v domácnosti a vybranými režimovými návykmi. 

 
Tab. 1. Vzťahy medzi dennými aktivitami a expozíciou detí pasívnemu fajčeniu v domácnosti (korelačná 
analýza) 

Fajčenie v domácnosti  
(korelačné koeficienty) Režimové návyky detí 

Matka Otec Ďalší člen 
Cvičenie a šport týždenne -0,051 -0,063* -0,074* 
Čas denného sledovania TV  0,106**  0,133**  0,108**  
Čas dennej práce a hry s PC  0,031 0,027 0,029 
Čas dennej prípravy na vyučovanie  0,039 0,025 0,034 
Čas ukladania sa k spánku 0,013 0,023 0,018 

*p < 0.05, ** p < 0.01 
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Významný negatívny vzťah sa potvrdil medzi pohybovou a športovou aktivitou detí a 
expozíciou detí dymu pri fajčení otca, resp. ďalších členov domácnosti. Naopak, expozícia 
pasívnemu fajčeniu pozitívne koreluje s dlhším časom sledovania TV.  

Vzťahy medzi expozíciou ETS a prácou a hrou na počítači, dĺžkou prípravy na 
vyučovanie a časom ukladania sa na spánok sa nepreukázali ako významné.  

Fajčenie rodičov, ale najmä ďalších členov domácnosti, má významný vplyv na fajčenie 
detí. V súbore bolo 4,6 % chlapcov a 2,5 % dievčat, ktoré už mali skúsenosti s fajčením. 
U týchto detí sme zistili expozíciu SHS doma v 92 %, u chlapcov v 94 % a u dievčat v 88 % 
(tab. 2). 
 
Tab. 2. Výskyt fajčenia u detí s expozíciou pasívnemu fajčeniu v domácnosti  

Fajčenie v domácnosti u detí, ktoré fajčia 
Súbor 

Fajčenie detí 
n (%) Matka 

n (%) 
Otec 
n (%) 

Ďalší člen 
n (%) 

Min. 1 dospelý 
n (%) 

Chlapci (n = 738)  34 (4,6) 7 (21) 9 (26) 28 (82) 30 (88) 
Dievčatá (n = 720)  18 (2,5) 6 (33) 7 (39) 17 (94) 17 (94) 
Spolu (n = 1 458) 52 (3,6) 13 (25) 16 (31) 46 (88) 48 (92) 

 
I v ďalšej slovenskej štúdii sa potvrdilo, že fajčenie rodičov negatívne vplýva na 

experimentovanie detí s fajčením (21).  

 
Tab. 3. Vzťahy medzi behaviorálnymi funkciami (BPI) a emocionálnymi funkciami (CSI) a expozíciou detí 
pasívnemu fajčeniu  

Ukazovateľ Expozícia SHS - 
(%)  

Expozícia SHS + 
(%)  

p-hodnota 

CSI skóre ≥ 16 5,0 4,39 0,069 
BPI skóre ≥ 14 8,04 9,05 0,078 

 
Vzťahy medzi expozíciou detí pasívnemu fajčeniu a výskytom narušených emociálnych 

(CSI skóre 16 a vyššie) a behaviorálnych funkcií (BPI skóre 14 a vyššie) sa v bivariantnej 
analýze nepotvrdili ako významné (tab. 3).  

Výsledky korelačnej analýzy, v ktorej sme sledovali jednotlivé emocionálne 
charakteristiky detí vo vzťahu k expozícii tabakovému dymu v domácnosti, sú uvedené 
v tabuľke 4. V tabuľke uvádzame aj korelačné koeficienty vyjadrujúce tesnosť vzťahu medzi 
emocionálnymi charakteristikami detí a ich vlastnými skúsenosťami s fajčením.  
 
Tab. 4. Emocionálne charakteristiky detí (CIS) a fajčenie rodičov a detí (korelačná analýza) 

Fajčenie  
(korelačné koeficienty) Emocionálne charakteristiky detí – CIS 

Matka Otec Dieťa 
Má problémy so správaním sa v škole 0,055 0,017 0,104**  
Má problémy so správaním sa doma 0,008 0,019 0,093**  
Je nervózne, má obavy 0,017 0,009 0,012 
Cíti sa nešťastné, smutné 0,037 0,011 0,070* 
Má problémy vychádzať s matkou 0,016 0,016 0,054 
Má problémy vychádzať s otcom 0,039 0,024 0,085* 
Má problémy vychádzať s rovesníkmi 0,019 0,030 -0,001 

*p < 0.05, ** p < 0.01 
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Nepreukázala sa významná korelácia medzi expozíciou detí ETS - fajčením matky a otca 

v domácnosti a vybranými emocionálnymi funkciami hodnotenými CIS metodikou.  

Tesné vzťahy sa prejavili u detí, ktoré vykazujú skúsenosti s fajčením a ich 
emocionálnymi problémami (tab. 4). 
 
Tab. 5. Behaviorálne charakteristiky detí (BPI) a fajčenie rodičov a detí (korelačná analýza) 

Fajčenie  
(korelačné koeficienty) Behaviorálne charakteristiky detí – BPI 

Matka Otec Dieťa 
Klame, nehovorí pravdu 0,084**  0,035 0.095**  
V škole je neposlušné 0,075* 0,029 0.049 
Stretáva sa s problémovými deťmi -0,041 0,043 0.155**  
Má neočakávané zmeny nálady a pocitov 0,061 0,060 0.092**  
Cíti alebo sa sťažuje, že ho nikto nemá rád 0,097**  0,064* 0.052 
Je výbušné 0,054 0,025 0.121**  
BPI skóre 0,089**  0,024 0,131**  

*p < 0.05, ** p < 0.01 
 

Zistili sme viaceré tesné vzťahy medzi pasívnym a aktívnym fajčením detí a ich 
behaviorálnymi charakteristikami v oblasti asociálneho správania, úzkostných nálad 
a hyperaktivity. V časti konflikty medzi vrstovníkmi, resp. sociálna izolácia sa však 
nepotvrdili žiadne významné vzťahy. Celkové BPI skóre významne koreluje s fajčením matky 
v domácnosti a fajčením školáka (tab. 5).  

V štúdii realizovanej v USA sa ukázalo, že pobyt v jednej domácnosti s fajčiarmi 
predstavuje významné environmentálne riziko aj pre zdravie nefajčiacich matiek, s počtom 
fajčiarov v domácnosti sa skóre telesného zdravia matiek zhoršovalo (6). 

Z analýzy vyplýva, že nielen rodičia, ale i ďalší členovia v domácnosti, ktorí fajčia 
(v našej štúdii to boli najmä starí rodičia), významne negatívne ovplyvňujú denné režimové 
návyky detí a samotné fajčenie u detí. 

I keď sme neobjektivizovali mieru expozície detí tabakovému dymu na základe 
hodnotenia hladín metabolitov nikotínu v moči alebo v inom biologickom materiáli (22, 23), z 
uvedených vzťahov vyplýva, že expozícia detí pasívnemu fajčeniu je závažnou 
environmentálnou noxou aj pre psychické zdravie detí.  

  
Záver 

Výsledky potvrdili, že fajčenie dospelých v domácnosti koreluje s negatívnymi 
režimovými návykmi u detí, s ich nižšou pohybovou a športovou aktivitou a s dlhším časom 
venovaným pozeraniu TV. 

Školské deti, ktoré vykázali vlastné skúsenosti s fajčením, sú až v 90 % exponované doma 
pasívnemu fajčeniu.    

Použité metódy Columbia Impairment Scale (CIS) pre hodnotenie emocionálnych funkcií 
a Behavior Problem Index (BPI) pre hodnotenie behaviorálnych funkcií detí neodhalili pri 
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celkovom skórovaní rozdiely medzi deťmi exponovanými a neexponovanými pasívnemu 
fajčeniu. Ukázali sa však vzťahy medzi niektorými emocionálnymi charakteristikami 
a fajčením detí. Potvrdili sa aj viaceré tesné vzťahy medzi pasívnym a aktívnym fajčením detí 
a ich behaviorálnymi charakteristikami v oblasti asociálneho správania, úzkostných nálad 
a hyperaktivity. Fajčenie matky v domácnosti a fajčenie dieťaťa je v signifikantnom vzťahu s 
celkovým BPI skóre.  

Okrem rodičov aj ďalší fajčiari v domácnosti významne negatívne ovplyvňujú denné 
režimové návyky detí a fajčenie detí. 

Expozícia detí pasívnemu fajčeniu je závažnou environmentálnou noxou nielen pre 
telesné, ale i psychické zdravie detí. Predstavuje nedostatočne riešený verejno-zdravotnícky 
problém. 
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Na Slovensku sa školské prieskumy TAD1 (tabak, alkohol, drogy) u žiakov základných 
škôl, TAD2 u študentov stredných škôl a TAD3 u ich učiteľov vykonávali v štvorročnom 
odstupe doteraz päťkrát: od roku 1994 do 2010. Okrem školského prieskumu ESPAD 
(European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) u 16-ročných teda 
predstavujú pomerne dôležité doplnenie popisu drogovej situácie. 

Sledovanie drogového problému a odhad trendov si vyžaduje štandardizované postupy na 
zistenie výskytu a nových prípadov (prevalencie a incidencie) užívania, abúzu a závislosti od 
drog. Pretože neexistuje metóda na priame a úplné spoznanie drogovej scény a jej zmien, je 
potrebné spoznávať ju nepriamo pomocou indikátorov alebo ukazovateľov, ktoré na základe 
odborného konsenzu a praktického odskúšania v dostatočne preukázateľnej miere odzrkadlia 
sledované javy (1 – 5). 

Jedným zo špecifických typov populačného prieskumu je školský prieskum. Pri zbere 
údajov o užívaní alkoholu, tabaku a drog sa u mladých ľudí školský prieskum používa 
najčastejšie. Jeho výhodou sú nízke náklady a ľahká vykonateľnosť, keď sa vyberú školy 
a triedy, kde sa žiaci a študenti nachádzajú počas vyučovania. 

 
Metodika 

Základné súbory TAD1 tvorili všetky základné školy v danom roku, reprezentatívna 
vzorka sa vybrala zo žiakov 5. – 9. ročníkov. TAD1 a TAD 2 distribuovali pracovníci RÚVZ 
do všetkých krajov, okresov a škôl. Anonymita bola zabezpečená formou vloženia 
vyplneného dotazníka do obálky a jej následného zalepenia žiakmi, resp. študentmi. Vyplnené 
škály sa potom skontrolovali, označili podľa kódov krajov a škôl a odpovede sa zadali do 
počítača. Počty a celkové charakteristiky výberových súborov žiakov základných škôl 
a študentov stredných škôl na Slovensku v rokoch 2002 až 2010 sú uvedené v tab. 1 a 2.  
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Tab. 1. Počet žiakov podľa pohlavia a kraja v SR: výbery z rokov 2002 až 2010 

Kraje 
Počet žiakov spolu 

 2002 2006 2010 
Chlapci 

2002 2006 2010 
Dievčatá 

2002 2006 2010 

 Bratislavský  531 572 665 276 310 301 255 262 364 

 Trnavský 571 901 356 294 518 160 277 383 196 

 Trenčiansky 670 724 877 345 397 451 325 327 426 

 Nitriansky 716 685 979 371 351 522 345 334 457 

 Žilinský 814 1327 1103 417 715 547 397 612 556 

 Banskobystrický 666 856 731 343 405 357 323 451 374 

 Prešovský 962 860 875 492 444 462 470 416 413 

 Košický 816 941 781 415 463 383 401 478 398 

 Slovensko  5 746 6 866 6 367 2 953 3 603 3 183 2 793 3 263 3 184 

 
Tab. 2. Počet študentov podľa pohlavia a kraja v SR: výbery z rokov 2002 až 2010 

Kraje 
Počet študentov spolu 

 2002 2006 2010 
Chlapci 

2002 2006 2010 
Dievčatá 

2002 2006 2010 

Bratislavský  695 977 432 318 453 255 377 524 177 

Trnavský 494 669 530 196 171 168 298 498 362 

Trenčiansky 639 896 482 292 242 269 347 654 213 

Nitriansky 684 519 696 316 141 262 368 378 434 

Žilinský 799 1051 686 348 387 367 451 664 319 

 Banskobystrický 717 945 416 340 455 180 377 490 236 

 Prešovský 778 867 830 355 488 308 423 379 522 

Košický 792  1011 435 316 503 159 476 508 276 

Slovensko  5 598 6 935 4 507 2 481 2 840 1 968 3 117 4 095 2 539 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky prieskumov za roky 1994 – 2010 uvádzame na obr. 1 – 8. 

 
 

Obr. 1. Priemerný vek žiakov s prvou skúsenosťou s tabakom a alkoholom u 11- až 14-ročných žiakov ZŠ 
(porovnanie od r. 1994 – 2010) 
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Obr. 2. Percentuálne zastúpenie 11- až 14-ročných žiakov ZŠ, ktorým dospelí niekedy ponúkli alkoholický nápoj 

(porovnanie od roku 1994 – 2010) 
 

 
Obr. 3. Percentuálne zastúpenie 11- až 14-ročných žiakov ZŠ, ktorí si už pripili na kamarátskej oslave alkoholom 

(porovnanie od roku 1994 – 2010) 
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Obr. 4. Percentuálne zastúpenie 11- až 14-ročných žiakov ZŠ, ktorí by sa dali nahovoriť na vyskúšanie 

marihuany (porovnanie od roku 1994 – 2010) 

 
Obr. 5. Percentuálne zastúpenie študentov stredných škôl, ktorí fajčia pravidelne a občas 

(porovnanie od r. 1994 – 2010) 
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Obr. 6. Percentuálne zastúpenie študentov stredných škôl, ktorým niekto povedal, že začínajú priveľa piť 
 
 

 
 

Obr. 7. Percentuálne zastúpenie študentov stredných škôl, ktorí už fajčili marihuanu, resp. ju fajčia ich 
rovesníci (porovnanie od r. 1994 – 2010) 
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Obr. 8. Percentuálne zastúpenie študentov stredných škôl, ktorí sú za legalizáciu drog a voľnú 
dostupnosť marihuany 

 
Okrem skutočností, uvedených v grafoch, porovnania v rámci TAD1 u žiakov základných 

škôl ukázali, že chlapci vo vyššom percente ako dievčatá vykazujú pravidelné fajčenie, 
občasné fajčenie, ako aj predpoklady, že raz v budúcnosti z nich budú fajčiari, pričom 
uvádzajú, že fajčí viac ich kamarátov.  

To platí aj o alkohole pre častejšiu vlastnú skúsenosť s pitím piva, vína a liehovín 
u chlapcov ako u dievčat, ako aj pri náznaku už skutočného pitia a nielen „ochutnania“ týchto 
troch druhov alkoholu. Týka sa to i podnapitosti a ponuky alkoholu od dospelej osoby. 
Rovnako je typické, že dievčatám viac prekáža, ak niekto z rodiny nadmerne pije, ako aj 
skutočnosť, keď si viac vypije niektorý z rodičov. 

Pri ponuke, ako aj pri vlastnom užití nelegálnej drogy, predovšetkým marihuany, chlapci 
vo významne vyššom percente uvádzajú ochotu vyskúšať ju, ako aj vlastnú skúsenosť s ňou.  

Trend nárastu skúsenosti s legálnymi i nelegálnymi drogami s pribúdajúcim vekom sa 
potvrdil najmä pri občasnom fajčení cigariet. To isté platí aj o vzrastajúcej ochote vyskúšať, 
aj skutočne vyfajčiť marihuanu. Tak isto rastie aj rozsah skúsenosti s alkoholom, pričom 
priemerný vek prvého kontaktu (okolo 10 rokov) sa nedarí odsunúť na neskôr. Potvrdzuje to 
potrebu včasnej primárnej prevencie už vo veku 8 – 10 rokov, keď je ešte približne polovica 
žiakov bez takejto skúsenosti. 

Porovnania výsledkov v rámci TAD2 u študentov stredných škôl preukázali, že mladí 
vnímajú alkohol a tabak ako neodlučiteľné súčasti obrazu muža i ženy, čo sa týka aj fajčenia a 
pitia u rovesníkov. Občasné aj pravidelné fajčenie u študentov vzrástlo viac ako dvojnásobne, 
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pričom až v roku 2010 sa prejavil mierny pokles. Výnimku predstavuje pitie alkoholu, ktoré 
sa u časti mládeže čoraz viac problematizuje, najmä v zmysle nárazového pitia, pričom ale 
pitie alkoholu vo všeobecnosti tvorí aj naďalej bežnú súčasť spoločenskej atmosféry. Tak isto 
je čoraz frekventovanejšie aj občasné či pravidelné pitie čiernej kávy u mladých 
dospievajúcich, najmä u dievčat. 

Vzťah časti mladých ľudí k marihuane sa pomaly dostal na stranu pro-legalizačného 
postoja, pričom v súčasnosti prevláda u študentov pocit mierneho a stredného ohrozenia touto 
drogou, a nie pocit veľkého ohrozenia, aký dokumentovali na začiatku prieskumov. 

Oboznámenosť s jednotlivými druhmi drog, vrátane ich názvov, vlastností a pod. narastá 
a týka sa to v posledných rokoch najmä marihuany a nových syntetických drog, ako je extáza 
alebo stimulanciá amfetamínového typu. Prejavuje sa aj čoraz väčší súhlas 
s experimentovaním alebo užívaním drog, čo sa týka najmä marihuany a taktiež extázy, čo 
poukazuje na rast prodrogovej orientácie mládeže. 

 
Záver 

Prehľad výsledkov z piatich vĺn prieskumov TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich 
učiteľov ukázal, že napriek početným programom a projektom sa nedarí ovplyvniť napr. 
výskyt a rozsah prvej skúsenosti s tabakom a alkoholom u 11 – 14 ročných, ktorý naďalej 
plynulo narastá. Vek prvej skúsenosti s legálnymi drogami je stále vcelku konštantný 
(pohybuje sa okolo 10 rokov) a nedarí sa ho nijako podstatnejšie aspoň odsunúť do vyššieho 
veku. Zvyšovala sa vnímaná dostupnosť prakticky všetkých druhov drog, najmä však 
marihuany, pričom klesalo vnímanie rizika ich užívania. Tieto zmeny sa počas 12 rokov 
prejavovali neustálym stúpaním experimentovania s drogami u detí a mládeže. Až po 16 
rokoch od roku 1994 možno na základe údajov z reprezentatívnych prieskumov TAD1 
a TAD2 predpokladať, že nastala stabilizácia a niekde aj mierny pokles v užívaní nelegálnych 
drog a aj tabaku. Výnimku však predstavuje alkohol, pri ktorom sa naopak aj ďalej prejavuje 
nárast, a to aj v najrizikovejších spôsoboch pitia (tzv. nárazové pitie), s cieľom čo 
najrýchlejšie sa opiť. U dievčat pitie alkoholu stúplo omnoho rýchlejšie a dospievajúce 
dievčatá sa vo viacerých ohľadoch prakticky vyrovnali dospievajúcim chlapcom a mladým 
mužom. 

Mladí ľudia sa dnes pohybujú v prostredí, v ktorom je čoraz väčšia ponuka legálnych, ako 
aj nelegálnych drog. Napriek zákonným prekážkam a zdravotníckym výstrahám určitá časť 
mladých ľudí z rôznych príčin napokon vyskúša buď klasické alebo nové syntetické drogy. 
Z nich po odpadnutí experimentátorov a zvedavcov sa postupom času vyčlenia podskupiny 
rekreačných, potom problémových užívateľov a nakoniec dosť malá podskupina závislých.  

Čo je však možné a potrebné urobiť, je podpora všetkého toho, čo ich k takémuto 
experimentovaniu nepodnecuje. Nie neúčinným strašením či iba zbytočne prísnymi trestami a 
zákazmi, ale skôr vlastným príkladom a faktickými informáciami o drogách a ich následkoch, 
najmä však reálnym a nie iba deklaratívnym umožňovaním takých spôsobov života a trávenia 
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voľného času, ktoré pôsobia proti potrebe umelého úniku z neprijateľnej reality a proti 
hľadaniu náhradných spôsobov života namiesto ich skutočného žitia. 
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Výživa predstavuje významný faktor podieľajúci sa na zdravotnom stave. Liba (7) 
uvádza, že v detskom veku je zdravá, vyvážená, pestrá a nutrične hodnotná výživa kľúčovým 
determinantom rastu, vývoja a prevencie. Rýchlosť rastu v rôznych obdobiach vývoja a miera 
fyzickej aktivity ovplyvňujú výkyvy v chuti k jedlu a množstvu prijatej potravy (5).  

Výžive v detskom veku je potrebné venovať maximálnu pozornosť nielen z hľadiska 
potreby optimálnej biologickej a energetickej hodnoty stravy, energetickej rovnováhy medzi 
príjmom a výdajom energie, ale aj z dôvodu, že práve v tomto období detského veku sa tvoria 
a upevňujú stravovacie návyky a je tu možnosť pozitívneho ovplyvnenia výživy v ďalšom 
období života (11). Základ pre upevňovanie stravovacích návykov sa tvorí v rodine 
pozorovaním nutričného správania členov rodiny, ako prostriedok výchovy k správnej výžive. 
Babinská et al. (1) uvádza, že dôležitá úloha v rámci nutričného vzdelávania patrí aj škole. 
V súčasnosti ovplyvňujú dieťa v nemalej miere aj masovokomunikačné prostriedky.  

Základom správnej výživy je optimálny stravovací režim, pravidelná doba podávania 
stravy, vzájomná proporcionalita, vyváženosť v množstve a kvalite. Optimálne rozloženie 
stravy v priebehu dňa predstavujú: raňajky 20 %, desiata 10 %, obed 35 %, olovrant 10 % a 
večera 25 % z celodenného príjmu energie a živín. Rozloženie stravy je zvlášť dôležité u 
školákov. Pri dlhšom nepravidelnom stravovacom rytme sa môžu dostaviť aj vážnejšie 
zdravotné následky či deficit dôležitých živín (2). Dlhodobé pôsobenie nevyváženej výživy 
modifikuje a postupne mení priebeh metabolických pochodov s vyústením do chorobných 
prejavov (7). 

Jurkovičová (6) uvádza, že stravovacie zvyklosti detí a mladých ľudí sú nevhodné. 
Nepriaznivo sa vyvíja stravovací režim s absenciou raňajok, s energeticky nevhodnými 
jedlami na desiatu a suplovaním hlavného jedla formou rýchleho občerstvenia, ako je hotdog, 
bagety, hranolčeky, hamburgery. Rodičia zabúdajú na význam desiatej a olovrantu, ktoré by 
mali tvoriť asi 25 % z celodenného príjmu potravín (7). Aj večere deti presúvajú do 
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neskorých hodín. Konzumáciou potravín, ktoré by mali najviac obmedzovať, spolu so 
zníženou pohybovou aktivitou prispieva k rozvoju obezity.  

 
Materiál a metódy 

Údaje sa získavali v školských triedach metódou anonymného dotazníka vlastnej 
konštrukcie so zameraním na oblasť výživy, stravovacích návykov a pohybovej aktivity.  

Prieskum sme realizovali v školských triedach základných škôl (ZŠ) v Žilinskom okrese, 
v meste Rajec a v obci Kamenná Poruba v spolupráci s riaditeľmi ZŠ, ktorých sme písomne 
požiadali o súhlas s uskutočnením prieskumu. Po získaní písomných súhlasov sme vo februári 
2010 uskutočnili pilotnú štúdiu na vzorke 15 žiakov ZŠ v meste Rajec (5 žiakov zo 7. ročníka, 
5 žiakov z 8. ročníka a 5 žiakov z 9. ročníka) a 15 žiakov ZŠ v obci Kamenná Poruba (5 
žiakov zo 7. ročníka, 5 žiakov z 8. ročníka a 5 žiakov z 9. ročníka) a opravili niektoré otázky 
dotazníka. Následne sme prieskum realizovali v marci 2010 po dohovore s triednymi 
učiteľmi, keď žiaci vypĺňali dotazníky v rámci triednickej hodiny. Osobne distribuovaných 
bolo 150 dotazníkov. Návratnosť predstavovala 145 dotazníkov (96,7 %). Pre štatistické 
spracovanie sme mohli použiť 129 dotazníkov. Vzorku tvorilo 129 respondentov 7., 8. a 9. 
ročníka základných škôl (74 žiakov z mesta Rajec a 55 žiakov obce Kamenná Poruba). Na 
spracovanie údajov sme použili jednorozmerná deskriptívna štatistika. 

 
Výsledky 

Dotazníky sme spracovali v programe Microsoft Word, výsledky odpovedí dotazníka sme 
zaznamenali v percentách v grafoch, vytvorených prostredníctvom programu Microsoft 
Office Excel 2007.  

 

 
 

Obr. 1. Preferované raňajky 
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Najväčšiu skupinu respondentov (60,7 %) predstavujú žiaci 7. ročníka a 46,4 % žiakov 8. 
ročníka z mesta, ktorí raňajkujú mliečne výrobky. Na raňajky konzumuje údeniny 32,2 % 
žiakov taktiež 7. ročníka z obce a 21,7 % žiakov 7. ročníka z mesta. Konzumáciu rýb na 
raňajky neuviedol ani jeden respondent. Konzumáciu cereálií na raňajky uviedli iba žiaci 
z mesta, a to 8,7 % žiakov 7. ročníka, 14,3 % žiakov 8. ročníka a 17,4 % žiakov 9. ročníka. 
Najpočetnejšia skupina respondentov, ktorí neraňajkujú, sú žiaci 9. ročníka z mesta v počte 
39,1 % a 28,6 % žiakov z obce (obr. 1).  

Zo štatistického spracovania výsledkov prieskumu vyplýva, že respondenti všetkých 
ročníkov základných škôl v meste a v obci si desiatu nosia z domu. Iba 7,2 % žiakov 8. 
ročníka z obce a 8,7 % žiakov 7. a 8. ročníka z mesta si desiatu kupuje. 21,4 % žiakov 8. 
ročníka a 23,1 % žiakov 9. ročníka z obce nedesiatuje (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Spôsob desiatovania 
 

V školskej jedálni obeduje až 52,2 % žiakov 9. ročníka z mesta a 39,3 % žiakov 7. ročníka 
z obce. Najväčšiu skupinu respondentov tvoria tí, ktorí obedujú doma alebo u starých rodičov 
a to 57,1 % žiakov 8. ročníka z mesta a 84,6 % žiakov 9. ročníka z obce. Iba 7,2 % žiakov 8. 
ročníka si podľa vlastného výberu kupovalo niečo na obed (obr. 3).  

Približne rovnaké percento žiakov z mesta spolu so žiakmi 9. ročníka z obce konzumuje 
na večeru mliečne výrobky. Údeniny večeralo 39,2 % žiakov 7. ročníka z mesta a 35,7 % 
žiakov 8. ročníka z obce. Najmenšiu skupinu respondentov (4,2 %) tvoria žiaci 7. ročníka z 
mesta, ktorí večerajú ovocie a zeleninu a najväčšiu skupinu respondentov (42,9 %) tvoria 
žiaci 8. ročníka z obce. Približne rovnaké percento žiakov z mesta spolu so žiakmi 7. ročníka 
z obce nevečeria (obr. 4). 

 

Diskusia 

Správna výživa uspokojuje všetky nároky organizmu na energiu a živiny v závislosti od 
veku, pohlavia, spôsobu a podmienok života (6). Zdravé stravovanie prispieva k celkovému 
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zdravému rastu a rozvoju, vrátane zdravých kostí, kože a energetickej hladiny, znižuje riziko 
vzniku zubného kazu, porúch príjmu potravy (9).  

 

 
 

Obr. 3. Spôsob obedovania 
 

 

 
 

Obr. 4. Preferovaná večera 
 
Pri usmerňovaní správnej výživy detí a mládeže je dôležité dbať na to, aby si deti už 

v detstve vytvorili správne stravovacie zvyklosti, ktorými sa budú riadiť celý život. Je to 
dôležité najmä preto, že postoje a návyky sa vytvárajú lepšie u najmenších detí ako 
v neskoršom veku (8). Z hľadiska stravovacích zvyklostí je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť pravidelnému stravovaciemu režimu, ktorý zohľadňuje pravidelnosť všetkých jedál 
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) s rešpektovaním biologicky a energeticky 
plnohodnotnej stravy. Szárazová et al. (10) uvádzajú, že napriek všeobecne lepšej dostupnosti 
informácií o správnej výžive, mnohé nedostatky v stravovaní pretrvávajú. 
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Z výsledkov prieskumu vyplýva, že výskyt respondentov, ktorí na raňajky konzumujú 
mliečne výrobky, bol v rozmedzí od 34,8 % (žiaci 9. ročníkov z mesta) do 60,7 % (žiaci 7. 
ročníka z obce). Konzumácia údenín na raňajky sa pohybovala v rozmedzí od 8,7 % (žiaci 9. 
ročníka z mesta) do 32,2 % (žiaci 7. ročníka z obce). Konzumáciu cereálií na raňajky uviedli 
iba žiaci z mesta. Až 39,1 % žiakov 9. ročníka z mesta uviedlo, že neraňajkuje. Môžeme 
konštatovať, že s pribúdajúcim vekom úmerne stúpal počet neraňajkujúcich žiakov 
predovšetkým z mesta. 

Babinská et al. (1) uskutočnila v roku 2007 štúdiu v desiatich okresoch Slovenska so 
zameraním na výživu a životosprávu detí vo vzťahu k riziku vzniku obezity u detí vo veku 6 – 
16 rokov. Analýzou výsledkov zistili pravidelnú konzumáciu raňajok iba u 61,7 % detí. 
Závažným zistením bolo, že 17,2 % detí neraňajkuje vôbec a 21,1 % jedáva raňajky 
nepravidelne. Fatrcová – Šramková et al. (4) uskutočnili štúdiu, v ktorej zisťovali stravovacie 
zvyklosti u 392 detí školského veku na základných školách v Nitre. K alarmujúcim zisteniam 
ich štúdie patrí, že raňajky prijíma pravidelne len takmer každé druhé dieťa, a pritom raňajky 
majú tvoriť základ celodenného stravovania. Szárazová et al. (10) mapovali v roku 2008 
stravovacie návyky mladých adolescentov – žiakov 9. tried základnej školy v Martine 
a porovnali výsledky s rokom 2005. Zaznamenali pokles raňajkujúcich chlapcov z 95,1 % v 
roku 2005 na 68,3 % v roku 2008. Počet raňajkujúcich dievčat sa znížil (z 84,7 % v roku 2005 
na 57,5 % v roku 2008). 

Šimurka a Jahodková (12) uvádzajú, že deti neraňajkujú, nedesiatujú, v škole neobedujú, 
prípadne si nakúpia nevhodné potraviny, alebo jedia až po návrate domov, a to vo veľkom 
množstve. Preto sa odporúča, aby bola strava rozdelená do 4 – 5 jedál a bola dostatočne pestrá 
(13). 

Výskyt respondentov, ktorí si desiatu nosia z domu, sa pohyboval v rozmedzí u žiakov 
z mesta od 85,7 % (8. ročník) do 91,3 % (7. a 9. ročník) a u žiakov z obce sa výskyt 
pohyboval v rozmedzí od 71,4 % (8. ročník) do 100 % (7. ročník). Nízky počet žiakov si 
desiatu kupuje. Nedesiatujú žiaci 8. a 9. ročníka z obce. Béderová (2008) uvádza, že rodičia 
väčšinou suplujú deficit raňajok až príliš výdatnými desiatami, ktoré sa skladajú veľmi často z 
údenárskych výrobkov. Energeticky nadmerná a biologicky nevyvážená desiata zaťaží 
neprimerane tráviaci trakt a tráviace procesy navodia opäť útlm. 

Výskyt respondentov, ktorí obedujú v školskej jedálni sa pohyboval v rozmedzí od 15,4 % 
(žiaci 9. ročníkov z obce) do 52,2 % (žiaci 9. ročníkov z mesta. Najväčšiu skupinu 
respondentov tvoria tí, ktorí obedujú doma alebo u starých rodičov a to 57,1 % žiakov 8. 
ročníka z mesta a 84,6 % žiakov 9. ročníka z obce. Iba 7,2 % žiakov 8. ročníka si podľa 
vlastného výberu kupovalo niečo na obed. Fatrcová – Šramková et al. (4) analýzou výsledkov 
vo vyššie uvedenej štúdií zistili, že pravidelne obeduje, t.j. pravidelne konzumuje kompletný 
obed v školskej jedálni alebo v domácnosti) takmer rovnaký podiel dievčat (89,22 %) 
a chlapcov (88,33 %). Nepravidelne obeduje 10 % detí. Babinská et al. (1) spracovaním 
výsledkov vo vyššie uvedenej štúdií zistili, že viac ako 95 % detí obeduje pravidelne a iba 0,4 
% detí si nahrádza obed pokrmom z bufetu. V školskej jedálni sa stravuje 53,6 % detí a 



 252

41,6 % konzumuje obedy doma. V porovnaní s vidieckymi deťmi, mestské deti častejšie 
obedujú v školskej jedálni (65 % verzus 45,2 %). Boledovičová a Padyšáková (3) uvádzajú, 
že dôležité je, aby deti mali denne zabezpečený obed podľa určitých nutričných štandardov. 

Najčastejšie konzumujú mliečne výrobky na večeru žiaci 8. ročníka z mesta (39,3 %) 
a najmenej často žiaci 7. ročníka z obce (14,3 %). Výskyt respondentov, ktorí večerajú 
údeniny, bol v rozmedzí od 26,1 % (žiaci 9. ročníka) do 35,7 % (žiaci 8. ročníka). Najväčší 
výskyt konzumácie ovocia a zeleniny na večeru bol u žiakov 8. ročníka z obce (42,9 %) 
a najnižší u žiakov 7. ročníka z mesta (4,2 %). Približne rovnaké percento žiakov z mesta 
spolu so žiakmi 7. ročníka z obce nevečeria. Szárazová et al. (10) vo vyššej uvedenej štúdii 
analýzou výsledkov zistili, že večeralo 100% žiakov v obidvoch sledovaných rokoch, 
dôvodom bolo športovanie. Fatrcová – Šramková et al. (4) z výsledkov štúdie uvádzajú, že 
nevečeria, resp. nepravidelne večeria takmer každé šieste dievča a každý desiaty chlapec. 

Nezdravé stravovacie návyky vedú nielen k vzniku obezity v školskom veku, ale aj 
k iným nutrične podmienených chorobám, či chorobám kardiovaskulárneho charakteru. 

 
Záver 

Správna výživa a stravovacie návyky sú základným pilierom zdravého životného štýlu 
detí v školskom veku a v adolescencii. Má zásadný význam pre zníženie chorobnosti, zvýšenú 
telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť. Nezdravé stravovanie, nedostatok pohybovej 
aktivity, absencia oddychu a relaxácie prispieva k vzniku mnohých ochorení už v detskom 
veku.  

Zistili sme, že väčšina žiakov v meste a v obci mala nezdravé stravovacie návyky. Mnohí 
konzumovali jedlo viac ako 7-krát denne, neraňajkovali, nevečerali, nekonzumovali ovocie 
a zeleninu a uprednostňovali biele pečivo pred celozrnným. Na základe zistených skutočností 
odporúčame v strave školskej mládeže zvýšiť príjem ovocia, zeleniny, cereálií a rýb. 
Dodržiavať pravidelnú konzumáciu piatich denných chodov (raňajky, desiata, obed, olovrant, 
večera). Zvýšiť propagáciu obedov v školských jedálňach a nezabúdať na význam večere. 
Poukázať na dôležitosť edukácie o zásadách zdravého životného štýlu nielen žiakom, ale aj 
rodičom a učiteľom. Výsledky nášho prieskumu poukazujú aj na skutočnosť, že zaoberať sa 
problematikou výživy školskej mládeže je vždy aktuálne. 
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Většina lidí zcela přirozeně touží prožít šťastný život. Problematikou, které faktory 
přispívají ke spokojenému a šťastnému životu, se jednotlivé vědní disciplíny začínají zabývat 
až v druhé polovině dvacátého století. Nicméně v současnosti se otázky kvality života, osobní 
pohody (well-being) a životní spokojenosti dostávají do popředí zájmu mnoha vědních oborů, 
zejména medicíny, psychologie a sociologie (1, 2). Zmíněné kategorie mohou být zkoumány i 
vnímány z různých pohledů a je třeba si uvědomit, že jednotlivé obory mohou zdůrazňovat 
rozdílná hlediska a oblasti, které lidské štěstí ovlivňují.  

Zvýšený zájem vědy o zmíněnou problematiku životní spokojenosti pramení ze změny 
pohledu na člověka a na jeho zdraví. Upřednostňují se komplexní koncepce, které zdůrazňují 
holistický pohled na člověka, zdraví je vnímáno v jeho v širokých souvislostech. Životní 
spokojenost je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří zejména věk, zdravotní stav, sociální 
vztahy, socioekonomický status, životní události a spiritualita ve svém širokém pojetí 

(celkový životní postoj, transcendence, smysl života, víra, religiozita) (1, 3 – 6). 

Sledování životní spokojenosti (kvality života) dětí má svá specifika. Nárůst výsledků 
výzkumu a výzkumných nástrojů pro sledování faktorů, které ovlivňují kvalitu života dětí, lze 
sledovat až po roce 2005. Nicméně většina výzkumů se týká zejména dětí nemocných (7, 8). 
Zvláštnosti zkoumání životní spokojenosti (kvality života) dětí vychází z odlišnosti 
jednotlivých vývojových období a z osobnostních zvláštností daných úrovní myšlení, 
vnímáním zdraví, interpretací stresorů a jejich zvládáním. Na děti výrazněji než na dospělé 
působí sociokulturní a etnické faktory. Dítě je více ovlivňováno rodinou a vrstevnickou 

                                                           

1
 Studie vznikla s podporou operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s číslem 

CZ.1.07/1.3.00/14.0008 s názvem „Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – 
podpora pohybové aktivity na školách a školních zařízeních“ a s podporou subprojektu „Studie Mládež a 
zdraví 2010 (HBSC 2010)“ – dotazníkové šetření na školách v ČR. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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skupinou, má málo možností sociální prostředí měnit, omezenější rozsah zvládacích strategií 
než dospělý a méně než dospělý může rozhodovat samo o sobě (2, 7). Přehled dostupných 
českých a slovenských prací zaměřených na kvalitu života u dětí podávají (9). Autoři zároveň 
upozorňují na některé jejich nedostatky, např. terminologickou a metodologickou 
nejednotnost, malý zájem o pozitivní vlivy na kvalitu života dětí či používání 
nestandardizovaných výzkumných nástrojů. Zdůrazňují nutnost respektovat vývojové, 
osobnostní, zdravotní a sociální odlišnosti, kterými se děti a dospívající liší od dospělých. 

Cílem naší práce bylo sledovat životní spokojenost českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let 
v rámci mezinárodní studie HBSC 2010 a následně analyzovat faktory, které životní 
spokojenost dětí ovlivňují. 

 
Metody 

Studie HBSC (The Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National 

Study) je unikátní výzkumná studie, jejímž cílem je sledovat pozitivní i negativní vlivy na 
zdraví dětí a mládeže. Výzkum probíhá ve čtyřletých intervalech, poslední šetření proběhlo 
v roce 2010. Česká republika se studie účastní od roku 1995. Studie je založená na 
dotazníkovém šetření v páté, sedmé a deváté třídě náhodně vybraných škol (10). Přehled 
základních ukazatelů behaviorálních determinant zdraví dětí školního věku je publikován 
v oficiální závěrečné zprávě WHO, která je oficiální publikací WHO a má zásadní význam 
pro plánování preventivních postupů v oblasti podpory zdraví (10, 11, 12). 

Dotazníkové šetření bylo anonymní a proběhlo na 94 náhodně vybraných školách ČR (po 
souhlasu ředitelů škol) v červnu 2010. Dotazník vycházel z mezinárodní anglické verze 
vypracované koordinačním pracovištěm WHO a obsahoval 75 položek. Otázky byly 
rozděleny do několika odlišných domén – socioekonomické faktory, stravovací zvyklosti, 
fyzická aktivita, návykové chování, rodina, psychosociální adaptace, duševní zdraví, 
psychosomatické obtíže, úrazy, škola a životní spokojenost. Sběr dat byl proveden v souladu 
s kritérii stanovenými Světovou zdravotnickou organizací unifikovaným postupem. 
Podmínkou pro zařazení žáků do studie bylo neodevzdání negativního vyjádření rodičů, kteří 
byli předem o výzkumu informováni. Data byla získána od celkového počtu 4 425 dětí. Po 
sběru byla data dle instrukce WHO odeslána do centrálního registru v Bergenu, kde byla 
kontrolována, čištěna a vrácena zpět do České republiky. 

Životní spokojenost jsme posuzovali na základě dvou standardizovaných položek: 
Huebnerovy škály (HŠ) – 6 podotázek (Jsem spokojen s tím, jak mi věci vycházejí; V mém 

životě jde vše dobře; Ve svém životě bych chtěl změnit mnoho věcí; Přál bych si mít úplně jiný 

život; Mám dobrý život; Mám dobrý pocit z věcí, které mě potkávají). Odpovědi: nikdy, 
zřídka, často, vždy; rozmezí hodnot 6 – 24, vyšší skóre znamenalo vyšší spokojenost se 
životem (13); Cantrilova indexu (CI) – hodnocení života na škále (žebříku) s rozmezím 
hodnot 0 – 10 (0 znamená nejhorší možný život, 10 nejlepší život, jaký si děti dovedou 
představit, hodnoty 6 a více znamenají vysokou životní spokojenost) (12, 14). 
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Pro analýzu vztahů mezi sledovanými položkami životní spokojenosti, pohlavím, věkem 
a dalšími sledovanými proměnnými jsme zjištěné hodnoty na škálách HŠ a CI rozdělili do tří 
kategorií, na průměrné (průměr ± SD), podprůměrné (méně jak průměr - SD) a nadprůměrné 

(více jak průměr + SD). Statistická analýza byla provedena pomocí χ² testu nezávislosti 
v kontingenční tabulce. 

 
Výsledky  

Data byla získána od celkového počtu 4 425 dětí, z toho bylo 2 145 chlapců (48,5 %) a 
2 280 dívek (51,5 %). U 21 dětí nebyl v dotazníku uveden věk. Ve věku 11 let bylo 1 426 dětí 
(32,4 %), 13 let 1 456 dětí (33,1 %) a 15 let 1 522 dětí (34,6 %) (celkem 4 404).  

České děti vykazovaly na škálách HŠ a CI vysoké hodnoty, které dosahovaly více než 
dvou třetin možného maxima. U CI byla průměrná hodnota pro celý soubor sledovaných dětí 
7,5 (maximum je 10), u HŠ byl průměr 16,7 (maximum je 24). Přehled průměrných hodnot u 
celého sledovaného souboru i v kategoriích podle pohlaví a věku uvádíme v tab. 1. Z tabulky 
je zřejmé, že dosažené průměrné hodnoty na obou škálách jsou nižší u dívek a klesají se 
vzrůstajícím věkem dětí. Na škále CI uvedli chlapci v průměru o 0,2 vyšší hodnoty než dívky, 
na škále HŠ to bylo o 0,7 více než u dívek. Nejvyšší hodnoty ze všech kategorií dosáhly 
jedenáctileté děti. Dospívající z kategorie patnáctiletých označili na CI a HŠ naopak nejnižší 
hodnoty ze všech sledovaných skupin. 

 
Tab. 1. Průměrné hodnoty škál životní spokojenosti 

pohlaví věk  

CH D 11 13 15 

průměr pro celý 
soubor 

Cantrilův index (0 – 10) 7,6 7,4 7,8 7,5 7,3 7,5 

 Směrodatná odchylka 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 1,8 

Huebnerova škála (6 – 24) 17,1 16,4 17,2 16,7 16,2 16,7 

 Směrodatná odchylka 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 

 
Životní spokojenost úzce souvisí se zdravím, proto jsme se následně zaměřili na analýzu 

subjektivně vnímaného zdravotního stavu ve vztahu k hodnotám na škálách CI a HŠ. Svoje 
celkové zdraví děti hodnotily pomocí čtyřbodové škály. Na otázku: Co soudíš o svém 

zdravotním stavu? měly možnost volit odpovědi: je vynikající, dobrý, ne moc dobrý, špatný. 
Svůj zdravotní stav jako vynikající nebo dobrý označilo celkem 90,3 % dětí (91,3 % chlapců, 
89,2 % dívek), jako ne moc dobrý a špatný 9,7 % dětí (8,8 % chlapců a 10,8 % dívek). 
Prokázali jsme statisticky významnou souvislost (p < 0,001) mezi subjektivním hodnocením 
zdravotního stavu a pohlavím dětí. Třetina chlapců označila svůj zdravotní stav jako 
vynikající, v kategorii dívek se takto vyjádřila jen necelá čtvrtina.  

Ve srovnání s chlapci výrazně nižší procento dívek ve všech věkových kategoriích 
klasifikovalo svůj zdravotní stav jako vynikající. Jako špatný označilo svůj zdravotní stav 
nejvíce dětí z kategorie patnáctiletých dívek a nejméně z kategorie třináctiletých a 
patnáctiletých chlapců. U dívek jsme zjistili statisticky významné rozdíly (p < 0,001) mezi 
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subjektivním hodnocením zdraví a věkem. S rostoucím věkem významně méně dívek 
hodnotilo svůj zdravotní stav jako vynikající.  

Děti, které hodnotily svůj zdravotní stav jako vynikající nebo dobrý uváděly statisticky 
významně častěji (p < 0,001) hodnoty v horním indexu CI a HŠ než děti, které hodnotily svůj 
zdravotní stav jako ne moc dobrý nebo špatný (tab. 2, tab. 3). 

 
Tab. 2. CI ve vztahu k zdravotnímu stavu v % 

 
Tab. 3. HŠ ve vztahu k zdravotnímu stavu v % 

zdravotní stav 
Huebnerova škála (6 – 24) 

vynikající dobrý ne moc dobrý špatný 
dolní (< 13,1) 10,4 20,9 44,1 44,0 
průměr (13,1–19,9) 63,5 68,9 51,2 46,7 
horní (> 19,9) 26,1 10,2 4,6 9,3 

 
Diskuse  

Životní spokojenost reprezentativního vzorku českých dětí byla sledována v rámci 
mezinárodní studie HBSC 2010 pomocí dvou standardizovaných položek – Cantrilův index, 
Huebnerova škála. Většina dětí na obou sledovaných škálách vykazovala vysoké hodnoty. I 
když je rozmezí hodnot u jednotlivých škál různé, shodně platí, že vyšší hodnoty znamenají 
větší životní spokojenost. 

Z našich výsledků vyplývá souvislost mezi subjektivním hodnocením životní 
spokojenosti, pohlavím a věkem dětí. Jedenáctileté děti hodnotily spokojenost se svým 
životem nejlépe, naopak kategorie patnáctiletých na sledovaných škálách označila nejnižší 
hodnoty. Dívky hodnotily spokojenost se svým životem hůře než chlapci. Stejný trend 
můžeme v České republice sledovat i ve studiích HBSC z roku 2002 a 2006 (8, 10).  

Nižší životní spokojenost u starších adolescentů pravděpodobně souvisí se změnami 
v myšlení, emočním vývoji a v tělesném schématu (15), které jsou typické pro dané vývojové 
období. V myšlení můžeme v tomto věku pozorovat zvýšenou sebereflexi, introspekci a 
sebehodnocení. Objevuje se větší kritičnost k sobě i okolí, mění se vztah k sobě samému 
v závislosti na vysoko umístěné představě ideálního já (15, 16). Tělesný vzhled je pro dívky 
důležitější než pro chlapce, na ženskou krásu se obecně klade větší důraz, tělesný vzhled se 
v období dospívání stává významnou součástí osobní identity. Změny těla jsou u dívek 
nápadnější než u chlapců, dívky je často vnímají jako omezující a jsou s tělesným vzhledem 
méně spokojené než chlapci (15, 17, 18). 

Důvodem horší subjektivně vnímané životní spokojenosti u dívek může být i skutečnost, 
že jsou více než chlapci zaměřeny na allocentrické hodnoty spojené se sociocentrickou 
orientací, potřebou porozumění a pomoci druhým, což jim může v dnešní spíše 
individualisticky zaměřené společnosti přinášet problémy (16). Zdrojem obav u dospívajících 

zdravotní stav 
Cantril ův index (0–10) 

vynikající dobrý ne moc dobrý špatný 
dolní (< 5,2) 6,4 15,4 36,1 44,0 
průměr (5,2 – 9,1) 68,5 76,3 60,2 48,0 
horní (> 9,1) 25,1 8,4 3,6 8,0 
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dívek může být i představa o ideálním já, které je spojováno více s maskulinními vlastnostmi 
(19). Na genderové rozdíly v subjektivně vnímané kvalitě života dospívajících upozornila 
i studie Škody, Doulíka, Hajerové-Müllerové (20). Autoři poukázali na skutečnost, že vyšší 
kvalita života u chlapců může souviset s tím, že chlapci méně často prožívají negativní emoce 
a zároveň svoje emoce lépe než dívky zvládají a jsou méně než dívky zaměřeni na mezilidské 
vztahy. Nižší spokojenost u dívek může být zapříčiněna i tím, že dívky se méně než chlapci 
věnují fyzické aktivitě a častěji se nudí (20). 

Statisticky významnou souvislost jsme zjistili i mezi hodnocením životní spokojenosti a 
subjektivně vnímaným zdravotním stavem. Děti, které uváděly horší zdravotní stav, byly se 
svým životem méně spokojené. Vztah můžeme interpretovat i obráceně. Méně spokojené dětí 
subjektivně vnímají své zdraví jako horší. Je třeba upozornit na skutečnost, že zdraví zdaleka 
není jen hodnotou individuální, ale i celospolečenskou. Za zdraví nese odpovědnost 
jednotlivec, ale i rodina, škola, další instituce, vláda, parlament, tedy celá společnosti. Je proto 
třeba, aby tyto převzaly za zdraví populace svou část odpovědnosti a ukázaly, že si zdraví lidí 
váží. 

Životní spokojenost a kvalita života obecně patří mezi velmi široké koncepty a existuje 
celá řada faktorů, které je ovlivňují. Patří mezi ně zejména rodina a vztahy v ní, zdraví, škola, 
dobré vztahy s vrstevníky, socioekonomická situace, přiměřené nároky kladené na dítě a 
schopnost přizpůsobit se jim, trávení volného času, schopnost přijímat se a mít se rád apod. 
Sledování životní spokojenosti, kvality života a životního stylu u adolescentů je také cenným 
zdrojem informací o jejich postojích, chování, subjektivně vnímaném zdraví, štěstí v různých 
oblastech života. Dětství a dospívání patří mezi významná období, kdy si jedinec osvojuje 
vzorce svého chování, vztah k životu, společnosti, zdraví. Je proto velmi důležité, aby se na 
tuto věkovou kategorii přednostně soustředila pozornost společnosti, a aby děti již od útlého 
věku i během celého dalšího života byly vedeny k pochopení hodnoty zdraví v jeho širokém 
pojetí, k rozvoji široce pojímané zdravotní gramotnosti (tedy ke schopnosti v každodenním 
běžném životě směrovat ke zdraví), k samostatnosti a ke schopnosti nést odpovědnost za 
důsledky svého rozhodování, k hodnotě života obecně a k pozitivnímu a odpovědnému 
přístupu k němu. Významnou roli ve výchově bezesporu hraje rodina a škola. Proto by 
pozornost měla být zaměřena nejen na děti, ale i na jejich rodiče a učitele. 

 
Závěr 

Téma kvalita života, životní spokojenost představuje vědecky poměrně novou, nicméně 
důležitou oblast, hodnou zvýšeného zájmu. Zejména zájem o věkovou kategorii dětí zesílil 
teprve v posledních deseti letech. Jak se v obdobných případech ukazuje, jde o 
multidimenzionální fenomén, který každý člověk i každý obor může vnímat trochu jinak. 
Různé obory i směry výzkumu se snaží téma uchopit po svém a popsat svými prostředky.  

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že životní spokojenost je u českých dětí dlouhodobě 
vysoká, většina českých dětí hodnotí svůj život jako velmi dobrý. Na sledovaných škálách CI 
a HŠ uvádí většina dětí hodnoty vyšší než dvě třetiny možného maxima. Z analýzy našich 
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výsledků vyplývá, že hodnocení životní spokojenosti českých dětí statisticky významně závisí 
na věku a pohlaví. Prokázána byla i souvislost životní spokojenosti a subjektivního hodnocení 
zdraví.  

Každý člověk zcela přirozeně touží po štěstí. Proto je třeba se otázkou kvality života, 
životní spokojenosti nadále zabývat a pomáhat lidem štěstí nalézt. 
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SYSTÉM KATEGORIZACE PRACÍ VE VZTAHU  
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V České republice je zaveden systém kategorizace prací, který má příslušnou legislativní 
podporu a podle úrovně rizika rozděluje práce do čtyř kategorií. Povinnost zařazovat práce do 
kategorií je zaměstnavateli uložena zákonem 258/2000 Sb. (9) a kritéria, faktory a limity pro 
zařazování prací do kategorií upravuje příloha vyhlášky 432/2003 Sb. (8). 

Kategorizace prací umožňuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktorům 
pracovního prostředí, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek. 
Jednotlivé kategorie práce pak vyjadřují pravděpodobnost a závažnost předpokládaných 
zdravotních dopadů. Cílem kategorizace je zařazení práce do konkrétní kategorie na základě 
výsledku hodnocení rizik s těsnou návazností na přijetí opatření v rámci řízení rizik. To 
představuje přijetí účinných opatření zaměřených na odstranění rizika nebo snížení jeho 
závažnosti na přijatelnou úroveň, včetně pravidelné kontroly a vyhodnocení účinnosti 
přijatých opatření. Proces kategorizace prací byl tedy koncipován nejen z důvodu přehledné 
evidence prací podle úrovně rizika a druhu jednotlivých faktorů pracovního prostředí, ale 
zejména jako nástroj pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Základním předpokladem je, 
že významnou míru zdravotního rizika a tedy i častější výskyt profesionálního poškození 
zdraví definují až kategorie 3. a 4. Naproti tomu 1. a 2. kategorie práce představují zcela 
minimální zdravotní riziko, resp. únosnou míru zdravotního rizika, a pro zdravé osoby by 
měly být bezpečné. Platnost tohoto předpokladu v praxi lze ověřit např. analýzou počtu 
uznaných nemocí z povolání podle kategorie práce. Cílem této práce je tedy prezentovat 
výskyt profesionálních onemocnění v ČR v letech 2005 – 2010 podle kategorie práce u 
vybraných faktorů pracovního prostředí.  

 
 
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Zdroj dat  

Zdrojem dat jsou publikované přehledy uznaných nemocí z povolání v ČR v letech 2005 – 
2010, které jsou on line přístupné na webových stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze 
(1 – 6). 

 
Výsledky 

Nemoci z povolání podle kategorie práce 

V tabulce je uveden celkový počet uznaných nemocí z povolání (NzP) v ČR podle 
kategorie práce v letech 2005 – 2010. Obrázek 1 tyto údaje vizualizuje jako proporci NzP 
podle jednotlivých kategorií práce. Příznivým zjištěním je skutečnost, že podíl NzP, u kterých 
nebyla kategorie práce určena v průběhu sledovaných let postupně klesá (tab. 1, obr. 1). 
Naopak, jasným negativem je skutečnost, že v průběhu sledovaného období asi polovina 
všech NzP v ČR vzniká u pracovníků, jejichž práce nejsou zařazené do žádné kategorie nebo 
jsou zařazené do kategorie první či druhé nerizikové, tedy kategorií, které by měly být pro 
zdraví pracovníků bezpečné (tab. 1, obr. 1).  
 
Tab. 1. Celkový počet uznaných nemocí z povolání podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 

Kategorie práce 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 – 2010 
Neurčena  459 210 103 82 51 53 958 
1. 130 192 166 232 181 179 1080 
2. 264 230 310 355 355 274 1788 

Kat. 1.+ 2.+ neurč. 
3826 NzP, 49,6 % 

2R 49 56 59 47 65 66 342 
3. 375 430 503 496 482 546 2832 
4. 123 98 150 115 111 118 715 

Kat. 2R + 3. + 4. 
3889 NzP, 50,4 % 

Celkem 1 400 1 216 1 291 1 327 1 245 1 236 7 715  

Obr. 1. Proporce nemocí z povolání podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 
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Nemoci z povolání podle kategorie práce u faktorů s prahovým účinkem  

Drtivá většina nemocí z povolání, které vznikly v důsledku působení faktorů pracovního 
prostředí s prahovým účinkem byla hlášena u pracovníků, kteří vykonávali rizikové práce. 
Názorným příkladem jsou hluk a vibrace (obr. 2, 3). Za sledované období let 2005 – 2010 
bylo v ČR celkem hlášeno 153 onemocnění sluchu v důsledku působení hluku, z toho v 94 % 
případů se jednalo o pracovníky z rizikových pracovišť kategorie 2R, 3 nebo 4 (tab. 2, obr. 2). 
Z obrázku 2 také vyplývá, že od roku 2006 nevzniklo profesionální onemocnění sluchu 
z hluku u pracovníka, jehož práce nebyla zařazena do kategorie. V roce 2010, poprvé za 
sledované období, byly uznány NzP z hluku pouze u zaměstnanců z rizikových kategorií 
práce (obr. 2). 
 

Tab. 2. Počet uznaných NzP podle faktoru a kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 

Kategorie práce 
Neurčena + 1. + 2. 2.R + 3. + 4. Faktory pracovního prostředí Počet NzP 

počet  (%) počet (%) 
Hluk 153 9 6  144 94  
Vibrace 1366 201 15  1165 85  
LSZ* a pracovní polohy 2190 881 40  1310 60  
Inhalační alergeny 460 317 69  143 31  
Kožní alergeny a iritancia 1240 1106 89 134 11 
Infekce 1229 1120 91 109 9 

*LSZ – lokální svalová zátěž 

 
Obr. 2. NzP z hluku podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 

 

Podobně příznivá situace je i u vibrací. Za šestileté období v průměru 85 % všech NzP 
z vibrací bylo uznáno u osob vykonávajících rizikové práce kategorie 2R a vyšší (tab. 2, obr. 
3). Na rozdíl od hluku jsou ale vibrace faktorem pracovního prostředí se značně omezenými 
možnostmi redukce rizika na bezpečnou úroveň a z uvedeného důvodu je celkový výskyt NzP 
z vibrací v ČR za sledované období téměř o jeden řád vyšší než je tomu u hluku (tab. 2). 
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Jednostranné přetěžování končetin v důsledku působení lokální svalové zátěže a 
pracovních poloh je specifickým příkladem aplikace systému kategorizace prací v praxi. Za 
sledované období bylo v průměru uznáno jen 60 % NzP z přetěžování končetin u osob 
z rizikových kategorií 2R, 3 nebo 4 (tab. 2, obr. 4). Příznivý je sice dramatický pokles počtu 
hlášených NzP u osob z nekategorizovaných prací, ale proporce NzP z přetěžování končetin 
hlášených u osob z nerizikové kategorie 1. a 2. je stále vysoká a v roce 2010 dosahovala cca 
30 % (obr. 4).  

 
Obr. 3. NzP z vibrací podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 

 

 
Obr. 4. NzP z přetěžování končetin podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 
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 NzP podle kategorie práce u faktorů s bezprahovým účinkem  

 Kategorizace prací u faktorů s bezprahovým účinkem při respektování kriterií 
daných platnou legislativou je s ohledem na ochranu zdraví při práci problematická. 
Příkladem jsou např. látky s dráždivým a alergenním účinkem nebo biologické činitele, u 
kterých se kromě přímého vlivu faktoru pracovního prostředí zcela zásadně uplatňuje 
individuální vnímavost jedince. Za sledované období bylo v průměru pouze 31 % případů 
profesionálních alergických onemocnění dýchacích cest (astma bronchiale a alergické rýmy) 
hlášeno u prací zařazených do rizikových kategorií a situace v průběhu sledovaného období 
v tomto směru nevykazuje významné zlepšení (tab. 2, obr. 5). 

 
Obr. 5. NzP – astma bronchiale a alergické rýmy podle kategorie práce v ČR (2005 – 2010) 

 

 Ještě horší výsledky byly zjištěny u skupiny kožních profesionálních onemocnění - 
kapitola IV. seznamu NzP (7), kde z rizikových kategorií je hlášeno jen 11 % NzP (tab. 2, 
obr. 6). Na obr. 6 je patrný klesající trend výskytu kožních NzP u osob, jejichž práce nebyly 
zařazeny do kategorií, ale zároveň roste výskyt profesionálních dermatóz v kategorii 1. a 2. 
nerizikové. Kategorizace prací jako zcela bezpředmětné opatření se jeví také u 
profesionálních přenosných a parazitárních onemocnění - kapitola V. seznamu NzP (7), u 
kterých bylo uznáno pouhých 9 % profesionálních infekcí z rizikových kategorií práce (tab. 2, 
obr. 7).  

 
Diskuze 

Výsledky této práce ukázaly, že v průběhu let 2005 – 2010 v průměru asi polovina všech 
uznaných NzP v ČR vzniká u pracovníků, jejichž práce nejsou zařazeny do žádné kategorie 
nebo jsou zařazeny do kategorie první nebo druhé nerizikové, tedy kategorií, které by měly 
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být pro zdraví pracovníků bezpečné. Z uvedeného vyplývá, že systém kategorizace prací má 
v praxi značná omezení a neplní očekávanou roli v oblasti ochrany zdraví při práci.  

 

Obr. 6. NzP kožní podle kategorie práce v ČR (2005-2010) 
 

 
Obr. 7. NzP infekční podle kategorie práce v ČR (2005-2009) 

 

Další analýzou dat z pohledu jednotlivých faktorů pracovního prostředí bylo zjištěno, že 
uplatnění kategorizace prací je logicky nejefektivnější u faktorů s prahovým účinkem, u 
kterých platí vztah dávka – efekt. Názorným příkladem jsou hluk či vibrace, u kterých je 
proporce NzP uznaných u osob vykonávajících rizikové práce vysoká. U hluku jsou navíc 
k dispozici velice efektivní možnosti ochrany zdraví, a to jak z hlediska technických opatření, 
tak i používání účinných osobních ochranných prostředků. Přestože je hluk nejčastějším 
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profesionálním rizikem, cca 40 % všech osob vykonávajících rizikové práce jsou exponovány 
hluku (10), počet poškození sluchu z hluku představuje každoročně pouze 2 % všech 
uznaných NzP v České republice (1 – 6). Z uvedeného vyplývá, že správné zařazování prací 
do kategorií u hluku v praxi obecně nečiní problémy. Navíc se u vyhlášených rizikových prací 
následně uplatňují účinná preventivní opatření na ochranu sluchu a výsledkem je pak velmi 
příznivá situace v podobě minimálního počtu NzP, v roce 2010 pouze 16 případů v celé ČR 
(6).  

Z hlediska uplatňování kategorizace prací je situace poměrně příznivá i u vibrací, ale na 
rozdíl od hluku jsou vibrace faktorem pracovního prostředí se značně omezenými možnostmi 
technické i organizační prevence včetně absence účinných individuálních ochranných 
pomůcek. Z uvedeného důvodu pak medicínská prevence spočívající ve sledování 
zdravotního stavu představuje pouze včasnou diagnózu onemocnění z vibrací, ke kterému při 
selhání primární prevence dříve nebo později dojde. Počet uznaných profesionálních 
onemocnění z vibrací je tak zhruba o jeden řád vyšší než počet onemocnění sluchu z hluku (1 
– 6). Riziku vibrací je exponováno zhruba 10 % všech osob vykonávajících rizikové práce 
(10), ale za šestileté období (2005 – 2010) bylo z celkového počtu hlášených NzP 18 % z 
vibrací (1 – 6).  

Specifickým příkladem aplikace kategorizace prací v praxi je jednostranné přetěžování 
končetin v důsledku působení lokální svalové zátěže a pracovních poloh. Za sledované období 
v průměru jen 60 % NzP z přetěžování končetin bylo hlášeno u osob z rizikových kategorií. 
Příznivé je sice zjištění, že počet NzP hlášených u osob z nekategorizovaných prací se 
v průběhu sledovaných let snižuje, ale proporce NzP z přetěžování hlášených u osob 
z nerizikové kategorie 1. a 2. je stále vysoká a v roce 2010 dosahovala cca 30 % (6). Mezi 
nejčastější příčiny vzniklé situace patří chybná analýza tohoto rizika nebo změna pracovních 
podmínek ve smyslu zvýšení intenzity práce. Hodnocení rizika z hlediska lokální svalové 
zátěže a pracovních poloh je odborně sofistikovanou záležitostí. V případě, že při hodnocení 
rizika se zaměstnavatel neobrátí na specialisty v problematice fyziologie práce, ale práci jen 
neodborně odhadne, zařazení prací do kategorií pak může být provedeno na základě chybné 
analýzy rizik, nejčastěji ve smyslu podhodnocení rizika a neodpovídá tak skutečné realitě 
pracovních podmínek. Na tuto skutečnost pak upozorní až výsledky objektivizace pracovních 
podmínek v rámci šetření nemoci z povolání, kdy podmínky nadlimitní expozice jsou splněny 
u osob vykonávajících práce zařazené do 1. nebo 2. nerizikové kategorie. Nepříznivé 
působení fyzické zátěže (lokální i celkové) je zcela zásadně ovlivněno intenzitou práce. Proto 
u tohoto faktoru vždy, když dojde k významnému zvýšení intenzity práce, je nutné zařazení 
prací do kategorie aktuálně přehodnotit.  

Velmi problematická je realizace kategorizace práce u faktorů pracovního prostředí  
s bezprahovým účinkem. Příkladem jsou např. látky s dráždivým a alergenním účinkem nebo 
biologické činitele, u kterých se kromě přímého vlivu pracovního prostředí zcela zásadně 
uplatňuje individuální vnímavost jedince. Za sledované období byl u těchto faktorů hlášen jen 
zlomek osob s profesionálním onemocněním vykonávajících rizikové práce a situace se 
v průběhu sledovaného období významně nezlepšuje. Při respektování daných legislativních 
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kriterií (8) je přínos kategorizace prací u těchto faktorů s ohledem na ochranu zdraví při práci 
prakticky nulový. Při ochraně zdraví pracovníků exponovaným faktorům pracovního prostředí 
s bezprahovým účinkem hraje zcela zásadní roli primární prevence, tedy nejlépe úplná 
eliminace rizika. Pokud toto opatření nelze zrealizovat, musí následovat zavedení všech 
dostupných preventivních opatření, která však nebudou vázána na kategorii práce (riziková, 
neriziková), ale v plném rozsahu budou aplikována v ochraně zaměstnanců i při zcela 
minimální expozici.  

Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci není izolovaný 
jednorázový akt, který je završen rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 
Po vyhodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí a následném zařazení do kategorie 
by měl automaticky nastartovat proces řízení rizik, který by měl směřovat k postupnému 
snižování rizika na bezpečnou podlimitní úroveň; v případě látek nebo faktorů s bezprahovým 
účinkem nejlépe k úplnému odstranění rizika. Nezbytnou součástí řízení rizik na pracovišti je 
i pravidelně prováděná analýza efektivity přijatých opatření. V praxi se však velmi často 
setkáváme s pouhou legalizací rizikových prací bez realizace následných aktivit v procesu 
řízení rizik a tyto snahy zatím přímo ekonomicky podporuje zákon 48/1997 Sb. o veřejném 
zdravotním pojištění v platném znění. Uplatňování účinných technických a organizačních 
preventivních opatření při prevenci pracovních rizik je proto nedostatečné a zaměstnavatelé 
velmi často spoléhají jen na medicínská opatření ve formě preventivních prohlídek, které by 
měly u osob vykonávajících rizikové práce zabránit výskytu nemocí z povolání.  

V době vzniku tohoto článku probíhá legislativní proces schvalování balíku 
zdravotnických zákonů, mezi nimiž je i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a také 
zcela nový zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné upravuje i 
poskytování pracovně lékařské péče a přesouvá financování této péče v plném rozsahu na 
zaměstnavatele.  

Nezbývá než doufat, že uvedené právní normy budou přijaty a ve svém důsledku vyvinou 
ekonomický tlak na uplatňování účinných technických a organizačních preventivních opatření 
při redukci pracovních rizik na bezpečnou úroveň. Prakticky by to mělo představovat 
postupné přesouvání opatření v ochraně zdraví při práci z oblasti sekundární prevence do 
prevence primární.  

 
Závěr 

Zavedení jednotného systému kategorizace prací v ČR je užitečné z hlediska přehledné 
evidence prací podle úrovně rizika a druhu jednotlivých faktorů pracovního prostředí 
v regionálním i celostátním měřítku, ale ve vztahu k ochraně zdraví při práci má kategorizace 
prací v praxi značná omezení. Důkazem toho je skutečnost, že asi polovina všech NzP v ČR 
vzniká u pracovníků, jejichž práce nejsou zařazeny do žádné kategorie nebo jsou zařazeny do 
kategorie první či druhé nerizikové, tedy kategorií, které by měly být pro zdraví pracovníků 
bezpečné. Uplatnění kategorizace prací je nejefektivnější u faktorů pracovního prostředí 
s prahovým účinkem, u kterých platí vztah dávka – efekt, tedy např. u hluku či vibrací. 
Největší problémy při zařazení práce do kategorie představují faktory s bezprahovým 
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účinkem, např. alergeny nebo biologické činitele, u kterých se na vzniku onemocnění zásadně 
uplatňuje individuální vnímavost jedince. Při respektování daných legislativních kriterií je 
přínos kategorizace prací u faktorů s bezprahovým účinkem s ohledem na ochranu zdraví při 
práci prakticky nulový.  

Navíc, velmi často celý proces kategorizace prací končí pouhou legalizací rizikových 
prací, a to bez realizace následných aktivit v procesu řízení rizik, které by vedly ke snižování 
či úplné eliminaci rizik. Důsledný ekonomický tlak na uplatňování účinných preventivních 
opatření při redukci pracovních rizik na bezpečnou úroveň mohou podpořit nově přijaté 
právní předpisy, díky kterým by se opatření v ochraně zdraví při práci začala postupně 
přesouvat z oblasti sekundární prevence do prevence primární.  
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Vyšetření CAPL je ve vybraných případech používáno v ochraně zdraví při práci pro 
profesionální expozice mutagenům a karcinogenům. Metoda je považována za biologický 
marker expozice a biologických účinků genotoxických faktorů prostředí (2) (vratný biomarker 
časného biologického efektu, nikoli marker onemocnění). Pracoviště ZÚ Ostrava poskytuje 
toto vyšetření, jehož podstatou je zjišťování tzv. získaných (nikoli vrozených) 
chromosomálních aberací, především v rámci preventivních prohlídek. To znamená u těch 
pracovišť, která byla orgánem ochrany veřejného zdraví (hygieniky) kategorizována jako 
riziková a vyšetření je rozhodnutím téhož orgánu zařazeno do náplně preventivních prohlídek. 
Zřídka je vyšetření poskytováno i na žádost zaměstnavatele (v r. 2010 případ gumárenského 
průmyslu) pro potřeby kategorizace práce, nebo zhodnocení účinnosti ochranných opatření. 

Jelikož jsou preventivní prohlídky prováděny periodicky (jeden, nebo dva roky), jsou 
každoročně sestavovány soubory výsledků od vyšetřených osob se shodným expozičním 
scénářem (pro jednotlivé „rizikové“ provozy) a jsou počítány skupinové hodnoty úrovně 
chromosomálních aberací.  

Skupinová hodnota úrovně aberací (vyjádřená jako procento aberantních buněk = % 
AB.B.) dává obraz o tom, zda se sledovaná skupina ve zmíněném biomarkeru liší/neliší od 
profesionálně neexponované české dospělé populace, eventuálně liší-li se jednotlivé skupiny 
vzájemně. Lze z ní usuzovat, jak závažné je riziko působení genotoxických faktorů v té které 
skupině.  

Ve stávajícím sdělení bylo našim záměrem uvést, jaké skupiny s profesionální expozicí 
genotoxickým faktorům byly v laboratoři zdravotního ústavu v Ostravě během r. 2010 
vyšetřeny, s jakým skupinovým výsledkem pro % AB.B., a co navíc vyplynulo ze 
statistického hodnocení těchto skupin.  
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Metody a sledovaná pracoviště 

Během roku 2010 byly v laboratoři zdravotního ústavu Ostrava vyšetřeny v rámci 
preventivních prohlídek následující skupiny pracovníků: 

− riziko PAU při výrobě koksu (koksovna ArcelorMittal – 110 osob, koksovna Šverma 41 
osob a Svoboda – 67 osob, firma Janex – 12 osob), 

− riziko cytostatik ve zdravotnictví ( Fakultní nemocnice Ostrava FNO – 83 osob, SZZ Krnov 
– 10 osob), 

− riziko cytostatik a imunosupresiv při jejich výrobě (TEVA Industries, s.r.o. – 282 osob), 

− riziko ehtylenoxidu (centrální sterilizace Nemocnice Třinec – 11 osob), 

− riziko styrenu (laminovna Duno – 18 osob, Škoda Vagonka – 10 osob). 

 U vyšetřených pracovníků (žilní krev zpracována a CHA hodnoceny podle metodiky 
uvedené v AHEM 1/2007 /1/) jsme provedli skupinové hodnocení pro jednotlivé exponované 
skupiny (pomocí programu Stata v. 10 a neparametrického Mann-Whitney testu). 

Skupinové hodnocení dává obraz o tom, zda se sledovaná skupina liší/neliší od 
profesionálně neexponované české dospělé populace:  

− průměrné procento aberantních buněk nula až dvě procenta – skupina s biologicky 
neefektivní expozicí genotoxickým látkám (na úrovni dospělé profesionálně neexponované 
populace), 

− průměrné procento aberantních buněk mezi dvěma až čtyřmi procenty – skupina se 
zvýšenou expozicí genotoxickým látkám, 

− průměrné procento aberantních buněk je vyšší nežli čtyři – skupina s vysokou expozicí 
genotoxickým faktorům, u níž by mělo být prvořadým úkolem účinné snížení zmíněné 
expozice pro celou skupinu. 
 
Výsledky a diskuse 

Výsledky všech sledovaných skupin se pohybovaly nad hranicí profesionálně 
neexponované české dospělé populace – 2,0 % AB.B. (výstup z programu Stata), což svědčí o 
zvýšené expozici genotoxickým faktorům spojené s rizikovostí práce. Dvě exponované 
skupiny měly výsledky na hranici 4 % AB.B., která je pokládána za hranici pro vysokou 
expozici genotoxickým faktorům. Zobrazeno na obr. 1 – 3. 

S použitím neparametrického Mann-Whitney testu byly dále zjištěny některé další 
poznatky z hodnocení skupin: 

1. Signifikantní rozdíl v úrovni CHA mezi kuřáky a nekuřáky (v neprospěch kuřáků) byl 
zaznamenán pouze u Koksoven OKK – Šverma a Svoboda. 

2. U firmy Janex (údržba v Koksovně Svoboda) byl zjištěn staticky významný rozdíl v 
úrovni CHA mezi tzv. bílými zedníky a svářeči v neprospěch svářečů. 
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Obr. 1. Skupinové hodnoty % AB.B. pro expozici PAU při výrobě koksu 
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Obr. 2. Skupinové hodnoty % AB.B. pro zdravotnická zařízení s expozicí cytostatikům, pro výrobu cytostatik  
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Obr. 3. Skupinové hodnoty % AB.B. pro gumárenský průmysl a laminovny 
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3. U zdravotníků FNO, exponovaných cytostatikům, byl zjištěn signifikantní rozdíl v 
úrovních CHA mezi farmaceuty, na jejichž pracovištích jsou kontrolovaná pásma s výraznými 
ochrannými prvky (biohazard boxy, celotělové ochranné pracovní prostředky), a zdravotníky, 
aplikujícími cytostatika pacientům, v neprospěch aplikace cytostatik. 

4. Signifikantní rozdíl byl nalezen rovněž v případě výroby cytostatik a imunosupresiv 
mezi pracovišti, kde není vyhlášeno kontrolované pásmo (kategorie práce 2R) a kde 
kontrolované pásmo vyhlášeno je (kategorie práce 3) v neprospěch pracoviště bez 
kontrolovaného pásma.  
 

Závěr 

Používání konvenční techniky cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocytů našlo 
v ochraně zdraví při práci u vybraných expozic a ve vybraných oblastech své uplatnění a její 
skupinové hodnocení přináší další zajímavé poznatky. Především při kombinovaných 
expozicích (většinou jde o souběh působení více faktorů, o jejichž společném genotoxickém 
účinku nemáme dostatek informací a z nichž je hygieniky vybrán jeden nejzávažnější a 
ochrana zdraví se odehrává na úrovni sledování limitu tohoto faktoru cestou chemické či 
fyzikální detekce) by mohla být zmíněná metoda používána ve větší míře pro zjištění 
bezpečnosti provozu z pohledu reálného působení genotoxických faktorů (navíc pomocí 
komplexnějšího identifikátoru biologického). 
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Obecná procedura hodnocení zdravotních rizik zahrnuje čtyři základní body: a) 
identifikaci nebezpečnosti, b) charakterizaci nebezpečnosti, c) hodnocení expozice a d) 
charakterizaci rizika. Na proceduru hodnocení zdravotního rizika navazují návrhy a realizace 
opatření ke snížení úrovně zdravotního rizika (je-li nepřijatelné), včetně návrhu příslušných 
kontrol (zvládání rizik). Z pohledu obecných charakteristik výše uvedených procedur lze 
kvalitativní a kvantitativní vyjádření biologické odpovědi organismu na pracovní expozici 
považovat za identifikaci a charakterizaci nebezpečnosti, časově vážený celosměnový průměr 
koncentrací za hodnocení expozice a porovnání tohoto průměru s expozičním limitem za 
charakterizaci rizika. Odpovídající preventivní kroky, vycházející ze zjištěné úrovně rizika (z 
porovnání průměrné koncentrace s expozičním limitem), včetně harmonogramu kontrolních 
měření, lze potom označovat jako zvládání rizik. 

Jednou ze základních pracovních náplní průmyslových hygieniků je hodnocení úrovně 
zdravotního rizika expozice biologickým, chemickým a fyzikálním faktorům. Při hodnocení 
zdravotních rizik chemických látek je hladina rizika chápána jako součin míry expozice určité 
látce a intenzity biologického účinku, související s jednotkovou expozicí této látce. Z uvedené 
definice je zřejmé, že samotné stanovení koncentrace látky bez následného porovnání 
s odpovídající intenzitou biologického účinku (reprezentovanou referenční dávkou nebo 
koncentrací) nemá samo o sobě prakticky žádnou výpovědní hodnotu.  

Inhalační expozice je v pracovních podmínkách považována za nejdůležitější formu 
příjmu chemických látek (v poslední době je rostoucí pozornost věnována též expozici 
dermální). Monitorování úrovně inhalační expozice je prováděno nejčastěji formou přímého 

                                                           

1Finančně byly/jsou práce podpořeny projektem CHEMTEK/OVMEDTEC 20092/090183080.  
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měření koncentrace látky v dýchací zóně pracovníka po dobu celé směny nebo její části. Z 
naměřených dat je počítán časově vážený průměr koncentrací (průměrná expozice) za celou 
dobu směny. V průmyslové hygieně je koncentrace látky odpovídající akceptovatelné 
intenzitě biologického účinku označována jako expoziční limit. S tímto limitem je 
porovnáván výše uvedený časově vážený průměr koncentrací. Expoziční limity jsou 
odvozovány na základě dat získaných ze vztahů dávka-odpověď z experimentálních a 
epidemiologických studií. Z uvedeného vyplývá, že kvalita odhadu úrovně zdravotních rizik 
je významně ovlivňována kvalitou deklarovaných expozičních limitů a kvalitou odhadu 
aktuální expoziční situace. Kvalita odhadu rizika je tedy minimálně z poloviny podmíněna 
kvalitou odhadu aktuální expoziční situace (3). 

Hodnocení úrovně expozice určité chemické látce se v současné průmyslově hygienické 
praxi provádí tradičně na základě terénního měření nebo na základě předchozích zkušeností 
s expozičními scénáři jiných látek. Jednu z dalších alternativ představuje modelování 
expozice s využitím fyzikálně-chemických dat hodnocené látky a základních technologických 
charakteristik hodnoceného pracovního procesu. Zvyšování přesnosti, rychlosti a flexibility 
odhadů úrovně expozice a snižování objemu finančně a časově náročného terénního měření je 
důležitým fenoménem současné průmyslové hygieny. Uvedená situace vede k rozvoji 
přesnějších kvantitativních modelovacích technik a k jejich širší aplikaci do praxe. I když 
odběrové a analytické postupy zůstávají nedílnou součástí procesu hodnocení pracovních 
expozic, v reálných pracovních situacích, kdy je člověk vystaven účinkům desítek látek, 
nemohou tyto „robustní“ metody samy o sobě, z čistě technických důvodů, zajistit komplexní 
kvantitativní zhodnocení expoziční situace. Posláním modelů není nahrazovat analytické 
metody, ale doplňovat jejich závěry, zvyšovat váhu profesionálního úsudku, zlepšovat 
techniku kvantitativního expozičního odhadu a zlepšovat strategii odběrů vzorků. V případech 
expozic s nižším stupněm rizika lze potom finanční prostředky, ušetřené na analytických 
postupech nahrazených modelováním, ekonomicky smysluplněji využít při podrobnější 
kvantifikaci expozic s rizikem vysokým (1, 6). 

Fyzikálně-chemické expoziční modely představují relativně levný, rychlý a validní 
nástroj, který může být s výhodou využit při odhadech expoziční zátěže stávající, 
retrospektivní i prospektivní. Velkou výhodou této alternativy standardního měření je 
skutečnost, že nevyžadují fyzickou přítomnost hodnoceného procesu nebo operace. To byl 
jeden z významných důvodů široké aplikace modelů v odhadech/evaluaci stávajících 
expozičních rizik produktů v programu REACH v EU. Prospektivní hodnocení expozice 
může být velmi užitečné při plánování nových technologií a operací, konkrétně při výběru 
vhodné technologické varianty, při výběru chemických komponent a při plánování kontroly 
úrovně expozice. Významnou zde může být úspora času a finančních prostředků za 
laboratorní testování. Retrospektivní modelování expozičních scénářů v minulosti je prakticky 
jedinou formou získávání informací v situacích, kdy již tyto technologie neexistují (2, 3). 

Uspokojivá funkce modelů je podmíněna jistým počtem validních vstupních dat 
(determinant). Kvantifikace těchto dat (případně doplňujících dat) s sebou přináší nutnost 
detailnější znalosti expozičního prostředí a redukuje možnost opominutí atypických 
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expozičních charakteristik. Používání expozičních modelů v rozhodovacích procesech zvyšuje 
rychlost, přesnost a reprodukovatelnost profesionálního úsudku a snižuje pravděpodobnost 
systematických chyb a chyb v důsledku selhání lidského faktoru. Přínosem dlouhodobého 
využívání expozičních modelů by mohl být základ pro vytváření platformy standardních 
postupů hodnocení úrovní expozice specifických průmyslových operací. Postupy by byly 
v průběhu času dále doplňovány a modifikovány (dolaďovány) terénními daty. Ve finále by 
se postupy vyznačovaly vysokou flexibilitou použití a vysokou spolehlivostí výsledků 
s nízkým nárokem na vstupní monitorovací data (5, 7, 8). 

 
Metodika 

Prezentovaná práce se zabývá validací WBM modelu (Well Mixed Box model). Jedná se 
o typický fyzikálně-chemický model ze souboru softwarových modelů nazvaného IH Mod. 
Původní modelový software IH Mod byl sestaven Danielem Droletem a Thomasem 
Armstrongem (US AIHA) (4). Česká varianta IH Modu byla v roce 2010 připravena Zdeňkem 
Fialou, Danielem Droletem and Janem Kremláčkem (US AIHA, Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové). 

IH Mod odhaduje množství látky, které se uvolní za určitých podmínek do parní fáze a 
nabízí deset variant distribuce par této látky v definovaném pracovním prostoru. Modely 
vyžadují znalost tlaku par látky, objemu pracovního prostoru, expozičního scénáře a 
ventilační konfigurace (4). 

Pro první validaci české varianty IH Modu byl použit model odhadu množství látky 
uvolněné do ovzduší a model homogenní kontaminace místnosti s možností ukončení 
generace emisí a možností ventilace ( WMB model). Pro experimentální validaci modelu byly 
použity látky s rozdílnými tlaky par: n-hexan = 18.50 kPa, toluen = 3.40 kPa a butanol = 
0.65 kPa, které byly odpařovány za definovaných podmínek ve zkušební místnosti a u kterých 
byly sledovány změny jejich koncentrace s časem. Pro validaci modelu v podmínkách 
blížících se praxi byla využita upravená technologie ruční laminace skelné tkaniny, kde byly 
v dané časové periodě a za definovaných podmínek měřeny koncentrace styrenu v ovzduší. 
Všechny naměřené hodnoty byly následně porovnávány s očekávanými koncentracemi látek 
dle WBM modelu. 

 
Výsledky a diskuse 

Experimentální validace modelu WMB 

Podmínky experimentu: atmosférický tlak 101,3 kPa, rychlost proudění vzduchu nad 
odpařující se kapalinou 50 cm/s, teplota na povrchu kapaliny 22 °C, délka povrchu kapaliny 
na odpařovací misce ve směru proudění vzduchu 5 cm, plocha povrchu kapaliny na 
odpařovací misce 100 cm2, objem místnosti 47 m3, objemový průtok vzduchu v místnosti 1 
m3/min. Na začátku experimentu byla v ovzduší místnosti a v přiváděném vzduchu (difuséry) 
zjištěna pouze stopová množství látek. Čas simulace byl 180 minut. Neventilační ztráty 
nebyly hodnoceny z důvodu nedostatku informací o absorpci odpařovaných látek na povrchu 
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stěn a podlahy. Turbulentní proudění vzduchu v místnosti bylo zajištěno pomocí stolních 
ventilátorů. Koncentrace látek byly v odpovídajících časech analyzovány fotometricky (PID, 
Dräger). Každý koncentrační bod v grafech reprezentuje průměr dvou měření, prováděných 
ve stejnou dobu ve dvou různých zónách místnosti. Různá místa měření byla volena z důvodu 
snížení úrovně chyby, dané vznikem koncentračních gradientů v reálném prostředí (odchylky 
od ideálního stavu koncentrační homogenity). 

 

 

Obr. 1. Model homogenní kontaminace místnosti s ventilací 
 
 

 

Obr. 2. Model homogenní kontaminace místnosti s možností ukončení generace emisí a možností ventilace 
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Obr. 3. Model homogenní kontaminace místnosti s ventilací 
 

 

 

Obr. 4. Model homogenní kontaminace místnosti s možností ukončení generace emisí a možností ventilace 

 
Obrázky 1, 3 a 5 zachycují vývoj koncentrací n-hexanu, toluenu a butanolu po dobu 180 

minut až do situace v blízkosti ustáleného stavu. Modré křivky zachycují predikované 
průběhy koncentrací, červené body pak hodnoty naměřené v ovzduší. Obrázky 2, 4 a 6 
zachycují vývoj koncentrací n-hexanu, toluenu a butanolu po dobu 180 minut, přičemž ve120 
minutě simulace byla ukončena produkce emisí. Predikované a naměřené koncentrační profily 
látek nevykazovaly významnější diference. Počet situací, kdy naměřená hodnota koncentrace 
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byla vyšší než hodnota koncentrace modelované(červené body nad modrou křivkou), se 
pohyboval zhruba mezi 20 – 35% případů.Obecně lze konstatovat, že ve všech případech byl 
predikovaný průběh koncentrací mírně vyšší než koncentrace naměřené. Nález nižších 
reálných koncentrací může být zčásti přisuzován skutečnosti, že nebyly hodnoceny 
neventilační ztráty. Neventilační ztráty jsou dány součtem úniků látky netěsnostmi místnosti, 
absorpcí na površích zdí a podlah a reakcemi s ostatními složkami ovzduší. Pokud tyto ztráty 
nejsou stanoveny experimentálně, jejich odhady jsou velmi komplikované a nejisté. 

 

 

Obr. 5. Model homogenní kontaminace místnosti s ventilací 
 

 

 

Obr. 6. Model homogenní kontaminace místnosti s možností ukončení generace emisí a možností ventilace 
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Validace modelu WMB v prostředí laminační technologie 

Podmínky v technologii: atmosférický tlak 101,3 kPa, rychlost proudění vzduchu nad 
odpařující se kapalinou/smáčenou tkaninou 65 cm/s, teplota na povrchu kapaliny/smáčené 
tkaniny 32 °C, délka povrchu kapaliny/smáčené laminované tkaniny ve směru proudění 
vzduchu 100 cm, plocha povrchu kapaliny/smáčené laminované tkaniny 10000 cm2, objem 
místnosti 75 m3, objemový průtok vzduchu v místnosti 5,2 m3/min Na počátku experimentu 
byla v ovzduší místnosti zjištěna zbytková koncentrace styrenu 16 mg/m3, v přiváděném 
vzduchu byla zjištěna koncentrace styrenu 4 mg/m3. Čas pozorování byl 120 minut. 
Neventilační ztráty nebyly hodnoceny z důvodu nedostatku informací o absorpci styrenu na 
povrchu stěn, podlahy a zařízení. Koncentrace látek byly v odpovídajících časech 
analyzovány fotometricky (PID, Dräger). Každý koncentrační bod v grafech reprezentuje 
jedno měření v různých zónách místnosti. Různá místa měření byla volena z důvodu snížení 
úrovně chyby, dané vznikem koncentračních gradientů v reálném prostředí (odchylky od 
ideálního stavu koncentrační homogenity).  

 

 

Obr. 7. Model homogenní kontaminace místnosti s ventilací (prostředí laminační technologie) 

 
Obrázek 7 zachycuje vývoj koncentrace styrenu od začátku pracovního úkonu č. 1 

(laminace povrchu skelné tkaniny) po dobu 120 minut až do situace blízké ustálenému stavu. 
Modré křivky zachycují predikované průběhy koncentrací, červené body pak hodnoty 
naměřené v ovzduší. Obrázek 8 zachycuje vývoj koncentrace styrenu od začátku pracovního 
úkonu č. 2 (laminace povrchu skelné tkaniny) po dobu 120 minut, přičemž v 75 minutě byla 
produkce emisí styrenu ukončena (laminované tkaniny byly odstraněny). Predikované a 
naměřené koncentrační profily látek nevykazovaly významnější diference. Počet situací kdy 
naměřená hodnota koncentrace byla vyšší než hodnota koncentrace modelované (červené 
body nad modrou křivkou) se pohyboval zhruba mezi 22 – 44% případů. Obecně lze 
konstatovat, že predikovaný průběh koncentrací byl mírně vyšší než koncentrace naměřené. 



 280

Obdobně jako u experimentů se domníváme, že nález nižších reálných koncentrací může být 
zčásti přisuzován skutečnosti, že nebyly hodnoceny neventilační ztráty.  

 

 

Obr. 8. Model homogenní kontaminace místnosti s možností ukončení generace emisí a možností ventilace 
(prostředí laminační technologie) 

 
Závěry 

Fyzikálně-chemické modely představují relativně levný, rychlý a validní nástroj pro odhad 
stávající, retrospektivní i prospektivní úrovně expoziční zátěže. Expoziční modely by neměly 
konkurovat standardním postupům průmyslové hygieny, ale naopak je doplňovat a 
zpřesňovat. Zdá se, že absorpce látek na stěnách, podlahách a vybavení místnosti může 
významně modifikovat predikované hodnoty koncentrací. Z prvotních dat nelze zatím 
odvozovat obecnější závěry. Validace modelů pokračuje. 
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MOŽNOSTI ZNIŽOVANIA EXPOZÍCIE ZAMESTNANCOV PEVNÝM 
AEROSÓLOM NA PRACOVISKÁCH DREVÁRSKEJ VÝROBY 

 

 

D. Tomášková, A. Augustínová, A. Mičiaková 

 Oddelenie laboratórií preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Žiline 
 
 
 

Pri spracovávaní drevnej hmoty sú zamestnanci drevárskeho priemyslu vystavení 
pôsobeniu viacerých fyzikálnych aj chemických faktorov. Jedným z nich je expozícia 
zamestnancov pevným aerosólom. Podľa súčasnej platnej legislatívy (1) sa pevný aerosól z 
dreva zaraďuje do skupiny pevných aerosólov s prevažne dráždivým účinkom (vyvolávajúce 
nešpecifické zápalové zmeny), pričom buk a dub patria do skupiny karcinogénov kategórie 1 
(2). Pevný aerosól z dreva má na ľudský organizmus 4 rozličné účinky: mechanický, 
alergizujúci, toxický, karcinogénny. Mechanické účinky spôsobujú cudzie telieska v koži, v 
spojivkovom vaku a na slizniciach. Pri alergizujúcich a toxických účinkoch sa môžu 
vyskytovať prejavy precitlivenosti kože, dýchacích ciest (ekzém, alergická rinitída, 
bronchiálna astma). Karcinogénne účinky súvisia so zvýšeným výskytom adenokarcinómu 
nosa a vedľajších nosných dutín. Inhalácia prírodných drevných prachov v kombinácii s 
rozpúšťadlami uľahčuje vznik nádorov nosnej sliznice. Genotoxické látky, ktoré sa môžu 
podieľať na potenciálnom rakovinotvornom pôsobení, sú látky obsiahnuté najmä v extrakte z 
bukového a dubového dreva (3).  

 
Cieľ 

Cieľom našej práce bolo dokázať, že zníženie koncentrácie pevných aerosólov z dreva sa 
na pracoviskách drevárskej výroby dá docieliť aj aplikáciou jednoduchých, finančne 
nenáročných opatrení zo strany zamestnávateľa, a to znížením sekundárnej koncentrácie 
pevných aerosólov a pravidelnou údržbou odsávacích zariadení.  

 
Materiál a metódy 

Na dokázanie nášho predpokladu, že sekundárna koncentrácia pevných aerosólov z dreva 
sa vo významnej miere podieľa na celkovej koncentrácii pevných aerosólov v pracovnom 
ovzduší, sme zvolili meranie koncentrácie pevných aerosólov z dreva na drevárskych 
pracoviskách vyrábajúcich prevažne nábytok, dvere a okná. Na všetkých sledovaných 
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pracoviskách sa vyhlásili rizikové práce z dôvodu zvýšenej koncentrácie pevných aerosólov 
z dreva, a to v kategóriách 3 a 4. Vybrali sme stredne veľké podnikateľské subjekty, ktoré 
spracovávali mäkké drevo (smrek), ale aj laminátové DTD, sololit, surové DTD a tvrdé drevo 
(buk, dub). V týchto troch drevárskych prevádzkach okresu Žilina sme vykonali osobné 
odbery na 8 pracovných miestach a stacionárny odber na jednom pracovnom mieste.  

 Odber, spracovanie a stanovenie koncentrácie pevných aerosólov vo vzorkách pracovného 
ovzdušia 

Odbery sme vykonávali na jednotlivých pracoviskách tak, že prvé meranie sme 
uskutočnili bez predchádzajúceho informovania vedenia prevádzky za bežných 
prevádzkových podmienok a druhé kontrolné meranie po vyčistení odsávacích zariadení na 
pracovisku a po jeho uprataní. Pri odbere zamestnanci vykonávali na jednotlivých pracovných 
miestach rovnakú pracovnú činnosť aj s rovnakým materiálom ako pri prvom odbere, aby sa 
zabezpečilo prijateľné porovnanie výsledkov. Na osobné odbery sme použili čerpadlá Apex 
(Chromspec) a čerpadlá Airchek 52 (Chromservis) s IOM odberovými hlavicami priemeru 25 
mm. Prietok na čerpadlách sme nastavili na 2 l/min a pred a po meraní kontrolovali 
plavákovým prietokomerom typ Casella. Osobné odbery na jednotlivých pracovných miestach 
trvali v závislosti od charakteru práce od 2,5 do 4 hodín. Na porovnanie sa uskutočnili 
stacionárne odbery prostredníctvom stacionárnych čerpadiel ZMP 04 (Závody mechanizace a 
automatizace) s odberovými hlavicami s priemerom 37 mm umiestnenými vo výške 1,5 m od 
podlahy vedľa zamestnanca na vytypovaných pracovných miestach. Prietok čerpadiel bol 
nastavený na 20 l/min. Stacionárne odbery trvali 50 minút jeden odber na jednom pracovnom 
mieste. Vzorky sme následne spracovali v laboratóriu gravimetrickou metódou. Na odber sme 
použili sklovláknité filtre Whatmann s priemerom 25 mm pre osobné odbery a s priemerom 
37 mm pre stacionárne odbery. Filtre sme vážili po ich 24 h ustálení v exsikátore na 
analytických váhach Sartorius. Na základe získaných údajov od zamestnávateľov sme 
vypočítali celozmenové časové expozície pevným aerosólom z dreva pre jednotlivých 
zamestnancov podľa STN EN 689 (4). 

 
Výsledky a diskusia 

Naša práca bola zameraná na expozíciu zamestnancov pre pracovné zaradenie stolár na 
pracoviskách drevárskej výroby (5). Následne sme vypočítali hodnoty TWA pre pracovné 
zaradenie stolár na jednotlivých pracovných miestach a hodnoty sme porovnali s hodnotami 
NPELc pre rastlinný pevný aerosól – ostatné dreviny – 8,0 mg/m3 podľa NV SR č. 300/2007 
a hodnotami 5,0 mg/m3 pre buk a dub podľa NV SR č. 356/2006. Uvedené výsledky sme 
zapracovali do tab. 1. Ako je zrejmé z tabuľky, na všetkých sledovaných pracovných miestach 
sme zistili percentuálny pokles hodnôt TWA po údržbe vzduchotechniky a po prečistení 
pracovného miesta. Uvedený pokles sa pohyboval v rozmedzí od 1,5 % po 72,7 %. Najnižší 
pokles hodnôt TWA sme stanovili pre stolára, ktorý pracoval na brúske a spodnej fréze, kde 
pôvodná hodnota TWA bola nízka – 2,66 mg/m3. Najvýraznejší pokles hodnoty TWA sme 
zaznamenali pre stolára pracujúceho na pracovných miestach s formátovacou pílou, frézou, 
stojanovou brúskou, hobľovačkou a zrovnávačkou. Na pracovnom mieste stolára na pásovej 
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brúske, kde došlo k poklesu pôvodnej hodnoty TWA až o 46,8 %, hodnota TWA aj napriek 
tomu prekračovala TSH, nakoľko stolár pracoval s bukovým drevom. Na tom istom 
pracovisku sa prekročila hodnota TSH aj pre stolára, ktorý pracoval na medzibruse 
a vykonával prebrusovanie bukových dielcov ručnou vibračnou brúskou, kde sa aj napriek 
uvedeným opatreniam nepodarilo zabezpečiť dodržanie hodnôt TSH. Prečistením odsávacieho 
zariadenia a celkovým vyčistením pracovných miest sa znížil pokles prekročených hodnôt 
NPELc z pôvodných 5 z celkového počtu všetkých sledovaných pracovných miest na 2 
pracovné miesta, čo je pokles o 60 %. 

 
Tab. 1 Porovnanie 8 hodinového časovo- váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre pevný aerosól na pracovných 
miestach pred a po realizácii opatrení – pre osobné odbery 

Pracovné zaradenie/ 
pracovné miesta 

Použitý materiál 

TWA na 
pracovné miesto 

pred čistením 
pracoviska 

TWA na pracovné 
miesto po údržbe 
a čistení pracoviska 

% 
poklesu 

Stolár – formátovacia píla laminátové DTD, sololit, 
surové DTD 

8,87* 2,65 70,1 

Stolár – vŕtací stroj laminátové DTD, sololit, 
surové DTD 

3,95 1,23 68,9 

Stolár – fréza laminátové DTD, sololit, 
surové DTD 

1,73 1,46 15,6 

Stolár – pásová brúska buk 13,56* 7,21* 46,8 
Stolár – medzibrus buk 39,75* 29,96* 24,6 
Stolár – stojanová brúska, 
viacvretenová fréza, 
pásová píla 

dub 6,85* 2,86 58,2 

Stolár – formátovacia píla, 
zrovnávačka, hobľovačka, 
fréza, stojanová brúska 

smrek 8,87* 2,42 72,7 

Stolár – brúska, spodná 
fréza 

smrek 2,66 2,62 1,5 

* Hodnoty TWA, ktoré prekračovali hodnoty NPELc podľa NV SR č. 300/2007 pre smrek, laminátové DTD, 
sololit, surové DTD, a ktoré prekračovali hodnoty TSH podľa NV SR č. 356/2006 Z. z. pre buk a dub. Uvedené 
výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak. 

 
V tab. 2 uvádzame porovnávanie expozície zamestnanca pri použití osobného 

a stacionárneho odberu, a to pred a po údržbe odsávacieho zariadenia a čistení pracoviska, na 
pracovnom mieste obsluha formátovacej píly. Vzhľadom na to, že stolár obsluhoval počas 
odberu iba formátovaciu pílu a stacionárny odber bol v blízkosti jeho dýchacej zóny, dospeli 
sme k podobným hodnotám pri oboch spôsoboch odberu. Po údržbe došlo k výraznejšiemu 
poklesu pri stacionárnom odbere, avšak rozdiel je do 9,8 %, čo je neistota metódy merania. Po 
vyčistení a údržbe odsávacieho zariadenia hodnoty TWA pri osobnom, ako aj pri 
stacionárnom odbere nepresahovali hodnoty NEPLc a zamestnanec z rizikovej kategórie 3 bol 
preradený do kategórie 2. Je však dôležité, aby zamestnávatelia v tejto údržbe pracoviska 
a odsávacieho zariadenia pokračovali a nezvyšovali tak pôsobením sekundárnej koncentrácie 
pevných aerosólov expozíciu a zaťaženie svojich zamestnancov. 
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Tab. 2. Porovnanie 8 hodinového časovo- váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre pevný aerosól na pracovných 
miestach pred a po realizácii opatrení – pre osobný odber a stacionárny odber 

Profesia / pracovné 
miesta 

Použitý materiál 
TWA na pracovné 

miesto pred 
čistením pracoviska 

TWA na pracovné 
miesto po údržbe a 
čistení pracoviska 

% poklesu 

Stolár / formátovacia 
píla- osobný odber 

laminátové DTD, sololit, 
surové DTD 8,87* 2,65 70,1 

Stolár / formátovacia píla 
– stacionárny odber 

laminátové DTD, sololit, 
surové DTD 8,73* 1,78 79,6 

*Hodnoty TWA, ktoré prekračovali hodnoty NPELc podľa NV SR č. 300/2007. Uvedené výsledky boli 
korigované na referenčnú teplotu a tlak. 
 

Záver 

Pri spracovaní dreva na pracoviskách drevárskej výroby sú zamestnanci vystavení 
pôsobeniu fyzikálnych aj chemických faktorov. Jedným z nich je koncentrácia pevných 
aerosólov. Vdychovanie týchto chemických faktorov môže viesť k podráždeniu slizníc, 
dýchacích orgánov, k vzniku alergických rinitíd a chronických zápalov nosa. Hlavným 
faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje koncentráciu pevných aerosólov z dreva na pracovisku v 
drevárskych prevádzkach je kvalitná technológia so zabudovaním účinného odsávania. Na 
jednotlivých pracoviskách sme vykonali osobné odbery v dýchacej zóne stolárov na IOM 
odberové hlavice. Stanovenie koncentrácie pevných aerosólov z dreva v pracovnom ovzduší 
sme realizovali gravimetrickou metódou. Z výsledkov pozorovaní vyplynulo, že kvalitným 
prevádzkovaním, častou výmenou a čistením filtrov v odsávacom zariadení možno výrazne 
znížiť hodnoty celozmenovej expozície zamestnancov, a to v niektorých prípadoch až o 70 %. 
Týka sa to hlavne formátovacej píly a vŕtacieho stroja. Prekročenie 8-hodinovej časovo 
váženej priemernej NPELc pre pevné aerosóly sme zistili na 5 pracovných miestach z 8 pre 
pracovné zaradenie stolár pri bežnej prevádzke počas prvého neohláseného odberu. Po 
vyčistení pracovísk a odsávacieho zariadenia sa hodnoty NPELc pre pevné aerosóly z dreva 
prekročovali len na dvoch pracoviskách. Aj na nich však došlo k celkovému poklesu 
koncentrácie pevných aerosólov, a to takmer o 25 % na pracovnom mieste na medzibruse a o 
46,8 % na pracovnom mieste pri pásovej brúske.  

Na ostatných pracoviskách sme nezaznamenali prekročené hodnoty NPELc pre pevné 
aerosóly z dreva podľa NV SR č. 300/2007. Pokles hodnôt TWA sa pohyboval v rozmedzí od 
24,6 % po 72,7 % na pracoviskách, kde sa pôvodné hodnoty NPELc pre pevné aerosóly z 
dreva podľa NV SR č. 300/2007, ako aj hodnoty TSH podľa NV SR č. 356/2006 Z.z. 
prekročovali. Z výsledkov pozorovaní vyplýva, že kvalitnou a sústavnou údržbou pracovných 
priestorov a účinným lokálnym odsávaním možno významne znížiť hodnoty celozmenovej 
expozície zamestnancov. Toto úsilie nielen zlepší kvalitu pracovného prostredia, ale bude 
znamenať aj ekonomický prínos pre zamestnávateľa. V konečnom dôsledku zlepšenie 
pracovného prostredia a pracovných podmienok prispieva k ochrane zdravia zamestnancov, 
čo je jedným zo základných cieľov dodržiavania zákona o ochrane zdravia.  
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Úžinové neuropatie sú jedny z najčastejších porúch periférneho nervového systému. 
Termínu úžinové neuropatie zodpovedajú izolované poškodenia, ktoré sa vyskytujú v 
špecifických lokalizáciách, kde sa nervy mechanicky stláčajú vo fibróznych a fibrooseálnych 
tuneloch, alebo deformujú fibróznym zväzkom. Bežným prípadom kompresie nervu vo 
fibrooseálnom tuneli je syndróm karpálneho kanála (5).  

Príčina tohto ochorenia je obyčajne komplexná. Okrem vrodenej dispozície sú dokázané 
aj vplyvy hormonálne, následky prekonaných úrazov i chronických zápalových ochorení a v 
neposlednom rade rôzne návyky a pracovné zaťaženie. Kompresia zo začiatku naruší venóznu 
cirkuláciu a dochádza k venostáze, hlavne v spánku, keď je obeh spomalený. Tak je 
postihnutá aj kapilárna sieť a pri väčšej kompresii môže byť postihnutý aj prívod krvi v 
arteriolách. Okrem cievnej kompresie dochádza ku kompresii nervu a poruche axonálneho 
transportu. 

Prvým príznakom sú zvyčajne parestézie, neskôr bolesti 1. – 4. prsta, často v noci a po 
pracovnom zaťažení. Nočné bolesti ustúpia po rozcvičení. Ťažkosti môžu vyvolať i niektoré 
polohy alebo činnosti – dlhé alebo opakované zovretie päste, štrikovanie, šitie, riadenie auta, 
písanie. Anamnesticky je treba pátrať po rôznych návykoch a pracovných polohách (4). 

V práci poukazujeme na raritný prípad ochorenia z DNJZ u pacientky so syndrómom 
karpálneho kanála, ktorý vznikol v jednom textilnom závode ako následok opakovaných 
pohybov horných končatín (HK) po niekoľkoročnej expozícii pri česaní konských chvostov.  

Vlasy z konských chvostov sa používajú na výrobu veľmi kvalitných látok, najmä pre 
zahraničných zákazníkov. Zatkávajú sa do látok pre ich výborné vlastnosti, ako sú vysoká 
pružnosť, lesk, hustota, pevnosť, odolnosť voči vode a vonkajším vplyvom – čím sa látky 
stavajú odolnejšie voči opotrebovaniu a tým aj trvanlivejšie. Na tento účel sú v porovnaní s 
inými zvieratami ideálne práve vlasy z chvosta koňa, ktoré ich majú dostatočné dlhé na 
zatkávanie, ale aj pre ich hore uvedené bezkonkurenčné vlastnosti (2, 3). Látky s použitím 
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konských vlasov sa používajú na výrobu vysoko kvalitných poťahových látok napr. na 
čalúnenie starožitného nábytku, pánskych kabátov vyššej kvality, rybárskych rukavíc, lán, 
uzdy na jazdenie, koberčekov. Samotné vlasy z konských chvostov aj na výrobu štetcov, 
rybárskych vlascov, sláčikov hudobných nástrojov (1, 2, 3). 

 
Cieľ práce 

Cieľom práce bolo informovať o zaujímavom a veľmi ojedinelom prípade 
profesionálneho ochorenia z dlhodobého, jednostranného a nadmerného zaťaženia (DNJZ) 
horných končatín u pracovníčky textilného priemyslu, ktoré vzniklo pri česaní konských 
chvostov cez kovové hrebene.  

  
Kazuistika  

Pacientka R. R., 35 ročná, nefajčiarka, praváčka, s expozíciou pradiarky malého textilného 
závodu – posledných asi 6 rokov pri ručnom česaní konských chvostov. Prvýkrát bola 
vyšetrená na ambulancii Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) v Martine 
v marci 2011 pre nález syndrómu karpálneho kanála obojstranne, prevažne vpravo, stav po 
operácii – dekompresii – nervus medianus vpravo v septembri 2010. Subjektívne udávala 
posledné 3 roky výrazné tŕpnutie najmä 1. – 3. prsta oboch rúk, viac vpravo. V noci sa budila 
pre uvedené ťažkosti. Neskôr pociťovala stratu citu v rukách, neobratnosť prstov a 
neschopnosť chytiť drobné predmety (napr. ihlu, mince, gombík). Pri objektívnom vyšetrení 
HK boli prítomné chladnejšie akrálne časti prstov rúk a výrazne pozitívny Tinel viac vpravo. 
Kĺby neboli palpačne bolestivé, hybnosť v nich bola zachovaná bez funkčného 
obmedzenia. EMG vyšetrenie z augusta 2010 verifikovalo syndróm karpálneho kanála stredne 
ťažkého (II.) stupňa. Pacientka absolvovala konzervatívnu liečbu (odporučenú neurológom v 
r. 2010) a pre pretrvávanie klinickej symptomatológie sa v septembri 2010 podrobila 
operačnému riešeniu. Napriek tomu kontrolné EMG vyšetrenie po operácii z apríla 2011 
nepotvrdilo zlepšenie nálezu v porovnaní s predoperačným. 

Na overenie pracovnej anamnézy sme žiadali hygienický prieskum pracoviska a po jeho 
obdržaní sme hlásili profesionálne ochorenie z DNJZ – položku 29 – 4. zoznamu chorôb z 
povolania. Hygienický prieskum potvrdil, že pacientka pracovala pri česaní konských 
chvostov v stoji. Na pracovný stôl si naložila 20 – 25 konských chvostov. Z jedného zväzku 
konského chvosta si urobila dva menšie, ktoré na jednom konci zviazala špagátom. Menšie 
zväzky potom prečesávala cez kovový hrebeň z klincov (obr. 1). 

Jeden zväzok prečesávala cez kovový hrebeň 4- až 5-krát, čím zbavovala konské vlasy 
nečistôt, prípadne odpadu. Toto opakovala trikrát za sebou. Potom drevenou lopatkou – 
poklepávaním – zväzok zarovnala, natiahla naň 3 gumičky a odstrihla vyčnievajúce vlasy. 
Prečesanie malého zväzku trvalo asi l,6 minúty. Za pracovnú dobu prečesala 220 kusov, čo 
trvalo asi 352 minút. Prečesanie jedného zväzku cez hrebeň vykonávala 12- až 15-krát, čiže 
prečesanie 220 zväzkov vyžadovalo urobiť tento úkon 2 640- až 3 300-krát za 352 minút 
pracovnej zmeny, t.j. prečesala ich každých 6 – 8 sekúnd.  
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Obr. 1. Prečesávanie konských chvostov 
 
V roku 2007 a v nasledujúcom období – do konca marca 2009, pracovala v 12- 

hodinových zmenách s týždenným fondom pracovnej doby 37,5 hodiny. Počet zmien do 
mesiaca bol 13 – 15 dní, t.j. 2 dni pracovala a 2 dni mala voľno. Vtedy za pracovnú dobu 
prečesala až 330 kusov zväzkov pri popísanom technologickom postupe. Ako praváčka 
svalovú silu vynakladala na držanie zväzku vlasov pokope a ich preťahovanie cez hrebeň, kde 
vyčesávala drobné vlasy a nečistoty (zvyšky výkalov). Do činnosti zapájala obe HK. Zvýšené 
svalové napätie pri trvalom namáhaní tých istých svalových skupín pri usilovnom držaní 
rukami má za následok poruchu krvného zásobenia a svalovú únavu. Potom vynakladaná 
svalová sila je neprimerane veľká, držanie pracovných nástrojov nevhodné. Profesionálny 
pôvod ochorenia pri uvedenej diagnóze sa preukázal.  

 
Diskusia a záver 

Voľba terapeutického postupu pri syndróme karpálneho kanála závisí od dĺžky ochorenia 
a stupňa poškodenia (zisteného EMG vyšetrením). Predovšetkým je treba obmedziť tie 
činnosti, ktoré s ťažkosťami súvisia. Ak konzervatívna liečba (fixácia zápästia ortézou, 
farmakoterapia) nie je účinná, pristupuje sa najčastejšie k operačnému riešeniu – revízii n. 

medianus v priebehu zápästia a dlane s prípadnou neurolýzou. K operačnému riešeniu treba 
pristúpiť dostatočne skoro, pokiaľ ešte nedošlo k úplnému zničeniu nervu (4). 

V našom prípade napriek operačnému riešeniu (dekompresii n. medianus vpravo 
v septembri 2010) sa EMG ani klinický nález pacientky podstatne nezlepšil. Pravdepodobne 
aj v dôsledku podcenenia ťažkostí samotnou pacientkou a zo strachu z možnej straty 
zamestnania, a tým aj oneskorenia (resp. nedostatočnej) konzervatívnej liečby i samotného 
operačného zákroku. Svoj podiel však zohralo aj zanedbanie preventívnych lekárskych 
prehliadok, ktoré nerobil praktický lekár ani lekár pracovnej zdravotnej služby. I keď sú 
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známe aj také prípady, že pooperačný nález nie je vždy uspokojivý vzhľadom na možné 
pooperačné komplikácie. 
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Naše predchádzajúce práce poukazujú na viaceré profesie, pri ktorých sa vyskytuje 
ochorenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ), ktoré patrí aj 
aktuálne medzi najčastejšie profesionálne ochorenia na Slovensku (1, 4). Pri ochoreniach 
z DNJZ sú poškodené štruktúry pohybového systému končatín – kosti, kĺby, šľachy, svaly, 
nervy a cievy (1, 2, 3, 4). 

K pracovným faktorom, ktoré podmieňujú vznik týchto ochorení, patrí dlhodobosť, 
nadmernosť a jednostrannosť zaťaženia. Na ochorení sa podieľajú aj individuálne vplyvy, ku 
ktorým patrí celková zdatnosť pracovníka, jeho konštitúcia, anatomicko-funkčný stav 
pohybového systému, a to predovšetkým zdatnosť podporno-pohybového aparátu (1, 6). 
Gáliková a spol. (5) upozornili v súvislosti s antropometrickou výbavou jedinca na správne 
pracovné zaradenie. 

Ochorenie z DNJZ je lokalizované dominantne na horných končatinách, ako to vyplýva aj 
z prehľadu činností a profesií (1). K profesiám, pri ktorých sa vyskytuje ochorenie z DNJZ na 
dolných končatinách, patria profesie dláždičov, parketárov, podlahárov, asfaltérov, lepičov 
linolea, záhradníkov a všetkých tých pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu po kľačiačky (1, 2). 
V nasledujúcej kazuistike uvádzame prípad pracovníka, ktorý bol dlhodobo exponovaný ako 
dláždič zámkovej dlažby. Ide o zamestnanca, ktorý pracoval 13 rokov v stavebnej súkromnej 
firme ako stavebný robotník a dláždič pri kladení zámkovej dlažby.  

 
Kazuistika  

Pacient M. I., 58 ročný, nefajčiar, hospitalizovaný na KPLaT v Martine pre výrazné 
bolesti v kolenných kĺboch, ktoré sa v posledných mesiacoch zvýraznili, a pre ktoré bol 
pacient päť mesiacov práceneschopný. Z osobnej anamnézy sme zistili, že prekonal ešte 
v predchádzajúcom zamestnaní, kde pracoval ako zámočník a údržbár, prepatelárnu burzitídu 
na pravom kolene, pre ktorú ho aj operovali. Rok po operácii sa toto ochorenie zopakovalo. 
Pri vstupnej prehliadke do stavebnej firmy, kde pacient kládol zámkovú dlažbu, sa nezistilo 
žiadne ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou pre vykonávanie práce dláždiča. Záznamy o 
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preventívnych prehliadkach nepoukazovali na patologické zmeny kostnokĺbneho systému. 
V zdravotnej dokumentácii nachádzame záznamy o erytéme a o ošupovaní pokožky v oblasti 
kolien. V ďalšom zázname v zdravotnej dokumentácii je údaj, že po kľačaní v práci na ľavom 
kolene vznikol u pacienta výrazný hematóm. Vyslovilo sa podozrenie na nahromadenie krvi v 
ľavom kolennom kĺbe. Sonografickým vyšetrením sa v kolennom kĺbe zistila sanguinolentná 
tekutina. Z tohto dôvodu bol pacient práceneschopný, liečil ho ortopéd, ktorý v rámci liečby 
ordinoval pacientovi aj ortézu na ľavý kolenný kĺb. Po čiastočnom zlepšení ochorenie 
kolenného kĺbu v krátkej dobe recidivovalo, prečo sa vykonalo aj chirurgické operačné 
riešenie s odporučením, aby sa pacient vyvaroval priamemu tlaku na kolenný kĺb. Napriek 
sústavnej liečbe hlavne pri dlhšej chôdzi kolenný kĺb opúchal, bol instabilný a deformoval sa. 
Operácia priniesla pre pacienta len čiastočný efekt. 

Ortopedické vyšetrenie počas hospitalizácie na KPLaT poukázalo na predpoklad 
poškodenia chrupavky v oboch kolenných kĺboch, viac vľavo, čo sa verifikovalo 
artroskopickým vyšetrením. Ochorenie aj na pravom kolene sa analogicky riešilo operáciou 
v rámci artroskopického vyšetrenia. Pri kontrolnej hospitalizácii na KPLaT ortopéd 
konštatuje, že ide o stav po operácii prepatelárnej burzy obojstranne, stav po artroskopii 
kolena vľavo s dobrým funkčným nálezom, stav po artroskopii pravého kolena s prítomnými 
blokmi a instabilitou. Stav na pravom kolene bol funkčne horší v porovnaní s ľavým 
kolenným kĺbom. Podrobnejší artroskopický nález v kolenných kĺboch poukázal na 
chondromalacio patellae l. sin et condyli med. femoris l. sin et condyli med. tibiae gr III l. 

sin., bursitis prepatellaris l. sin. et condyli med. fem. 1. sin., stav po extirpácii. Následne sa na 
pravom kolennom kĺbe pre neuspokojivý stav vykonala ďalšia operácia, ktorá poukázala na 
progresiu ochorenia – poškodenie chrupaviek II. a III. stupňa. 

Po dôkladnom diagnostickom hodnotení a podrobnom diferenciálno-diagnostickom 
posúdení, vylúčení neprofesionálnych príčin poškodenia kolenných kĺbov, sa ochorenie 
vyhodnotilo v zmysle legislatívnych smerníc ako profesionálne (8). 

Choroba z povolania sa hodnotila za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzhľadom na 
operácie, ktorým sa pacient musel opakovane podrobiť, hodnotila sa aj za bolesť. 

Pri komplexnom zhodnotení prípadu sme pracovnú anamnézu objektivizovali 
hygienickým prieskumom, ktorý vypracoval regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
Potvrdil 14-ročnú expozíciu pacienta ako dláždiča zámkovej dlažby. V hygienickom 
prieskume sa uvádza, že v rámci 8-hodinovej pracovnej zmeny 2 pracovníci položili asi 80 m2 

zámkovej dlažby. Ako pracovné náradie pri kladení zámkovej dlažby používali gumené 
kladivo, murárske kladivo, rezačku – sekačku. Pracovná poloha pri kladení zámkovej dlažby 
bola u pracovníka v podrepe a po kľačiačky na obidvoch kolenách, s premenlivosťou ťažiska 
na jedno alebo druhé koleno v závislosti od miesta odoberania zámkovej dlažby, z pravej 
alebo z ľavej strany. Hmotnosť dlaždíc určených na uloženie závisí od ich veľkosti a hrúbky. 
Hmotnosť dlaždíc bola v rozpätí od 2 kg do 5 kg. Pri kladení zámkovej dlažby pracovník 
používal podložku na kľačanie rôzneho druhu. Podložky boli z polystyrénu, používal aj 
vankúš a iné provizórne pomôcky. V hygienickom prieskume je záznam, že pracovníka na 
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túto prácu vybavili nákolenníkmi, ktoré v podkolennej jamke príliš sťahovali podkolenie 
a neboli na túto prácu vhodné. V závere prieskumu je celkové hodnotenie, ktoré potvrdzuje, 
že pracovník vykonával pracovné činnosti – kladenie zámkovej dlažby, ktoré sú spojené 
s tlakom na kolenné zhyby. 

Pacient je do súčasnosti liečený podľa ortopedického uváženia, podávajú sa mu 
chondroprotektíva, nosí ortézy, musí rešpektovať primerané zaťažovanie kolenných zhybov 
a po dlhodobej práceneschopnosti je na predčasnom starobnom dôchodku. 

 
Diskusia a záver 

Profesionálne ochorenie z DNJZ – kam patria aj prepatelárne burzitídy, chondromalácie, 
poškodenie meniskov, sú také profesionálne ochorenia, ktoré podstatne limitujú pacienta 
v pohybovej aktivite (1, 2). Hygienickým prieskumom sa potvrdilo u pacienta aj väčšie 
množstvo nadčasových hodín mesačne, čo iste prispelo k vzniku a vývoju choroby 
z povolania. V našom prípade ide o pacienta normostenika (hmotnosť 69 kg, výška 170 cm), 
teda jedinca s fyziologickými antropometrickými parametrami, preto by nebolo správne 
domnievať sa, že hmotnosť v tomto prípade má tiež svoju úlohu. Pravdepodobne sa treba 
zamyslieť aj nad pracovnými pomôckami, ktoré sú provizórne a nespĺňajú kritériá kvalitných 
ochranných pomôcok. V neposlednom rade má svoju úlohu aj nedôsledná vstupná prehliadka 
na pracovisku, kde pacient pracoval ako dláždič zámkovej dlažby. Precízna vstupná 
prehliadka mohla odhaliť, že pacient ešte pred expozíciou stavebného robotníka prekonal 
prepatelárnu burzitídu na pravom kolene, teda pravý zhyb bol už pri vstupnej prehliadke 
pravdepodobne funkčne čiastočne oslabený. 

Z nášho príspevku vyplýva, že prevencia má stále svoje prvoradé miesto, ktorú treba 
uplatňovať a rešpektovať aj pri vstupných a preventívnych prehliadkach. Len dôslednou 
prevenciou môžeme predchádzať vzniku nielen profesionálnych, ale aj všeobecných ochorení 
(7). V tom je jej nielen medicínsky, ale aj ekonomický, spoločenský a sociálny dopad 
a prínos. 
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Medzi najdôležitejšie ciele v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia patrí aj 
monitoring a kontrola sexuálne prenosných infekcií, ktoré sú zahrnuté v Národnom programe 
ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR na obdobie rokov 2008 – 2012. Jednou z 
častých urogenitálnych infekcií je humánna papillomavírusová infekcia (HPV), ktorej 
incidencia a prevalencia v našej populácii nestále stúpa a presúva sa do nižších vekových 
kategórií. No zatiaľ čo u týchto mladých žien ide iba o sexuálne prenosné ochorenie, ktoré je 
schopné organizmus väčšinou zvládnuť vlastnými imunitnými mechanizmami, výskyt v 
populácii žien starších ako 30 rokov sa stáva významným rizikovým faktorom vzniku 
neoplázií krčka maternice. Dominantnú úlohu v etiológii a patogenéze karcinómu krčka 
maternice má ľudský papillomavírus (predovšetkým vysoko rizikové typy HPV 16 a 18), 
ktorý patrí k jedným z najrozšírenejších sexuálne prenosných vírusov (7, 11). Podľa 
literárnych údajov infekcia je prítomná až u 44 % závažných dysplázií, u 77 % prípadov 
carcinoma in situ a u 89 % prípadov invazívneho dlaždicovobunkového karcinómu (1). 

Medzi faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť infikovania humánnym papillomavírusom 
a štatisticky významne súvisia so vznikom rakoviny krčka maternice, môžeme zaradiť 
sexuálne správanie (skorá sexuálna aktivita a promiskuita), fajčenie, imunosupresia (HIV, 
autoimunitné ochorenia, hematologické malignity, a pod.), vek prvej tehotnosti a počet 
tehotností (o čo je nižší vek prvej tehotnosti a vyšší počet tehotností, o to je vyššie riziko 
vzniku cervikálneho karcinómu), antikoncepcia, vzdelanie a sociálna trieda (nižšie vzdelanie 
a nižšie sociálne postavenie sú spojené so zvýšeným výskytom karcinómu). Posledné dva 
faktory zrejme nespôsobujú vyššie riziko priamo, ale sprostredkovane, zmenami sexuálneho 
správania (12). 

Incidencia karcinómu krčka maternice sa pohybuje okolo 20 prípadov na 100 000 žien s 
mortalitou približne 8 na 100 000 žien. V porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie je u 
nás incidencia aj mortalita vyššia takmer o 50%. Táto bilancia je spôsobená absenciou 
efektívneho skríningového programu. Pre porovnanie, incidencia v bielej populácii v USA, 
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Belgicku, Holandsku a Nemecku sa pohybuje v rozmedzí 9,0 – 13,0, vo Fínsku 6,4 a v Izraeli 
5,7 na 100 000 žien. Vyššia incidencia sa zaznamenala aj v sociálne a ekonomicky slabších 
skupinách (16). Cieľom našej práce bolo preto zistiť výskyt HPV infekcie v skupine žien a 
mužov pochádzajúcich z východného Slovenska. 

 
Materiál a metódy 

V sledovanom období v roku 2010 bolo na prítomnosť HPV infekcie vyšetrených spolu 
2 810 ľudí, z toho bolo 2 308 žien a 502 mužov. Všetci vyšetrení pacienti pochádzali 
z východného Slovenska. Pacientky boli po dôkladnej aspekcii vonkajších rodidiel vyšetrené 
sterilnými zrkadlami. Po zhodnotení charakteru pošvového sekrétu a odstránení hlienovej 
zátky sterilným vatovým tampónom sa každej pacientke vykonala jednoduchá kolposkopia. 
Následne sa vykonal odber bunkového materiálu sterilným dakrónovým tampónom 
zavedením do krčka maternice a rotáciou v smere hodinových ručičiek bez kontaktu s 
pošvovou sliznicou. Tampón sa v transportnom médiu odoslal do laboratória na ďalšie 
spracovanie. Diagnostika ochorenia sa vykonávala priamym dôkazom patogéna metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). 

 
Výsledky 

Z celkového počtu 2 810 vyšetrených pacientov bolo pozitívne detegovaných 463, čo 
predstavuje 16,5 % pozitivitu. Z 2 308 žien zaradených do súboru sa pozitívny výsledok 
potvrdil u 403 z nich (17,5 %). V skupine mužov sa humánny papillomavírus potvrdil v 60 
prípadoch (12 %). U HPV pozitívnych žien sa najčastejšie vyskytovala diagnóza N76 – iné 
zápaly pošvy a vulvy, u mužov to bola diagnóza N34 – uretritída a uretrálny syndróm. 

 
Diskusia 

Prevalencia HPV v populácii sa udáva v širokom rozmedzí – od 5 do 70 % v závislosti od 
vyšetrovaného súboru žien, od použitej diagnostickej metódy a typu vyšetrenia – či išlo o 
vyšetrenie skríningové alebo cielené. Významný vplyv majú aj špecifiká, ako sú geograficko-
etnické zastúpenie, vek vyšetrovaných pacientok, počet predchádzajúcich sexuálnych 
partnerov a pod. (10, 13). Wright a kol. (17) udávajú maximum prevalencie HPV v populácii 
okolo 30 %, ďalší majú ešte kritickejší pohľad, ale ani ich odhady neklesajú pod 13 až 15 %. 
Redecha a kol. (10) v jednej zo svojich prvých uverejnených prác týkajúcich sa výskytu HPV 
infekcie u žien na Slovensku v roku 1994 potvrdili zo súboru 47 vyšetrení HPV infekciu v 31 
prípadoch, teda u 66 %. U 21 pacientok, čo je 44,7 %, dokázali HR-HPV, v 21,3 % dokázali 
infekciu LR-HPV a v 16 prípadoch (34 %) sa klinicky predpokladaná infekcia laboratórne 
nepotvrdila. Išlo však o skupinu selektovaných žien (pacientky po dôkladnom klinickom 
vyšetrení absolvovali kolposkopické vyšetrenie, na základe ktorého sa predpokladala 
prítomnosť HPV infekcie, vyšetrenie sa nerobilo pacientkam s negatívnym kolposkopickým 
nálezom). V ďalšej práci tá istá autorská skupina vyšetrila rovnako selektovanú skupinu 
pacientok. Z celkového počtu 340 vyšetrených žien bolo pozitívnych 211 (62,1 %), pričom až 
v 35,9 % (122 žien) sa potvrdila prítomnosť vysokorizikového typu HR – HPV a v 26,2 % (89 
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žien) prípadoch infekcia nízko rizikovým typom LR – HPV. Negatívnych bolo 129 žien, čo 
predstavovala 37,9 % (11). 

V inej štúdii Kaňka (4) popisuje súbor 228 žien z Centra onkologickej prevencie, 
u ktorých zistil virologicky pozitívnych 68,4 % žien. Variabilita pozitivity pri opakovaných 
vyšetreniach viedla až k 80 % pozitívnych prípadov pri opakovaných testoch. Olomouckí 
autori (6) vyšetrili 63 pacientok z preselektovaného súboru žien a dokázali HPV DNA v 72 % 
prípadov. Autori z Brna (15) uvádzajú vo svojom vysoko selektovanom súbore (pacientky po 
kolposkopickom vyšetrení, pri pozitivite doplnená kolposkopicky cielená biopsia), z 
celkového počtu 118 pacientok 76 HR-HPV pozitívnych, čo je 64 %. U 42 (36 %) pacientok 
sa nedokázala prítomnosť HPV DNA. Meyer a kol. (9) z cervikálnych náterov a biopsií 
zaznamenali pri normálnych nálezoch 9 % pozitivitu testov. Vo všetkých štúdiách sa na 
detekciu použili hybridizačné metódy detekcie HPV DNA. V našej štúdii z celkového počtu 
2 308 vyšetrených žien sa pozitivita pohybovala na úrovni 16,5 %, u mužov z celkového 
počtu 502 vyšetrených na úrovni 17,5 %. Nami zistené nižšie percento pozitivity je možné 
vysvetliť zložením súboru. Zatiaľ čo do spomínaných štúdií boli zaradené vysoko selektované 
skupiny pacientok, najčastejšie na podklade expertného kolposkopického vyšetrenia, do nášho 
súboru boli zahrnuté pacientky odoslané obvodnými gynekológmi pre suspektný nález na 
krčku maternice. Pritom títo odosielajúci lekári neudávali bližšiu špecifikáciu tejto suspekcie. 
V súbore teda boli aj tie pacientky, u ktorých bolo kolposkopické vyšetrenie negatívne.  

Naše výsledky však korelujú s výsledkami iných štúdií, kde sa vyšetrovali náhodné 
skupiny žien a mužov, pričom u sexuálne aktívnych žien detegovali pozitivitu v rozmedzí 3,5 
až 33 % (14) a u mužov v rozmedzí 9 až 24 % (2, 3, 5, 8).  

 
Záver  

Ako vyplýva z našich výsledkov, zistená incidencia HPV infekcie v populácii žien a 
mužov je v súlade s výskytom v susedných krajinách. Na základe dlhodobého monitoringu 
však neustále stúpa a presúva sa do nižších vekových kategórií. Vzhľadom na to, že 
ekonomická situácia nedovolí u nás rutinne vyšetrovať celú populáciu žien na infekciu 
spôsobenú HPV, potrebné je zamerať sa na skupinu žien vo veku 30 až 50 rokov, u ktorých sa 
infekcia humánnym papilomavírusom stáva významným rizikovým faktorom vzniku 
neoplázií krčka maternice. Karcinóm krčka maternice je u nás stále častým nádorovým 
ochorením, ktoré by sa malo vzhľadom na dostupnosť vyšetrenia krčka maternice, poznaním 
jeho etiologických príčin, dlhým prechodom cez prekancerózy a v neposlednej miere aj 
dostupnosťou vakcíny, postupne eradikovať. 
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Práca prezentuje informácie o aktuálnom epidemiologickom stave infekcie HIV na 
Slovensku, so zreteľom na východoslovenský región. Pozornosť sme sústredili na porovnávanie 
kvantitatívnych štatistických ukazovateľov infekcie HIV vo východoslovenskom regióne. 
Cieľom práce je prezentovať údaje o HIV pozitívnych pacientoch, registrovaných na Klinike 
infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP v Košiciach. Analýza je spracovaná na 
základe údajov od obdobia zistenia prvého prípadu HIV infekcie, t. j. od roku 1995 po rok 2009. 

 

Súčasný stav HIV/AIDS na Slovensku 

Prvý prípad HIV pozitivity bol v našej krajine registrovaný v roku 1983. Až v roku 1985 sa 
zaviedla epidemiologická a laboratórna surveillance nákazy HIV/AIDS vrátane sérologických 
vyšetrení anti-HIV protilátok. Výsledky surveillance HIV/AIDS sa sumarizujú a vyhodnocujú 
mesačne a kvartálne. Do roku 2009 sa na území Slovenskej republiky vykonalo viac ako 4,4 
milióna vyšetrení. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti dnes disponujeme štatistickými údajmi už od roku 1985, 
odkedy máme registovaných 419 HIV pozitívnych pacientov, z čoho 309 pacientov sú občania 
SR a 110 sú cudzí štátni príslušníci. K rozvoju AIDS došlo u 55 infikovaných občanov 
Slovenskej republiky a 35 pacientov ochoreniu podľahlo. Až 253 z evidovaných prípadov 
občanov SR tvoria muži (82 %) a podobne je táto proporcionalita zastúpená aj v počte klinických 
ochorení AIDS, kde až 263 týchto ochorení sa vyvinulo u mužov (85 %). Najčastejší spôsob 
prenosu infekcie HIV u občanov SR je sexuálny prenos, najmä homosexuálny – v 188 prípadoch 
(61 %) a heterosexuálny styk v 80 prípadoch (26 %).  

V Slovenskej republike sa zatiaľ nezaznamenal vertikálny prenos z matky na dieťa, aj keď 
doposiaľ u nás bolo 14 pôrodov HIV pozitívnych matiek. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Potvrdil sa jeden prípad prenosu infekcie HIV transfúziou, uskutočnil sa však mimo územia 
SR. Zaznamenalo sa 6 prípadov prenosu infekcie pri intravenóznej aplikácii drogy. Do roku 2009 
sa nepotvrdil ani jeden prípad infekcie HIV vo vekovej skupine 0 – 14 rokov (1). 

 

Regionálne rozdiely výskytu HIV/AIDS na Slovensku 

Na Slovensku je najvyšší výskyt HIV pozitívnych osôb vo veľkých aglomeráciách s vysokou 
hustotou obyvateľstva a s intenzívnym turistickým ruchom. Najviac zasiahnutý je Bratislavský 
a Košický kraj, menej Trenčiansky, Banskobystrický, Trnavský, Nitriansky, Žilinský a najmenej 
je zasiahnutý Prešovský kraj (obr. 1). 

Nasledujúce štatistiky registrovaných HIV pozitívnych pacientov sa týkajú iba štátnych 
príslušníkov SR (obr. 1). 

V Bratislavskom kraji je registrovaných 145 HIV pozitívnych pacientov, z nich je 28 
v rozvinutom štádiu AIDS (19 %). V Košickom kraji je registrovaných 36 HIV pozitívnych 
Slovákov, z toho 5 je v štádiu AIDS (14 %). V menej zasiahnutom Trenčianskom kraji je 28 
infikovaných, z toho 4 pacienti sú v štádiu AIDS (14 %). V Banskobystrickom kraji je 
registrovaných 23 HIV pozitívnych pacientov, z čoho je v štádiu AIDS 7 pacientov (30 %). 
Trnavský kraj registruje 21 infikovaných ľudí, z nich sa 5 pacientov nachádza v štádiu AIDS 
(24 %). Nitriansky kraj registruje 21 HIV pozitívnych ľudí, z toho sú 2 v štádiu AIDS (10 %). 
V Žilinskom kraji je infikovaných 26 pacientov, z toho v štádiu AIDS sú 2 (8 %). V najmenej 
zasiahnutom Prešovskom kraji je 9 ľudí HIV pozitívnych, z čoho sú 3 v štádiu AIDS (33 %) (1, 
2) (stav k 01. 10. 2009).  
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Obr. 1. Analýza HIV/AIDS na Slovensku podľa jednotlivých krajov, stav k 01. 10. 2009  

(Zdroj: RÚVZ Bratislava, hl m. podľa Mikas, 2009) 
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Výskyt HIV/AIDS vo východoslovenskom kraji a všeobecná charakteristika pacientov  

V Centre starostlivosti o HIV pozitívne osoby Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF 
UPJŠ a UN LP v Košiciach sú registrovaní všetci HIV pozitívni pacienti v rámci 
východoslovenského regiónu, t.j. Prešovského a Košického kraja. Prvý HIV pozitívny pacient bol 
evidovaný v roku 1994 a posledný prípad bol zaznamenaný ku dňu 30. 03. 2010. V rozmedzí 
týchto rokov došlo k registrácii kumulatívneho počtu 41 pacientov, pričom o 3 z nich nemáme 
relevantné údaje. Z celkového počtu nášho súboru je 29 mužov (71 %) a 12 žien (29 %). Vekový 
priemer mužov bol v čase nákazy 30 rokov a vekový priemer žien 22 rokov. V čase stanovenia 
HIV pozitivity mal najmladší pacient 17 a najstarší 56 rokov. 

V súčasnosti predstavuje priemerný vek pacientov 36 rokov, pričom najmladší pacient má 19 
a najstarší 61 rokov. Do rozvinutého štádia AIDS sa napriek liečbe dostalo 15 pacientov, pričom 
6 z nich už zomreli, 5 v dôsledku AIDS a jeden na fulminantnú myokarditídu. Tomuto údaju 
zodpovedá 14,6% letalita na následky ochorenia AIDS vo východoslovenskom kraji. 
V súčasnosti sa antiretrovírusovou terapiou lieči 26 registrovaných pacientov (73 %). Ďalších 9 
HIV pozitívnych osôb (27 %) sa nelieči, a to buď vzhľadom na ich priaznivé imunologické 
parametre, negatívny prístup k liečbe alebo o nich nemáme relevantné údaje. 

 
Charakteristika faktorov pozitívne asociovaných s rizikom vzniku HIV infekcie  

Predpokladá sa, že takmer všetci pacienti v súbore sa nakazili sexuálnym kontaktom, aj keď 
odlišnými spôsobmi. Takmer jedna tretina pacientov sa nakazila bez známok promiskuity a jedna 
pacientka sa infikovala od svojho prvého a zároveň jediného sexuálneho partnera. 

Z celkového počtu HIV pozitívnych osôb registrovaných v Košiciach 12 pacientov udáva 
homosexuálnu orientáciu (29 %), 4 sú orientovaní bisexuálne (10 %) a zvyšní 25 sú orientovaní 
heterosexuálne (61 %). Podiel homosexuálne orientovaných pacientov v skupine 
novoinfikovaných ľudí významne stúpa. 

Z celkového počtu malo 27 pacientov 7 až 9 partnerov, čo je viac viac než je slovenský 
priemer. Vysokú promiskuitu pred nákazou, t.j. až viac ako 100 sexuálnych partneriek, jeden 
dokonca viac ako 4000 partneriek udávajú 4 pacienti. Dve ženy zo súboru zvykli poskytovať 
komerčné sexuálne služby. Pozitívnu anamnézu intravenózneho užívania drog sme zaznamenali v 
jednom prípade. 

Jeden pacient udáva príjem krvných derivátov v minulosti. HIV pozitívnych stálych partnerov 
udávajú 4 pacienti v súbore, pričom v jednom prípade ide o manželský pár (stav k 30. 03. 2010) 

 

Chirurgické zákroky a gravidita v súbore HIV pozitívnych pacientov  

V Centre starostlivosti o HIV pozitívne osoby v Košiciach sa úspešne vykonalo niekoľko 
desiatok invazívnych chirurgických výkonov u HIV pozitívnych pacientov, 5 žien zo súboru 
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malo 6 pôrodov cisárskym rezom, ani v jednom prípade nedošlo k infikovaniu dieťaťa. Všetky 
otehotneli prirodzeným spôsobom, nie umelým oplodnením, len v jednom prípade je infikovaný 
aj ich partner. V ostatných prípadoch to boli najmä stomatologické výkony, gastroenterologické, 
ORL výkony, gynekologické zákroky, biopsia uzlín a výkony drobnej chirurgie. 

V sledovanom období došlo 3-krát k poraneniu zdravotníckych pracovníkov, z toho 2-krát k 
pichnutiu ihlou a 1-krát k poraneniu počas chirurgického zákroku. Vždy sa aplikovala 
profylaktická liečba kombináciou lamivudínu, zidovudínu a indinaviru v trvaní 1 mesiac, ani 
jeden z prípadov neskončil anti-HIV pozitivitou poraneného zdravotníckeho pracovníka.  

V roku 1999 došlo k poraneniu 16 príslušníkov rýchlej zásahovej policajnej jednotky počas 
kontaktu s HIV pozitívnym pacientom. Aplikovala sa profylaxia zidovudínom a didanozínom v 
trvaní 1 mesiac. Ani u jedného poraneného nedošlo k prenosu HIV infekcie (3). 

Vyskytlo sa aj poranenie zdravotníckeho pracovníka krvou HIV-reaktívneho pacienta s 
potrebou profylaktickej antiretrovírusovej liečby, a to pri odbere krvi na transfúznej stanici. 
Následné vyšetrenie anti-HIV protilátok u zasiahnutej osoby infekciu nepotvrdilo.  

 

Symptomatológia u HIV pozitívnych pacientov východoslovenského regiónu 

Najčastejšie sa vyskytujúci klinický príznak infekcie HIV zistený pri objektívnom vyšetrení 
súboru pacientov predstavuje generalizovaná lymfadenopatia pretrvávajúca dlhšie než 3 mesiace 
(4). Prítomnosť perzistentnej generalizovanej lymfadenopatie sa zaznamenala spolu u 25 
pacientov súboru (62 %). Často sa vyskytovali recidivujúce akútne infekcie dolných dýchacích 
ciest (aspoň 2 epizódy v priebehu 1 roka). Opakovaná akútna exacerbácia chronickej bronchitídy 
sa pozorovala v 11 prípadoch. Spomedzi sexuálne prenosných ochorení dosahoval najvyšší 
výskyt genitálny herpes, ktorý sa vyskytoval u 8 pacientov, pričom u 4 pacientov s AIDS sa 
zaznamenali frekventné recidívy s mnohonásobným výsevom (aspoň 5-krát ročne). Jeden pacient 
sa v čase zistenia HIV pozitivity liečil aj na sekundárny syfilis.  

Takmer u všetkých pacientov v súbore s rozvinutým ochorením sa zachytila prítomnosť 
oportúnnych infekcií asociovaných s HIV, najčastejšie išlo o často recidivujúce mykotické 
infekcie (najčastejšie kandidové), salmonelové infekcie, TBC, pneumocystovú pneumóniu, 
mikrosporídiovú infekciu a ďalšie. 

U iných infekcií vyžadujúcich terapiu nebola súvislosť s HIV jednoznačná, ich priebeh však 
alterovala súčasná imunodeficiencia. Išlo napríklad o posttraumatickú osteomyelitídu lakťovej 
kosti u pacienta s AIDS a nález multifokálnych abscesov perianálne na dolných končatinách u 
pacienta krátko po diagnostikovaní HIV pozitivity. 

 
 
 



 

 

302

Diskusia 
V rámci celého Slovenska došlo od prvej registrácie, t. j. od roku 1983 ku kumulácii 419 HIV 

pozitívnych osôb, z čoho 307 sú občania SR a 110 sú cudzí štátni príslušníci.  

Vo východoslovenskom regióne bol prvý HIV pozitívny prípad registrovaný v r. 1994, 
odkedy došlo ku kumulácii 41 HIV pozitívnych pacientov. Vzhľadom na regionálny kontext 
možno preto výskyt HIV infekcie na východnom Slovensku považovať za pomerne nízky.  

V susednej Českej republike od prvej registrácie došlo do konca roku 2008 ku kumulácii 
1 187 HIV pozitívnych pacientov. V rámci štátov strednej Európy je zaznamenaných 27 327 
prípadov, východná Európa zaznamenáva 182 498 HIV pozitívnych prípadov a najviac infekcie 
HIV sa nepochybne vyskytuje v západnej Európe, kde sa uvádza až 318 233 prípadov (5). 

Na dramatický vzostup infekcie HIV trpia najviac ekonomicky slabé štáty. Napríklad len v 
Subsaharskej Afrike sa AIDS stal najčastejšou príčinou úmrtia, kde každé 5. úmrtie je práve v 
dôsledku AIDS. Podľa UNAIDS, v roku 2008 sa vírusom HIV infikovalo 33,4 milióna ľudí (31,3 
milióna dospelých, 15,7 milióna žien a 2 milióny detí pod 15 rokov). Len za rok 2008 bola 
incidencia HIV v rámci celého sveta 2,7 milióna a 2 milióny ľudí v dôsledku AIDS zomrelo (6). 

Nadpolovičnú väčšinu všetkých pacientov v súbore východoslovenského regiónu tvoria muži. 
Vekový priemer v čase nákazy bol u mužov 30 rokov a u žien 22 rokov. V súčasnosti je 
priemerný vek HIV pozitívnych pacientov Košického a Prešovského kraja 36 rokov, čo je 
obdobie najproduktívnejšieho veku. Je to signifikantné najmä zo sociálno-ekonomického dopadu 
na krajinu, pretože práve v tomto veku vytvárajú osoby pomerne veľké ekonomické hodnoty. 
Tento údaj je porovnateľný s vekovým štandardom iných krajín Európy (7). 

Skutočnosť, že takmer všetci registrovaní HIV pozitívni pacienti východoslovenského kraja 
sa nakazili sexuálnym kontaktom, zodpovedá teoretickým poznatkom svetovej štatistiky, kde sa 
to neustále potvrdzuje (8, 9, 10). 

V súbore pacientov východoslovenského kraja sa nepotvrdil intravenózny spôsob nákazy 
HIV, aj keď pozitívna návyková anamnéza z tohto hľadiska sa zaznamenala v jednom prípade. V 
rámci Slovenska sa potvrdila nákaza formou injekčnej aplikácie drog v 6 prípadoch (11). Tento 
údaj je len málo porovnateľný s našimi susednými štátmi, kde napríklad v Poľsku v najväčšej 
vekovej skupine HIV pozitívnych mužov, 30 – 39 rokov, bola najčastejšou formou nákazy práve 
intravenózna aplikácia drog (12). Zo všetkých európskych krajín je HIV infekciou najviac 
postihnutá Ukrajina, kde sa do roku 2007 zaznamenalo 395 000 osôb dospelej populácie a 
najčastejšou formou nákazy bola spomínaná parenterálna aplikácia drog. Pre porovnanie, na 
druhom a treťom mieste najčastejších faktorov asociovaných s nákazou HIV na Ukrajine je 
homosexualita a prostitúcia (13). 
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Spôsob nákazy HIV prostredníctvom príjmu krvných derivátov vo východoslovenskom 
regióne sa nepotvrdil. V celoslovenskej štatistike HIV je zaznamenaný jeden prípad nákazy 
vírusom HIV práve prijatím transfúzie, ktorá sa však zrealizovala mimo SR (11). Na Slovensku 
sa prítomnosť vírusu HIV u darcov krvi začalo vyšetrovať od roku 1985, v susednej Českej 
republike až od roku 1987. Diskutabilná je preto otázka existencie najmä hemofilikov pred 
uvedenými rokmi. V Českej republike bolo do roku 2009 zaznamenaných 14 HIV pozitívnych 
prípadov nakazených práve vďaka prijatiu transfúzie pred uvedeným rokom (14).  

Problémom tejto doby a predmetom mnohých štúdií sú súvislosti medzi infekciou HIV, 
hepatitídou B a hepatitídou C. Dôvodom jednotlivých súvislostí medzi uvedenými infekciami je 
ich spoločný menovateľ – spôsob prenosu, či už sexuálnym kontaktom, parenterálne alebo 
vertikálne z matky na dieťa (15). Až 95 % HIV pozitívnych osôb vo svete sa infikovalo vírusom 
hepatitídy B a 10 – 15 % trpí jej chronickou formou. V USA je zaznamenaných 240 000 HIV 
pozitívnych, ktorí sú súčasne infikovaní aj vírusom hepatitídy C, čo predstavuje 30 % z 
celkového počtu HIV infekcií v USA (6). Na Slovensku nie sú počty prípadov koinfekcií HIV, 
hepatitídy B a hepatitídy C natoľko alarmujúce, avšak ich výskyt má neustále majú stúpajúcu 
tendenciu. Zvyšovanie každoročnej incidencie HIV infekcie a koinfekcií je faktom, ktorý sa 
neustále potvrdzuje v každom kraji, krajine, či v rámci celého sveta.  

 
Záver 

V porovnaní s ostatnými krajinami výskyt HIV/AIDS na Slovensku nedosahuje masové 
rozmery. Je však potrebné si uvedomiť, že na jedného diagnostikovaného pacienta pripadá asi 10 
ďalších v latentnom štádiu ochorenia, ktorí si to neuvedomujú. Preto nie je otázka riešenia tohto 
problému postavená len na medicínskej, biologickej či technickej úrovni, ale najmä na úrovni 
verejno-zdravotníckej.  
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Tuberkulóza a endoparazitózy predstavujú v súčasnosti najčastejšie sociálne ochorenia 
rómskej národnostnej menšiny, v ktorej sa najmä v dôsledku zlých sociálnych podmienok 
zvyšuje riziko jej vzniku. Najviac postihnutými oblasťami sú Prešovský a Košický kraj.  

 
Cieľ a metodika 

Primárnym cieľom štúdie je monitoring a identifikácia vybraných sociálnych ochorení 
rómskej národnostnej menšiny na východe Slovenska v nadväznosti na zmapovanie 
charakteru osídlenia Rómov a charakteristiku vybraných špecifík rómskej populácie 
s akcentom na spôsob života a životné podmienky. V metodickom postupe sme použili 
analýzu a syntézu teoretických poznatkov štúdiom dostupných aktuálnych prác a ich 
komparáciu, indukciu, dedukciu, kauzálnu a klasifikačnú analýzu a komparáciu výsledkov 
výskumov našich i zahraničných autorov. 

 
Výsledky a diskusia 

Na územie dnešnej Európy prišli Rómovia okolo 9. až 14. storočia z Indie v niekoľkých 
migračných vlnách. Najstaršia zmienka o ich výskyte na Slovensku je z r. 1322 z okolia 
Spišskej Novej Vsi (13). Rómovia žijú vo viacerých krajinách na celom svete, takže ich 
presný počet nie je známy. Odhaduje sa, že vo svete žije asi 10 – 12 miliónov Rómov, v 
Európe približne 5 miliónov. Podľa obr. 1 je zrejmé, že Slovensko patrí ku krajinám 
s najvyššou koncentráciou Rómov na svete.  

                                                 
1 Poďakovanie: Podporené projektmi VEGA 1/0023/11 a 2/0147/10 
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Obr. 1. Predpokladaný podiel Rómov v krajinách strednej a východnej Európy v % 

Zdroj: http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf// 
 
Rómovia sú rozptýlení po celom území Slovenska, najvyššia koncentrácia je na juhu 

stredného a na východnom Slovensku. Počet Rómov v SR sa odhaduje na 380 000, čo 
predstavuje 7,5 – 8 % z celkovej populácie, pričom podiel detí do 14 rokov dosahuje až 
43,6 %. Rómovia žijú nerovnomerne na celom území SR. Veľké rozdiely sú v koncentrácii v 
jednotlivých regiónoch (obr. 2). Najväčší počet rómskej populácie je v okresoch východného 
Slovenska – v Revúckom, Kežmarskom, Levočskom, Gelnickom, Sabinovskom a 
Vranovskom v rozmedzí od 5,5 % do 8,8 %. Približne 60 % osád je integrovaných v rozptyle 
medzi majoritnou populáciou, 40 % žije v mestských alebo obecných koncentráciách, t.j. 
osídleniach lokalizovaných na okraji obce/mesta alebo osídleniach, ktoré sú od obce/mesta 
priestorovo vzdialené, poprípade oddelené prírodnou alebo umelou bariérou (potok, železnica, 
cesta), pričom nemajú dostupný vodovod a podiel nelegálnych obydlí je vyšší ako 20 %. 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov najväčšia koncentrácia občanov SR hlásiacich sa k 
rómskej národnosti je v Prešovskom kraji, kde sa z celkového počtu 789 968 obyvateľov hlási 
k rómskej národnosti 31 653 obyvateľov.  

Rómovia sami seba nazývajú slovom Róm alebo Manush, čo je možné preložiť ako 
človek. Známe sú taktiež pomenovania Atzigan alebo Atsigan (kočovník), z čoho je odvodené 
slovenské pomenovanie Cigán, nemecké Zigeuner, maďarské Cigány, či talianske Zingaro. 
Na kongrese v Göttingene v roku 1981 sa účastníci Medzinárodnej rómskej únie dohodli, že 
budú používať termín Rómovia. Každoročne od r. 1990 je 8. apríl Medzinárodným dňom 
Rómov, na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8. – 12. apríla 
1970 v Anglicku (4).  

Rómske etnikum je špecifické a odlišné od majoritnej populácie svojou sociálno-
kultúrnou úrovňou, históriou, antropologickými znakmi, životným štýlom, tradíciami, 
jazykom, vzdelaním, vlastnými normami a zákonmi, súdržnosťou a vnútornou hierarchiou. 
Zároveň je rómska populácia vnútorne heterogénna a vyžaduje si diferencovaný prístup (4). 
Životné podmienky Rómskej populácie sa prejavujú nízkym sociálno-ekonomickým 
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statusom, ktorý je charakteristický chudobou, negramotnosťou, nízkou životnou úrovňou, s 
čím súvisia mnohé sociálno-patologické javy. O Rómoch nemožno hovoriť ako o osobitnej 
rase, ale ako o etnickej skupine. Ide totiž o europoidné plemeno, s výraznými 
antropologickými rysmi. Pre Rómov je charakteristická farba pleti, isté morfologické detaily 
(tvar hlavy, rúk, telesné proporcie) a fyziologické detaily (krvná skupina). 

Obr. 2. Rozloženie Rómov v regiónoch Slovenska k 26. 5. 2001 
Zdroj: http://www.hzz.easr.sk./prieskum/romovia/htm.sk// 

 
Rómovia sa vyznačujú psychologickými osobitosťami, nazývanými tzv. rómska etnopatia, 

ktorými sa odlišujú od majoritnej populácie, a ktoré vplývajú na ich zdravotné a sociálne 
problémy. Rómovia sú emotívnejší a emócie ovplyvňujú ich myslenie, uvažovanie, 
hodnotenie situácií i konanie. Orientujú sa na súčasnosť súvisiacu s vlastnými či rodinnými 
potrebami, majú málo rozvinuté sebaovládanie a vôľu, nízku motiváciu k výkonu (nízku 
trpezlivosť, svedomitosť) a odlišné sociálne správanie (sú otvorení, ľahko nadväzujú kontakty 
k ľuďom, ktorým dôverujú). Rómovia nekladú dôraz na individuálny úspech a úsilie 
(spoliehajú sa na pomoc od druhých), nepodporujú súťaživosť a osobné ambície, majú odlišné 
osobnostné črty (nezdržanlivosť, výbušnosť, neschopnosť dodržiavať obmedzenia, 
precitlivenosť, sklon k demonštratívnosti). Pre životný štýl je typický sklon k nepravidelnosti 
a živelnosti, kladú dôraz na skupinu, majú tendenciu k združovaniu, pričom všetko sa používa 
spoločne a chýba osobné vlastníctvo (vecí, miesta v byte). Rómovia sú známi svojou 
vzájomnou súdržnosťou a solidaritou. Vyhranené varianty rómskej osobnosti sa môžu javiť z 
pohľadu majority ako abnormálne, ale nejde o odchýlky ani o patológiu (4).  

Najvyššiu hodnotu v rómskej komunite má rodina. Tradičná rómska rodina je mnohodetná 
a viacgeneračná, čo je dôkazom úzkych sociálnych kontaktov so širokým príbuzenstvom. 
Jednotliví členovia rodiny si vzájomne pomáhajú, sú na sebe značne sociálne závislí. Za 
najväčší trest možno považovať vyhnanie z rodiny, lebo jej príslušník tak stráca svoje hlavné 
istoty. V rómskej rodine sú úlohy jej členov presne rozdelené. Hlavou rómskej rodiny je otec. 
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Starosť o výchovu a zabezpečenie jedla pre rodinu má matka, ktorej Rómovia prejavujú veľkú 
úctu. Veľkú vážnosť a úctu majú aj starí rodičia, ktorých si v tradičnej rómskej rodine veľmi 
vážia. Na druhej strane sa rodina vyznačuje charakteristickými znakmi, ktoré sú 
determinantami zdravotných problémov, napr. nízky vek na začiatku života v partnerskom 
zväzku, taktiež nízky vek prvorodičiek, nerovnomerný podiel medzi počtom detí a počtom 
ľudí v produktívnom veku, viacčlenné domácnosti, zvýšený podiel rodín s deťmi do 15 rokov, 
spoločné bývanie niekoľkých generácií pokrvných príbuzných, spoločné hospodárenie a pod. 
(12). Napriek tomu majú rómska rodina a rodinné tradície nedotknuteľnú hodnotu. Začiatkom 
20. storočia nebolo zriedkavé, že žena porodila desať až dvanásť detí. Avšak s rastom životnej 
úrovne počet detí v rodine prirodzene klesá. V súčasnosti majú zaostalejšie rómske rodiny 5 –
6 detí, vyspelejšie 3 – 4 deti. Klesá aj počet detí narodených pred sobášom rodičov.  

Ďalším významným determinantom zdravia Rómov je vzťah k vzdelaniu, ktorému 
neprikladajú význam, školu chápu ako nedôveryhodnú inštitúciu, dokonca ako prostriedok 
odcudzenia detí a rodičov. Dochádzka do školy je preto nepravidelná, domáca príprava 
nedostatočná, spolupráca školy, rodiny a komunity minimálna. Pri nástupe do školy býva 
častým handicapom nevyhovujúce bývanie, životospráva, zlý psychický a fyzický stav. 
Rómske deti nemajú jemnú motoriku rozvinutú na dostatočnej úrovni, ich komunikačné 
zručnosti, schopnosti riešiť úlohy a rozhodovať sa samostatne, schopnosť učiť sa naspamäť, 
sú minimálne, oproti ostatným deťom takmer štrnásťkrát častejšie prepadávajú, päťkrát 
častejšie dostávajú druhý alebo tretí stupeň zo správania, tridsaťšesťkrát častejšie ukončujú 
školskú dochádzku prv ako v záverečnom ročníku, dvadsaťosemkrát sú častejšie preradené do 
osobitných škôl. Absolvovaním základných škôl alebo špeciálnych škôl sa vzdelávanie 
rómskych detí končí. Malé percento žiakov pokračuje v stredoškolskom štúdiu. 

Veľký posun v živote Rómov na Slovensku priniesol november 1989. Vláda Slovenskej 
republiky prijala 9. apríla 1991 Zásady prístupu k Rómom, čím ich zrovnoprávnila s 
ostatnými etnickými minoritami žijúcimi v Slovenskej republike a zaručila im podporu v 
rozvoji vlastnej kultúry, v oblasti školstva a vzdelávania. Avšak ponovembrové udalosti 
priniesli Rómom i mnohé negatívne zmeny, vysokú nezamestnanosť a stratu sociálnych istôt. 
Väčšina Rómov sa zaraďuje medzi nekvalifikovaných robotníkov, až 80 % slovenských 
Rómov má iba základné vzdelanie, s čím súvisí ich veľké zastúpenie medzi nízko príjmovými 
skupinami obyvateľstva Slovenska. V chudobných rómskych osadách vzrastá opäť bieda s 
pocitom beznádeje a neschopnosti riešiť vlastné existenčné problémy, narastá alkoholizmus a 
kriminalita. Prieskumy z roku 2001 uvádzajú, že podiel Rómov na celkovom počte 
odsúdených osôb predstavuje 22 % (13). To všetko vyhrocuje vzťahy medzi Rómami a 
majoritným obyvateľstvom. Bývajú často obeťami rôznych foriem diskriminácie, rozšírená je 
latentná forma rasizmu. Rómovia boli a sú často vnímaní ako parazitujúca a asociálna skupina 
spoločnosti. I keď na našom území žijú už dlhé stáročia, zachovali si mnoho etnických 
charakteristík. Je preto nepochybne potrebné pri starostlivosti o túto etnickú skupinu 
akceptovať ich evidentné kultúrne odlišnosti a spôsob života.  

Najpresnejším ukazovateľom zdravia obyvateľstva je stredná, očakávaná dĺžka života. 
Podľa demografických odhadov je výrazne kratšia v rómskej populácii ako u ostatného 
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obyvateľstva. Z demografického hľadiska Rómov charakterizuje vyššia pôrodnosť a vyššia 
úmrtnosť, ktorá závisí od integrácie etnika do spoločnosti. Vekové zloženie rómskeho 
obyvateľstva je výrazne odlišné. Rómska populácia má progresívny typ vekovej štruktúry s 
vysokým podielom detí a s nízkym podielom starých ľudí. Tieto diferencie sú príčinou 
nízkeho indexu starnutia (5,6 u Rómov, 7,12 u majority) (4). 

Katastrofálne životné podmienky, nízka úroveň osobnej a komunálnej hygieny, zdravotne 
nevyhovujúci štandard bývania, nižšia vzdelanosť, spôsobujúca nedostatočnú úroveň 
zdravotného uvedomenia, znečistené a zdevastované životné prostredie, nezdravé stravovacie 
návyky (vysoká spotreba tučného mäsa, údenín, bravčovej masti pre ich cenovú výhodnosť, 
sladkosti a sladených nápojov, nízka spotreba celozrnných výrobkov, mlieka, zeleniny 
i ovocia), zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a fajčenia aj počas gravidity (fajčenie už 
v pomerne nízkom veku) a v poslednom období rozrastajúca sa závislosť na drogách ako 
aj nízka vakcinácia detí rómskej populácie vzhľadom na nezodpovedný prístup rodičov 
(rómske matky po prepustení z nemocnice sa na očkovanie už nedostavia), sú predpokladom 
zvýšeného rizika výskytu infekčných ochorení, ktoré sú zväčša v epidémiách, ako napr. 
infekčná hepatitída A a B, svrab, vši, salmonelóza, enteritídy, tuberkulóza a parazitózy, najmä 
u detí. 

Po roku 1989 sa prudko zvýšil počet ochorení horných dýchacích ciest a v niektorých 
osadách sa začala šíriť tuberkulóza. Podľa odborných zdrojov Rómovia sú významnou 
rizikovou skupinou z hľadiska výskytu tuberkulózy (3). 
 
Tab.1. Výskyt tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika na Slovensku v rokoch 2003 -2008 (Zdroj: Národný 
register TBC Vyšné Hágy) 

Rok 
Spolu prípady 

TBC 

TBC u 
rómskeho 

etnika 
% z TBC 

TBC u detí do 
14 r. 

TBC u róm. 
detí do 14 r. 

% z detskej 
TBC 

2003 990 123 12,4 18 13 72,2 
2004 714 87 12,2 19 13 68,4 
2005 743 103 13,8 21 14 66,6 
2006 732 88 12,0 23 13 56,5 
2007 708 96 13,6 16 9 56,3 
2008 652 115 17,6 14 13 92,9 

 
Podiel rómskej populácie na celkovom výskyte TBC v posledných rokoch prevyšuje ich 

odhadovaný podiel v celej populácii Slovenska (tab. 1). Štatistické údaje z Národného registra 
pacientov s tuberkulózou (NRT) uvádzajú, že v roku 2009 sa rómske etnikum podieľalo na 
výskyte tuberkulózy v 17,6 %, čo je 115 prípadov, z toho 96 prípadov pľúcnej a 9 prípadov 
mimopľúcnej formy. Väčšina prípadov (75) sa zistila pre ťažkosti, 21 prípadov v rámci 
šetrenia kontaktov a 19 prípadov na základe preventívnych prehliadok. Zo 115 prípadov 
hlásených do NRT v uvedenom roku zomreli 3 pacienti, z toho v 2 prípadoch bola príčinou 
TBC. Alarmujúcejší je podiel príslušníkov rómskej populácie na celkovom počte 
novozistených prípadov u detí do 14 rokov, ktorý v posledných rokoch predstavoval 60 – 
70 %. Ako vidieť na obr. 3, v celkovom počte prípadov TBC v roku 2009 v danej vekovej 
skupine tvorilo podiel až 100 % detí vo vekovej skupine od narodenia do štvrtého roku života 
u príslušníkov rómskeho etnika.  
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Obr. 3. Podiel príslušníkov rómskeho etnika s TBC v roku 2009 na celkovom počte prípadov v danej vekovej 

skupine. Zdroj: Národný register TBC Vyšné Hágy 
 

Druhou najpočetnejšou skupinou je mládež vo veku od 15 do 19 rokov. Najnižší výskyt 
(0 %) môžeme pozorovať u starých ľudí nad 80 rokov. Na základe uvedených údajov rómska 
populácia, hlavne rómske deti sú rizikovou skupinou. Najviac postihnutými oblasťami je 
Prešovský a Košický kraj, čo súvisí s vysokou mierou nezamestnanosti (obr. 4). Ďalším 
významným znakom výskytu TBC u príslušníkov rómskeho etnika je ohniskový výskyt, kým 
v majoritnej populácii je tento jav sporadický. Napríklad v roku 2008 bolo v okrese Sabinov 
hlásených 11 prípadov tuberkulózy, a to všetko z jednej obce Jarovnice. Z toho 6 prípadov 
bolo v jednom dome. Aktívne vyhľadávanie chorých je sťažené migráciou, promiskuitou 
a negramotnosťou. Problémom je nedodržiavanie liečebného režimu.  

Popri uvedených infekčných ochoreniach majú závažný zdravotnícky význam parazitózy, 
ktoré majú často zoonózny charakter. Najčastejší prenos parazitárneho ochorenia je 
kontaktom s kontaminovaným životným prostredím vývinovými štádiami (oocysty, cysty, 
vajíčka, larvy) endoparazitov. V rámci profylaktických opatrení, ktoré súvisia s elimináciou 
nepriaznivého vplyvu zoonóz na zdravie človeka, má významnú úlohu hygiena prostredia, 
spôsob života v rodine, jej hygienická a sociálna úroveň (9, 6), pretože tieto ochorenia 
primárne postihujú najmä marginálne komunity, ktoré majú nízky životný štandard. 
Parazitózy sú aj vstupnou bránou pre rozvoj iných ochorení vírusového či bakteriálneho 
pôvodu. Prenos ochorenia od zdroja k vnímavému jedincovi sa môže uskutočňovať rôznymi 
spôsobmi. Etiologický agens sa prenáša priamo – kontaktom chorej sliznice so zdravou, 
transplacentárne, alebo nepriamo – pomocou vektorov alebo kontaminovaných predmetov 
s ich vývinovými štádiami, ktoré na rozdiel od vírusov a baktérií disponujú vysokou tenacitou 
v prostredí. Ako pramene parazitóz, resp. parazitozoonóz, sa môžu okrem infikovaných ľudí 
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uplatňovať domáce aj voľne žijúce zvieratá. Za určitých okolností možno považovať za cestu 
prenosu pôvodcu ochorenia aj vonkajšie prostredie, ktoré je mnohokrát kontaminované 
živočíšnymi a ľudskými odpadmi, ale napríklad aj pôdu a vodu. Ohrozená je predovšetkým 
detská populácia Rómov žijúcich v týchto podmienkach. (5, 10, 7, 2). 

Obr. 4. Mapa ohniskového výskytu tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika v roku 2008 
Zdroj: Národný register TBC Vyšné Hágy 

 
Tab. 2. Prevalencia (P) výskytu helmintóz v detskej rómskej populácii 

 Počet vyšetrených Počet pozitívnych P (%) 
Košice 97 21 21,6% 
Prešov 134 45 33,6% 
Michalovce 152 16 10,5% 
Vranov nad Topľou 87 9 10,3% 
Sečovce (osada) 63 19 30,2% 
Zemplínska Teplica (osada) 15 2 13,4% 

∑ 548 112 20,4% 
 

Monitoring výskytu črevných endoparazitov (protozoí a helmintov) sa realizoval (8) na 
východe Slovenska v Prešovskom a v Košickom kraji u rómskych detí v predškolskom 
a školskom veku. Výsledky koprologických vyšetrení stolice rómskych detí uvádzame 
v tabuľkách 2 – 6. 
 
Tab. 3. Prevalencia (P) výskytu nematóda Ascaris lumbricoides 

 Počet vyšetrených Počet pozitívnych  P (%) 
Košice 97 19 19,6% 
Prešov 134 44 32,9% 
Michalovce 152 12 7,9% 
Vranov nad Topľou 87 9 10,3% 
Sečovce (osada) 63 16 28,1% 
Zemplínska Teplica (osada) 15 2 13,4% 

∑ 548 102 18,6% 
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Tab. 4. Prevalencia (P) výskytu nematóda Trichuris sp. 

 Počet vyšetrených Počet pozitívnych  P (%)  
Košice 97 6 6,2% 
Prešov 134 6 4,5% 
Michalovce 152 6 3,9% 
Vranov nad Topľou 87 0 0,0% 
Sečovce (osada) 63 10 15,9% 
Zemplínska Teplica 
(osada) 

15 0 0,0% 

∑ 548 28 5,1% 
 
Tab. 5. Prevalencia (P) výskytu protozoa Giardia intestinalis 

 Počet vyšetrených Počet pozitívnych  P (%) 
Košice 97 1 1,0% 
Prešov 134 0 0,0% 
Michalovce 152 1 0,6% 
Vranov nad Topľou 87 0 0,0% 
Sečovce (osada) 63 0 0,0% 
Zemplínska Teplica 
(osada) 

15 0 0,0% 

∑ 548 2 0,4% 
 
Tab. 6. Celková prevalencia (P) výskytu helmintóz vo vzťahu k veku rómskych detí 

P (%) 
Pozitívnych 

Ascaris 
lumbricoides 

Pozitívnych 
Trichuris sp. 

Pozitívnych  
Giardia 

intestinalis Vek 
Počet 

vyšetrených 
n % n % n % n % 

< 1 189 7 3,7 7 3,7 1 0,5 1 0,5 
1 – 6 266 82 30,8 75 28,2 18 6,7 1 0,4 
6 – 18 93 22 23,6 21 22,6 8 8,6 0 0,0 

 
Našim významným zistením je i vysoká prevalencia výskytu (P = 41,9%) 

Cryptosporidium sp. z počtu vyšetrených 81 rómskych detí, náhodne vybraných z celkového 
súboru vyšetrených. Perzistujúce infekcie uvedeného patogéna spôsobujúceho hnačkové 
stavy, prenášajúceho sa orofekálne, poukazujú aj na poruchy imunity. 

 
Záver 

Zvýšená chorobnosť (morbidita) rómskych komunít na Slovensku spočíva aj v tom, že 
v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy žijú slovenskí Rómovia 
najčastejšie v osadách, okrajových spoločenstvách alebo v tzv. mestských getách. Sú to 
napríklad úplne segregované rómske osady, fyzicky oddelené od obce, často nenapojené na 
dostupné inžinierske siete, alebo sídelné útvary fyzicky oddelené od obce prírodným útvarom. 
Ďalej sú to samostatné sídelné útvary v rámci obcí tvorené najčastejšie samostatnými ulicami 
alebo štvrťami, ktoré sú viac-menej urbanisticky integrálnou súčasťou obce, bez integrácie do 
majoritnej spoločnosti. V mestskom prostredí je možné sa stretnúť s mestskými getami 
s výrazným alebo absolútnym zastúpením Rómov. Zdravotný stav Rómov je vo všeobecnosti 
horší než ostatnej populácie, pripisuje sa to aj ich životnému štýlu, najmä nesprávnemu 
stravovaniu, fajčeniu, zvýšenej spotrebe alkoholu a nevyhovujúcim bytovým podmienkam. 
Táto skutočnosť je úzko spätá s materiálnym rozmerom chudoby, ktorý je viditeľný najmä 
v oblasti bývania v osadách s nelegálnymi chatrčami (zväčša postavené z dreva, železného 



 313

odpadu, plechu a ďalších materiálov získaných zo skládok odpadu alebo z okolitej prírody), 
zdevastovaným prostredím a bez prístupu k základným verejným sieťam – elektrine, tečúcej 
vode (využívajú najmä studne alebo potoky), kanalizácií a odvozu odpadu. Dlhodobým 
problémom v týchto podmienkach je i veľmi nízky stupeň osobnej hygieny. V segregovaných 
osadách je zaznamenaný väčší výskyt a rozsah epidémie rôznych infekčných chorôb 
vírusového, bakteriálneho i parazitárneho pôvodu (vírusové hepatitídy, meningokokové 
ochorenia, tuberkulóza, protozoózy, helmintózy, ektoparazitózy) vrátane telesných 
a duševných postihnutí. 
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Chřipka je onemocnění, které je vnímáno jako závažný problém převážně odbornou 
veřejností, ale velká část populace ji vnímá jako banální onemocnění.  

Chřipka (influenza) sice provází lidstvo od pradávna, ale původce je znám až od roku 
1933 (3, 4). V minulosti lidstvo postihlo několik pandemií chřipky – Španělská (1918 – 
1920), Hongkongská (1957 – 1958), Asijská (1968 – 1969) i Ruská chřipka (1977 – 1978). 
Tyto pandemie si vyžádaly miliony životů (3, 4, 5, 8). A i když počet obětí poslední pandemie 
A (H1N1) 2009 čítá „pouze“ tisíce (17), byla tato pandemie pro celý svět nelehkou zkouškou. 

Cílem práce bylo na základě dotazníkového šetření směřovaného na studenty lékařské 
fakulty zjistit, jaký je přístup studentů k očkování proti chřipce, jak vnímali riziko spojené 
s chřipkovou pandemií a jak hodnotili zvládnutí pandemie v ČR ze strany MZ ČR.  

 
Metodika 

Sběr dat probíhal formou anonymního dotazníkového šetření. Pro tuto studii byl sestaven 
vlastní strukturovaný dotazník, který obsahoval 13 uzavřených i otevřených otázek.  

Distribuce a sběr dotazníků probíhaly od listopadu do prosince 2010 na lékařských 
fakultách dvou univerzit – Ostravské univerzitě v Ostravě a Masarykově univerzitě v Brně. 
Celkem bylo rozdáno 360 dotazníků, z nichž bylo vyplněno 343, tzn. návratnost 95 %.  

Údaje z dotazníků byly vloženy do programu EpiData, proběhla kontrola a čištění dat. Pro 
vyhodnocení byla použita popisná statistika (ar. průměr, směrodatná odchylka a frekvenční 

tabulky). Pro statistické hodnocení kvalitativních dat byl použit χ2 test a Fisherův exaktní test 
(v případě menších četností n < 5). Pro hodnocení kvantitativních dat byla použita analýzy 
rozptylu (ANOVA – srovnání mezi obory) a t-test pro dva výběry (srovnání mezi muži a 
ženami). Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %. Pro statistické 
hodnocení byl použit program Stata v. 10.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Výsledky  

Přibližně tři čtvrtiny dotazníků byly rozdány a vyplněny studenty z Ostravské univerzity 
(tab. 1). Nejpočetněji byli zastoupeni studenti všeobecného lékařství (36,4 %) a ochrany 
veřejného zdraví (21,9 %). Celkem se šetření zúčastnilo 50 (14,6 %) mužů a 293 (85,4 %) 
žen. Průměrný věk celého souboru byl 21,3 let. 

 
Tab. 1. Složení souboru  

Univerzita/obor (počet)  
Všeobecné 
 lékařství 

Ochrana  
veřejného zdraví 

Jiné 
Celkem 

Počet (%) 
Ostravská 96 74 84 254 (74 %) 

Masarykova 29 1 59 89 (26 %) 

Celkem  125 75 143 343 (100 %) 

 
Pravidelně se proti sezónní chřipce nechává naočkovat pouze 15 (4 %) studentů, z toho 4 

patří do rizikové skupiny. Třináct procent studentů uvedlo, že se nechávají očkovat 
příležitostně. Celkem 83 % studentů nebylo očkováno proti chřipce nikdy. Rozdíl v očkování 
proti sezónní chřipce u žen a mužů byl statisticky významný (p = 0,024). Pravidelně se 
nechává očkovat 2krát více žen proti mužům, ale muži uvádějí větší procento příležitostného 
očkování než ženy. Až 71 % studentů, kteří se neočkovali nikdy, uvádělo jako hlavní důvod 
nedůležitost vakcinace (obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Důvody neočkování uváděné respondenty 
 

Respondenti v průměru hodnotili riziko onemocnění pandemickou chřipkou na škále od 0 
do 10 hodnotou 3,8. Ženy vnímaly riziko jako vyšší (p < 0,001). Z výsledků je zřejmé, že 
nejvyšší riziko vnímali studenti ochrany veřejného zdraví (OVZ), ale mezi obory nebyl 
statisticky významný rozdíl (tab. 2).  
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Tab. 2. Vnímání rizika onemocnění pandemickou chřipkou  

Vnímání rizika 
Obor / pohlaví Počet 

Ar. pr ůměr  Směrodatná odchylka 
p hodnota 

Všeobecné lékařství 125 3,7  2,1 
Ochrana veřejného zdraví 75 4,2  1,9 
Ostatní 143 3,6  1,9 

0,0994 

Muži 50 2,7  1,7 
Ženy 293 3,9  2,0 

< 0,001 

Celkem 343 3,8  2,0  
 

Většina (92 %) studentů čerpala informace o pandemické chřipce A (H1N1) 2009 z médií, 
přes 30 % studentů využívalo také odborné zdroje. Informace od lékaře využívalo 18 % 
studentů (obr. 2). Více než polovina studentů všeobecného lékařství čerpala informace 
z odborných zdrojů, tento zdroj využívalo pouze 33 % studentů OVZ a 36 % studentů 
ostatních oborů. Tento rozdíl je statisticky významný (p = 0,010). 

O vakcinaci proti pandemické chřipce nebyl mezi studenty velký zájem. Celkem 95 % 
respondentů odpovědělo, že o očkování zájem neměli. Pouhých 5 % se chtělo nechat 
naočkovat. Mírně větší, ale statisticky nevýznamný, zájem byl pozorován mezi muži (8 %) 
proti ženám (5 %). Statisticky významný rozdíl byl zjištěn v zájmu o očkování mezi obory (p 
< 0,001). Ze studentů všeobecného lékařství projevilo zájem 11 %, ze studentů OVZ 4 % a 
z ostatních oborů jen 1 respondent (0,7 %). Pouze 3,8 % respondentů se nechalo skutečně 
naočkovat, když bylo již očkování dostupné.  

Dotazníkovým šetřením studentů bylo zjištěno, že nejčastějším preventivním opatřením 
bylo omezení cest do oblastí s vysokým výskytem onemocnění a omezení návštěv s velkou 
koncentrací osob (obr. 3). 

 
 

Obr. 2. Informační zdroje o pandemické chřipce 2009 (studenti mohli uvést více zdrojů) 
 

Práci MZ ČR při zvládnutí pandemické situace hodnotili studenti známkami 1 (výborně) 
až 5. Jednotlivé kategorie ohodnotili průměrnou známkou 2,6. Nejhůře hodnotili dostupnost 
očkovací látky, nejlépe informovanost občanů. Studenti jednotlivých oborů hodnotili oblasti 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jiné

Léka ř

Odborné 
zdroje

Média



 317

podobně. Muži známkovali přísněji než ženy, statisticky významný rozdíl byl v otázce 
informovanosti občanů (p = 0,03; obr. 4). 
 

 
 

Obr. 3. Preventivní opatření realizovaná respondenty v době pandemie 
 

Diskuze  

Proti sezónní chřipce se nechávají očkovat pravidelně jen 4 % respondentů, 13 % 
příležitostně. Se 7-10 % (14) obyvatel, kteří se nechávají očkovat, se Česká republika řadí 
mezi státy s nejméně proočkovanou populací proti sezónní chřipce v Evropě. Vyšší procento 
očkovaných se týká osob starších 65 let (20-23 %) a osob ohrožených rizikovými faktory (19-
20 %) (9, 14).  

 

 
 

Obr. 4. Hodnocení studentů zvládnutí pandemické situace MZ ČR podle pohlaví 
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Hlavním důvodem, proč se respondenti neočkují, je, že nepokládají očkování proti chřipce 
za důležité. Nejčastějším běžně udávaným důvodem v jiných studiích jsou obavy z vedlejších 
účinků (2, 7, 8, 14).  

Respondenti hodnotili riziko onemocnění pandemickou chřipkou jako nízké. Stejně riziko 
vnímala i většina studentů v Austrálii (16), kde výzkum probíhal ve vrcholném období 
pandemie. Nízké až středně vysoké riziko vnímali i studenti z Turecka (1). Obyvatelé 
Hongkongu vnímali riziko onemocnění pandemickou chřipkou na začátku sledování (duben 
2009) jako vysoké, ale do listopadu 2009 došlo rychle k jeho snížení (6).  

Ženy vnímaly významně vyšší riziko onemocnění pandemickou chřipkou proti mužům. 
Tento rozdíl byl zjištěn jak v populaci univerzitních studentů (1, 16), tak také u běžné 
populace (10, 11, 12).  

Hlavním zdrojem informací v době pandemie byla média, obdobně tomu bylo jako v 
případě tureckých studentů (1). Vliv médií dnes nelze opomíjet. Rozporné informace 
v médiích o očkovací látce proti pandemické chřipce A (H1N1) 2009 (13) možná také 
ovlivnily nezájem respondentů se očkovat. Zájem projevilo pouze 5 % respondentů. Ale jen 
3,8 % z nich se nechalo skutečně naočkovat, když byla vakcína dostupná. Obdobné výsledky 
získali i Akan et al. (1), kdy o očkování projevilo zájem pouze 7 % studentů. 

Celkově se v ČR nechalo naočkovat proti pandemické chřipce pouze 0,7 % obyvatel. 
V Norsku, Švédsku a Nizozemí činila proočkovanost 70 – 80 % (13).  

Nejčastějším preventivním opatřením, které bylo v rodinách respondentů uplatňováno 
v době pandemie, bylo omezení cest do oblastí s vysokým výskytem onemocnění a omezení 
návštěv míst s velkou koncentrací osob. Obdobné výsledky byly získány i v Turecku (1) a 
Hongkongu (6), kde jedním z nejčastějších preventivních opatření byla izolace. 

Pandemická chřipka A (H1N1) 2009 nezpůsobila nárůst zájmu o očkování v následujícím 
roce. Očkovat se plánovalo 5,2 % respondentů. Přístup k očkování se tedy nezměnil, což 
vyplývá i z faktu, že studenti vnímali riziko onemocnění pandemickou chřipkou jako nízké. 

Práce MZ ČR při zvládnutí pandemické situace byla studenty hodnocena jako průměrná, 
na rozdíl od médií a odborníků, kteří práci MZ ČR velmi kritizovali (15). 

 
Závěr 

Podíl pravidelně se očkujících studentů proti sezónní chřipce je nižší oproti běžné 
populaci ČR, přibližně poloviční, pravidelně se nechávají očkovat jen 4 % respondentů. 
Hlavním důvodem, proč se respondenti nenechávají očkovat, je, že nepokládají očkování proti 
sezónní chřipce za důležité. 

 Riziko onemocnění pandemickou chřipkou hodnotili respondenti jako relativně nízké, 
přičemž ženy vnímaly významně vyšší riziko proti mužům.  
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O vakcinaci proti pandemické chřipce nebyl mezi respondenty velký zájem. Pouze 5 % z 
nich uvedlo, že měli zájem se v době pandemie naočkovat. Ale jen 3,8 % respondentů se 
nechalo skutečně naočkovat, když bylo očkování dostupné.  

Respondenti hodnotili práci MZ ČR při zvládnutí pandemické situace jako průměrnou. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že mladí lidé nepokládají očkování proti chřipce za 
důležité a tento názor nezměnila ani pandemie v roce 2009.  

 
Poděkování 
Autoři děkují všem studentům, kteří se na dotazníkové akci podíleli a také MUDr. 

Vladimíru Plesníkovi za jeho cenné připomínky.  
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PREDSTAVENIE PROJEKTU DEMOCOPHES ODBORNEJ VEREJNOSTI 
 
 

K. Halzlová, T. Takáčová, M. Eštóková, M. Kališ 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 
 
 

Projekt DEMOCOPHES (Demostration Study of the Cophes) je pokračovaním a rozvitím 
projektu COPHES (Consortium to perfom Human Biomonitoring on a European Scale), 
pričom jeho hlavným cieľom je harmonizácia postupov pri biomonitoringu v medzinárodnom 
kontexte pre zabezpečenie vzájomnej porovnateľnosti údajov v členských štátoch EÚ 
pomocou jednotného protokolu a SOPs, ktoré boli sformulované práve v projekte COPHES. 
Gestorom projektu v SR je ÚZV SR a koordinátorom medzinárodného projektu je FPS 
(Belgicko). Na projekte sa podieľa 16 krajín EU a zároveň 5 krajín ad hoc. Podstatou projektu 
je rozdielnosť kvality životného prostredia v rámci európskeho regiónu, ktorá sa následne 
odráža na celkovom zdravotnom stave. Najcitlivejšou populáciou sú, samozrejme, deti. 
Prostredníctvom biomarkerov je možné zistiť expozíciu vybraným chemickým látkam a zistiť 
súvislosť medzi environmentálnym zdravím a možnými ochoreniami.  

 

Metóda – Biologické monitorovanie 

Biologické monitorovanie má jednoznačne preventívne zameranie. Umožňuje sledovať 
vzťah medzi expozíciou chemickým faktorom zo životného a pracovného prostredia, dávkou, 
účinkom a poškodením zdravia. Zároveň umožňuje meranie kvantity absorbovaného 
chemického faktora bez ohľadu na spôsob absorpcie. Biologické monitorovanie si môžeme 
rozdeliť na dve základné monitorovania, a to monitorovanie expozície, teda stanovenie 
chemického faktora alebo jeho metabolitu v biologickom materiáli (krv, moč, vlasy, nechty, 
sliny a pod.), alebo biologické monitorovanie účinku, teda sledovanie reverzibilných 
biochemických zmien spôsobených expozíciou (napr. zmena enzýmovej aktivity). Výhody 
biologického monitorovania si môžeme zhrnúť do dvoch základných bodov: 

1. Sumuje všetky cesty vstupu chemických faktorov do organizmu – inhalačnú, dermálnu, 
tráviacim traktom a ich kombinácie. 

2. Pri expozícii niektorým chemickým faktorom možno použiť k jej posúdeniu i niekoľko 
ukazovateľov (biomarkerov) expozície. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Ako nevýhody môžeme uviesť, že na vylučovanie chemických faktorov a ich metabolitov 
má vplyv zdravotný stav osôb, vek, pohlavie, stravovanie, lieky a životný štýl. 

Potrebný je aj súhlas vyšetrovanej osoby na odber biologického materiálu, čo sa zvyčajne 
nezaobíde bez problémov. 

Vo všeobecnosti pri biologickom monitoringu je dôležité poznať vlastnosti sledovaného 
chemického faktora, metabolizmus, priebeh vylučovania a zvoliť si vhodnú dobu odberu 
biologického materiálu. Je nevyhnutné určiť citlivý ukazovateľ expozície a vybrať dostatočné 
citlivé analytické metódy na stanovenie chemického faktora alebo jeho metabolitu. V 
neposlednom rade je dôležité správne uchovávanie vzoriek biologického materiálu a správne 
uskutočnenie analýzy dostatočne citlivou metódou. 

 
COPHES, DEMOCOPHES 

Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2004 – 2010 sa odvoláva v 
jeho akcii č. 3 na potrebu rozvoja harmonizovaného prístupu k ľudskému biomonitoringu 
(HBM) v Európe. Aby sa táto požiadavka naplnila, Európska komisia spolufinancuje v 
súčasnosti 2 projekty:  

Projekt COPHES (Consortium to perfom Human Biomonitoring on a European Scale), do 
ktorého je zapojených 35 partnerov z 27 európskych krajín, pracuje na spoločnom 
harmonizovanom procese. Výsledkom by mal byť trvaloudržateľný jednotný rámec pre 
zavedenie ľudského biomonitoringu v Európe (2009 – 2012). Projekt je teoretickou základňou 
a podporou pre projekt DEMOCOPHES, ktorého cieľom je praktické overenie teoretickej 
bázy vyplývajúcej z COPHESU, t.j. štúdia uskutočniteľnosti.  

Projekt DEMOCOPHES (Demostration Study of the Cophes) prakticky otestuje tento 
harmonizovaný prístup v 16 zúčastnených krajinách (2010 – 2012). Financovatelia projektov 
sú: 

− pre COPHES – Grantová dohoda č. 244237 financovaná v rámci 7. rámcového programu 
EÚ  

− pre DEMOCOPHES – Grantová dohoda LIFE09/ENV/BE/000410 financovaná z programu 

EÚ – LIFE+ „Politika a správa vecí verejných” s finančnou podporou Úradu verejného 
zdravotníctva SR v Bratislave.  
 
Ciele projektu DEMOCOPHES 

Prvým cieľom projektu DEMOCOPHES je preukázať uskutočniteľnosť harmonizovaného 
prístupu ľudského biomonitoringu v EÚ realizáciou pilotnej štúdie v 16 krajinách EÚ 
(Belgicko, Cyprus, Nemecko, Dánsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Maďarsko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Česko, Slovensko, Luxembursko a Írsko). Ďalších 
5 krajín sú ad-hoc členmi projektu (Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nórsko a Chorvátsko). 
Druhým cieľom je otestovať harmonizované protokoly cez určenie hladín kadmia, ortuti, 
ftalátov a kotinínu v európskej populácii s použitím ľudských biomarkerov a údajov z 
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dotazníkov. Tretím cieľom je dobre cielené vzdelávanie a program na budovanie kapacít bude 
dostupný pre všetky zúčastnené krajiny. 

 
Význam pre Slovensko 

Keďže Slovensko v súčasnej dobe nemá zavedený Národný program ľudského 
biomonitoringu zameraný na všeobecnú populáciu, snahou projektov COPHES a 
DEMOCOPHES je vypracovať a otestovať jednotný rámec pre hodnotenie expozície 
populácie chemickými polutantmi pochádzajúcim zo životného prostredia, a to pomocou 
kľúčových modelových látok. Tento rámec sa môže v budúcnosti použiť na určenie expozície 
populácie iným látkam, čím sa posilní schopnosť vykonávať medzinárodné porovnávania po 
celej Európe. Zámerom je integrovať údaje z ľudského biomonitoringu s údajmi zbieranými v 
rámci iných zdravotných prieskumov a štúdií. Výsledky z týchto projektov a následné 
použitie tohto jednotného rámca podporí tvorbu politiky založenej na dôkazoch v oblasti 
ochrany a podpory verejného zdravia.  

 
Riešenie projektu 

Respondentmi v projekte budú deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné 
matky do 45 rokov. Minimálny počet vzoriek predstavuje 120 párov matiek s deťmi, 
získaných z Bratislavy (mesto) a zo Slovenskej Ľupče a Brusna (vidiek). Matka a dieťa musia 
žiť spolu v domácnosti a zároveň viac ako 5 rokov v predmetnej lokalite. V štúdii sa môže 
zúčastniť len jedno dieťa na matku. V Bratislave sme vybrali tri základné školy (Lamač, Dlhé 
Diely a ZŠ Drieňová). Vyšetrovanými biomarkermi budú ortuť (vo vlasoch), kadmium, 
kotinín a ftaláty (v moči). Etapy riešenia sú v rozsahu dátumov: 1. 9. 2010 – 1. 9. 2012. 
Samotná terénna práca bude spočívať v odbere vzoriek a potom sa uskutoční analýza 
výsledkov z dotazníkov a odberov vzoriek. Výstupom z riešenia projektu bude publikovanie 
výsledkov (odborné príspevky, konferencie, atď.) Celkovým záverom projektu bude správa 
o výsledkoch ľudského biomonitoringu v členských krajinách EÚ, zhodnotenie úspešnosti 
a zistených poznatkov porovnaním mesto – vidiek. Následne sa z výsledkov projektu spracuje 
národná správa. Informácie budú dostupné na internetovej stránke ÚZV SR. 

 
Stručné predstavenie stanovovaných látok  

Kotinín je jedným z hlavných metabolitov nikotínu (obr. 1). Spolu s ním patrí medzi 
špecifické markery fajčenia. 10 % nikotínu sa vylučuje v nezmenenej forme a 80 % sa 
metabolizuje na kotinín (obr. 1). Nikotín má krátky polčas (40 minút), priemerný polčas 

kotinínu je 14 – 20 hodín – vhodnejší marker expozície cigaretového dymu. Stanovuje sa v 
krvi, v moči, v slinách a vo vlasoch (v moči 10-krát vyššie hodnoty ako v krvi). Podľa 

Angerera (1) sa koncentrácie v moči pohybujú u nefajčiarov v rozmedzí 1 – 10 µg/l, u 

pasívnych fajčiarov 8 – 25 µg/l a u fajčiarov 1 300 – 1 700 µg/l. 
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Obr. 1. Metabolizmus nikotínu 
 

Kreatinín je biodegradačný produkt svalového energetického metabolizmu a vzniká pri 
svalovej práci z kreatínfosfátu neenzýmovou dehydratáciou kreatínu. Je to anhydrid kreatínu: 

kreatín – H20 = kreatinín 

Kreatinín sa obličkami vylučuje do moču, a preto jeho stanovením môžeme posúdiť 
činnosť obličiek (porucha obličiek – stúpa koncentrácia v krvi). 

Kadmium je mäkký, ľahko taviteľný, toxický, kovový prvok bielostriebornej farby. V 
zlúčeninách sa vyskytuje prevažne ako Cd2+, zlúčeniny Cd+ sú veľmi nestále. Dobre sa 
rozpúšťa v silných kyselinách. Na vzduchu je kovové kadmium stále, v atmosfére kyslíka sú 
jeho pary rýchlo oxidovateľné na oxid kademnatý. Veľa jeho anorganických zlúčenín je 
rozpustných vo vode (síran, dusičnan, chlorid), sulfid a oxid kademnatý sú vo vode takmer 
nerozpustné. Kadmium sa vyskytuje v prírode ako prímes rúd zinku (sfalerit, hemimorfirit). 
Rudy obsahujúce kadmium sú vzácne. K oddeleniu kovov sa používa destilácia. Patrí medzi 
významné kontaminanty životného prostredia. Kumuluje sa v pôde, vode, v rastlinách i v 
živočíchoch. Zvýšený výskyt kadmia je v okolí priemyselných centier, najmä závodov na 
výrobu farebných kovov. Do ovzdušia sa dostáva aj spaľovaním fosílnych palív, 
komunálneho odpadu a fajčením.  

Rozpustné zlúčeniny kadmia sú veľmi toxické, keďže dochádza k vstrebávaniu – 
dýchacím, tráviacim traktom, pričom sa viaže na bielkoviny krvnej plazmy, na hemoglobín v 
erytrocytoch. Dráždi pľúca, takže môže spôsobiť akútne bronchitídy, pneumónie, edémy 
pľúc, poškodenie obličiek, pečene (fajčiari). Kadmium sa pomaly vylučuje z organizmu. Pri 
akútnych otravách nastáva nauzea, vomitus, kŕče tráviaceho traktu, salivácia, akútne zlyhanie 
obličiek, srdca, pľúc, čo môže spôsobiť smrť.  

Limity pre kadmium v moči (German Environmental Survey) (2): deti 3 – 14 rokov – 0,2 

µg/l, dospelí nefajčiari (18 – 69 rokov) – 0,8 µg/l. 

Limity pre kadmium v krvi: deti 3 – 14 rokov – 0,3 µg/l, dospelí nefajčiari (18 – 69 rokov) 
– 1 µg/l. 
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Ftaláty – ide o skupinu nehalogenovaných esterov kyseliny ftalovej (40 látok), ktorá má 
rôzne vlastnosti, napríklad malú rozpustnosť vo vode, pričom je dobré rozpúšťadlo v 
nepolárnych rozpúšťadlách (oleje). Ftaláty sa používajú ako zmäkčovadlá v priemysle: výroba 
PVC plastov (oblečenie, stavebné materiály, medicínske výrobky, kozmetika, hračky, obaly). 
Niektoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie – poškodzujú reprodukčný a hormonálny systém, 
zvyšujú riziko alergií, astmy a rakoviny (obr. 2). 

 

 

 
 

 

 

Obr. 2. Všeobecný vzorec ftalátov (R a R'= CnH2n+1; n = 4-15) 

 
Medzi najrozšírenejšie ftaláty patrí DEHP – Bis(2-etoxyhexyl) ftalát, ktorý je zakázaný v 

kozmetických výrobkoch (európskou smernicou 2003/158/EHS). Pri ftalátoch dochádza k 
degradácii v organizme (konjugácia, oxidácia) za vzniku monoesterov MEP, MiBP, MnBP, 
MBzP a MEHP a iných (5OH a 5oxo metabolity). Ftaláty DEHP, DIDP, DINP, DBP, BBP, 
DNOP sú zakázané v hračkách a predmetoch pre deti do 3 rokov (rozhodnutie EK 
1999/815/ES). Ftaláty nie sú chemicky viazané na polymér PVC, takže počas používania sa 
postupne uvoľňujú. Odporúčame sledovať zloženie výrobkov. 

Ortuť je lesklý kov, striebornej farby. Vyskytuje sa vo forme kvapaliny a pary, výpary sú 
veľmi toxické. Má katalytické účinky. Z anorganických zlúčenín sú významné: chlorid 
ortutný a ortutnatý, dusičnan ortutnatý, kyanid ortutnatý. K významným organickým 
zlúčeninám patria metylortuť, etylortuť a fenylortuť. Ortuť sa môže viazať na SH-skupinu 
bielkovín, biologických membrán alebo enzýmov a tým narušovať ich funkciu. Ortuť sa 
vyskytuje v prírode hlavne vo forme sulfidov (rumelka, cinabarit). Vzácnejšie sú oxidy, 
chloridy a jodidy. Patrí medzi významné kontaminanty životného prostredia. Do životného 
prostredia sa dostáva počas svojej výroby a spracovania, priemyselnou a poľnohospodárskou 
činnosťou, spaľovaním fosílnych palív a odpadmi. Používa sa pri výrobe elektród, 
elektrotechnických zariadení, na výrobu farbív, v poľnohospodárstve, v zdravotníctve, pri 
výrobe papiera a v chemickom priemysle. 

Z hľadiska účinku na človeka je ortuť univerzálnym jedom (podmienkou toxického 
účinku je oxidácia Hgo -Hg1+ -Hg2+). Elementárna ortuť má zlú rezorpciu tráviacim traktom. 
Môže však dochádzať k inhalačnej expozícii, pričom sa zvýši koncentrácia v obličkách, 
mozgu, vlasoch. Ortuť prechádza i placentou, najmä ak je súčasťou organických zlúčenín, čo 
býva akútne nebezpečné pre plod. Ortuť má vo všeobecnosti pomalé vylučovanie z 
organizmu. Akútna otrava elementárnou ortuťou zvyčajne nastáva len pri nehodách. Pri 
inhalačnej intoxikácii môže dochádzať k lokálnym, systémovým príznakom, často však 
nastáva až smrť. Pri otrave soľami anorganickej ortuti – požitie sublimátu – dochádza k 
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nekróze, anúrii, vracaniu, hypersalivácii, krvavým hnačkám. Otrava organickými zlúčeninami 
ortuti zvyčajne spôsobí postihnutie CNS. Pri chronickej otrave elementárnou ortuťou 
dochádza k postihnutiu CNS, poškodeniu obličiek, štítnej žľazy, reprodukčných orgánov. 
Chronická otrava organickými zlúčeninami ortuti sa môže prejaviť psychickými prejavmi, 
motorickými poruchami, anomáliami mozgu plodu. Environmentálna expozícia je známa 
najmä z konzumácie rýb (metylortuť). 

Limity pre ortuť v moči (German Environmental Survey) (2): deti (3 – 14 rokov) – bez 

amalgámových výplní – 0,4 µg/l, dospelí (18 – 69 rokov) – bez amalgámových výplní – 1,0 
µg/l. 

Limity pre ortuť v krvi: deti (3 – 14 rokov) – konzumácia rýb ≤ 3-krát za mesiac – 0,8 

µg/l, dospelí (18 – 69 rokov) – konzumácia rýb ≤ 3-krát za mesiac – 2,0 µg/l . 
 
Záver 

Národné výsledky zo štúdie DEMOCOPHES sa budú prezentovať na národných 
konferenciách relevantných k verejnému zdraviu v spojitosti so životným prostredím. Zároveň 
sa výsledky z národnej štúdie budú prezentovať zodpovedným vládnym predstaviteľom pre 
oblasť zdravia a životného prostredia a následne sa uskutoční európske porovnanie.  
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PROJEKT EHES – EVROPSKÉ VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ  
ZDRAVOTNÍHO STAVU POPULACE 
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Státní zdravotní ústav Praha, Česká republika 
 
 
 

Získávání informací o zdravotním stavu populace a jeho determinant, včetně sledování 
dlouhodobých trendů, je závislé na výběrových šetřeních, která poskytují relevantní a validní 
informace. V rámci Evropy existuje značná variabilita i kvalita v systému sběru dat i 
v provádění šetření. V národních studiích jsou data získávána různými způsoby a jsou tak jen 
obtížně srovnatelná. Z tohoto důvodu byly zahájeny aktivity směřující k vytvoření jednotného 
systému sběru dat v Evropě. Vznikají studie, které se snaží harmonizovat způsoby šetření, 
standardizovat metodiky sledování a vyšetření a zároveň tak zajistit mezinárodní 
srovnatelnost získaných dat. Projekt EHES (European Health Examination Survey), do 
kterého jsme se zapojili jako jedna ze 13 zemí EU v rámci jejího pilotního šetření, má za cíl 
tato kriteria splnit. Projekt byl financován European Commission, Luxemburg (Call SANCO 
/2008/C2/02). 

Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Národní institut pro zdraví a sociální péči 
v Helsinkách (THL Helsinki). Snahou studie je přispět k pochopení příčin negativního 
zdravotního stavu obyvatel a výskytu rizikových faktorů (především chronických 
neinfekčních onemocnění), k odhalení příčin změn nemocnosti a úmrtnosti a také studovat 
trendy vývoje zdravotního stavu obyvatel Evropy.  

 
Metodika  

V pilotním šetření bylo osloveno v Praze 10 a v Hradci Králové náhodným výběrem 200 
mužů a 200 žen věkové kategorie 25 – 64 let a zahrnovalo vyplnění dotazníku, účast 
na lékařském vyšetření a odběr krve. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění 
přítomnosti rizikových faktorů nejčastějších onemocnění včetně kardiovaskulárních. Byl 
použit dotazník zkrácené EHIS verze (European Health Interview Survey) se zaměřením na 
zdravotní stav (subjektivní hodnocení zdraví, dlouhodobé zdravotní potíže včetně míry 
omezení a léčby), životní styl (kouření, stravovací návyky) a socioekonomické parametry 
(rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita, příjem domácnosti). 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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V rámci lékařského vyšetření byly změřeny antropometrické parametry, krevní tlak, z 
odběru krve bylo provedeno vyšetření glukosy, celkového a HDL cholesterolu.  

Respondence činila 52 %. 
 
Výsledky 

Své zdraví jako dobré nebo velmi dobré hodnotilo 75 % respondentů, dlouhodobé 
zdravotní potíže uvedlo 45,4 % respondentů, vážné omezení ze zdravotních důvodů mělo 
4,5 % z nich, částečné 17 % (obr. 1).  

 

 
Obr. 1. Subjektivní hodnocení zdraví 

 
Výrazně vyšší hodnoty TK byly naměřeny u mužů než u žen, pouze 15 % mužů ve věku 

45 – 64 let mělo TK v normě. Lékař diagnostikoval (anamnestický údaj respondenta) 
hypertenzi u 19 % respondentů. S vysokým krevním tlakem se léčilo 16,5 % respondentů a 
přesto u 40 % z nich byla naměřena hypertenze (krevní tlak vyšší nebo roven hodnotě 140/90 
mm Hg) (obr. 2). 

 
Obr. 2. Krevní tlak 
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Obr. 3. Kategorie BMI 
 

Hodnotu glykémie nad 5,6 mmol/l mělo 20 % respondentů, pouze u 12 % z nich byl 
diagnostikován diabetes (obr. 4). 
 

Obr. 4. Hodnoty glykémie 
 

Hladinu cholesterolu nad 5 mmol/l mělo 61 % respondentů, pouze u 38 % z nich byla 
diagnostikována hypercholesterolémie (obr. 5).  

 

 
Obr. 5. Hodnoty cholesterolu 
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plánována celonárodní studie na základě náhodného výběru osob v ČR. Získaná data budou 
důležitým podkladem pro včasná preventivní opatření, zaměření zdravotních politik nejen 
v ČR a umožní také průběžné srovnávání se zeměmi, které dosahují lepších výsledků v řadě 
sledovaných parametrů. Monitoring hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a 
kardiovaskulární úmrtnosti jsou klíčové komponenty pro podklady v prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění a jejich kontrolu. Nedostatek spolehlivých dat o rizikových 
faktorech a jejich determinantách jsou překážkou v hodnocení efektivity a dopadu intervencí.  
 



 330

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNA VEDOMOSTNÁ ÚROVE Ň ŽIAKOV VYBRANÝCH ZÁKLADNÝCH 
ŠKÔL O PROBLEMATIKE PORÚCH PRÍJMU POTRAVY 

 
 

T. Janušová, M. Szárazová 

Oddelenie hygieny, Ústav verejného zdravotníctva JLFUK, Martin 
 

 
 

Malnutrícia je stav, keď príjem živín a ich využitie nepokrýva v dostatočnej miere potreby 
organizmu (7). Tento pojem predstavuje negatívnu bilanciu živín a energie, keď vzniká 
podvýživa až kachexia spojená s deficitom živín a následné zmeny v látkovej premene 
a funkcii orgánov, ale aj pozitívnou bilanciou najmä energetických živín v súvislosti 
s nadmernou výživou, pričom vzniká obezita a iné metabolické a orgánové poruchy (1). 

Je známe, že v útlom detstve ťažké poruchy výživového stavu poškodia dieťa natoľko, že 
sa už mnohých porúch nezbaví aj keby po celý ďalší život bola jeho výživa optimálna. 
Podvýživa poznamenáva aj psychiku človeka, má negatívny vplyv aj na organický vývoj 
mozgu. Na druhej strane postihuje často aj tých obéznych, ktorí dlhodobo držia nevhodné 
redukčné diéty (8). 

Zatiaľ na Slovensku môžeme konštatovať, že v porovnaní s medzinárodnými 
ukazovateľmi, priemerné hodnoty a nárast prevalencie nadváhy a obezity patria medzi 
najnižšie. Je veľmi dôležité zamerať sa v primárnej prevencii obezity ako rizikového faktora 
na obdobie detského veku, nakoľko je závažná nielen pre zdravie dieťaťa, ale najmä kvôli 
tomu, že je dôležitým rizikovým faktorom všetkých civilizačných ochorení vo veku dospelom 
(4, 5, 6, 13). 

Štatistické údaje WHO udávajú až 155 miliónov obéznych detí v školskom veku a z toho 
viac ako 22 miliónov vo veku do 5 rokov (11, 13 ).  

Obezita je komplexná porucha s množstvom združených komplikácií. Zvlášť dôležité je 
sledovať výskyt obezity u detí a mládeže, pretože aj keď obézne dieťa dosiahne v dospelosti 
normálnu hmotnosť, stále u neho zostáva riziko významnej morbidity. Je známe, že vyššia 
telesná hmotnosť v porovnaní s normálnou, vždy zaťažuje organizmus, dôsledkom čoho sú 
najskôr funkčné a neskôr orgánové poruchy (1, 3). 

Poruchy príjmu potravín (mentálna anorexia, bulímia, záchvatovité prejedanie sa, obezita) 
sú príznačným problémom súčasného sveta – zjednodušenou a extrémnou odpoveďou na 
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zložitú otázku osobnej spokojnosti, spoločenského úspechu i zdravia. Sú to deviácie 
v nutričnom správaní, ktoré vedú k chorobe alebo invalidite. Miera, účinnosť a prostriedky 
kontroly telesnej hmotnosti určujú hranice, kde prechádza rizikové správanie do poruchy 
príjmu potravy. Táto hranica nemusí byť vždy jasná (9). 

 
Cieľom nášho prieskumu bolo: 

− zistiť aktuálne vedomosti mládeže o poruchách príjmu potravy, dôležitosti telesného 
vzhľadu, spôsobe stravovania a uvedomovania si závažnosti týchto ochorení pre mladú 
generáciu, 

− sledovať intersexuálne rozdiely, 
− podľa výsledkov zabezpečiť spoluprácu najmä v nutričnom poradenstve.  

 
Materiál a metódy 

V našom prieskume, ktorý sme robili v rámci spolupráce pri výchove k ochrane zdravia na 
vybraných základných školách v Martine, sme urobili základné somatometrické merania 
(výška, hmotnosť, vek).  

V súbore sme hodnotili 214 žiakov 8. a 9. ročníkov – 113 dievčat a 101 chlapcov vo veku 
13 až 15 rokov.  

Z meraní sme vyhodnotili Body Mass Index, ktorý je kritériom hodnotenia nadhmotnosti a 
obezity, ale aj nízkej hmotnosti a podhmotnosti u detí a mládeže. Na hodnotenie sme použili 
štandardné metódy a referenčné percentilové hodnoty pre Slovenskú republiku a základnú 
štatistiku (8, 10, 12).  

Ďalej sme použili anonymný dotazník zameraný na vedomosti žiakov o poruchách príjmu 
potravy. Dotazník pozostával z 22 otázok, ktoré sa týkali stravovacích zvyklostí a otázok 
koncipovaných tak, aby sme mohli zistiť ich názory a vedomosti o poruchách príjmu potravy 
a príčinách vzniku týchto ochorení. 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky uvádzame na obr. 1 – 8 a zhrnuli sme ich v nasledujúcich bodoch: 
− 23 % dievčat a 25 % chlapcov sa nachádza v oblasti zvýšenej hmotnosti až obezity; naopak 

v pásme zníženej až extrémne nízkej hmotnosti bolo 12 % dievčat a 10 % chlapcov (obr. 1), 
− 70 % žiakov jedáva 3- až 5-krát denne, ale často neraňajkujú a väčšinu jedál posúvajú do 

popoludňajších a večerných hodín (obr. 2), 
− dievčatá sú všeobecne menej spokojné so svojím vzhľadom ako chlapci (obr. 3), 
− 90 % dievčat a 73 % chlapcov má základné vedomosti o poruchách príjmu potravy 

(mentálna anorexia, bulímia, obezita, záchvatovité prejedanie sa), 
− 75 % dievčat a 46 % chlapcov pozná správne definície porúch príjmu potravy, 
− asi polovica chlapcov a dievčat vie o závažných následkoch porúch príjmu potravy na 

zdravie (obr. 4, 5), 
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− najviac vedomostí získavajú z internetu a televízie, od rodičov a školy sú vedomosti len 
minimálne (obr. 6), 

− až 83 % dievčat a 55 % chlapcov považuje za potrebné zvýšiť svoju informovanosť o 
poruchách príjmu potravy, 

− okolo 50 % všetkých žiakov udáva, že nevie o stretnutí sa s osobami trpiacimi poruchami 
príjmu potravy. 
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Obr. 1. Hodnotenie obezity podľa BMI u žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ v Martine (%) 
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Obr. 2. Frekvencia jedál za deň u žiakov ZŠ v Martine (%) 
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Obr. 3. Spokojnosť so svojím vzhľadom u žiakov ZŠ v Martine (%) 
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Obr. 4. Následky mentálnej anorexie podľa žiakov ZŠ v Martine (%) 
 

Otázkami obezity ako závažného rizikového faktora najmä kardiovaskulárnych ochorení 
sa už dlhé roky zaoberajú všetky lekárske fakulty na Slovensku (2, 4, 5, 6, 12, 13), ale v tomto 
našom malom prieskume sme chceli poukázať na to, že nielen obezita, ale aj iné problémy 
súvisiace s problémami hmotnosti sú nemenej závažné.  

Práve obdobie dospievania je obzvlášť rizikovým obdobím z hľadiska sebaprijatia, 
získania nezávislosti a profesionálneho úspechu.  
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Naše výsledky by mohli byť popudom, aby sa tomuto problému venovalo viacej 
pozornosti najmä zo strany rodičov, ale aj pedagógov, lekárov, psychológov a ostatných 
pracovníkov pracujúcich s mládežou. 
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Obr. 5. Následky mentálnej bulímie podľa žiakov ZŠ v Martine (%) 
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Obr. 6. Zdroje vedomostí o poruchách príjmu potravy u žiakov ZŠ v Martine (%) 

 
Záver 

Poruchy príjmu potravy môžeme zaradiť medzi najzávažnejšie psychické ochorenia 
mladých ľudí, ktoré spôsobujú dlhodobé problémy nielen postihnutým, ale aj ich rodinám, 
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lekárom, učiteľom a priateľom. Najmä školský vek a dospievanie prinášajú zásadné zmeny v 
prístupe ku svojmu telu, a to hlavne s ohľadom na stravovacie zvyklosti. 

Preto je potrebné, že aj keď žiaci poznajú tieto ochorenia, pociťujú nedostatky najmä v 
odborných informáciách. Je teda nutné poskytnúť im tieto informácie, naučiť ich správnym 
stravovacím návykom, varovať pred dôsledkami nezdravého chudnutia, pred rôznymi zdravie 
ohrozujúcimi diétami, odolať vplyvu módnych trendov a nesprávnych príkladov s cieľom 
získať kariéru úspešných športovcov, alebo modeliek na úkor vlastného zdravia. 

Z našich výsledkov vyplýva, že počet žiakov so zníženou až extrémne nízkou 
hmotnosťou, ale aj s nadváhou a obezitou je pomerne vysoký a v budúcnosti sa z týchto detí 
môžu stať pacienti trpiaci práve poruchami príjmu potravy. 

Tieto čísla sú alarmujúce a sú výzvou na spoluprácu rodičov, pedagógov, lekárov a 
špecialistov na túto problematiku a zapájanie sa do preventívnych osvetových programov a 
projektov v boji proti nežiaducej propagácii nezdravej štíhlosti ako symbolu zdravia, krásy a 
úspechu, ale aj obezity ako rizikového faktora závažných civilizačných ochorení keď hrozí, že 
sa stane epidémiou 21. storočia.  

 

Literatúra 

1. Beňo I. Náuka o výžive. Fyziologická a liečebná výživa. Martin: Osveta, 2001: 157. 
2. Bernasovská K, Štefková G, Bernasovská G, Frank K. Prevalencia nadhmotnosti a obezity medikov. In: 

Životné podmienky a zdravie. Jurkovičová J, Štefániková Z. (Eds.). Bratislava: ÚVZ SR, 2010: 152-155. 
3. Hills A, King N, Byrne N. Children, obesity and exercise. Oxon: Routledge, 2007: 11-32. 
4. Janušová T, Szárazová M, Dostál A. Výskyt obezity ako rizikového faktora kardiovakulárnych ochorení 

v modelovej skupine vysokoškolákov. Hygiena, 2002; 47 (2): 82-89. 
5. Jurkovičová J. Vieme zdravo žiť? Zdravotný stav slovenskej populácie 1999 – 2004 a prevencia 

kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení. Bratislava: UK Bratislava, 2005: 166.  
6. Jurkovičová J, Štefániková Z, Sobotová Ľ, Ševčíková Ľ. Prevalencia a trendy vývoja rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych chorôb u vysokoškolákov. In: Životné podmienky a zdravie. Jurkovičová J, Štefániková 
Z. (Eds.). Bratislava: ÚVZ SR, 2010: 142-151. 

7. Klener P. Vnitřní lékařství. Praha: Karolínum, Galén, 2006: 793. ISBN 80-246-1252-6. 
8. Kleinwächterová H, Brázdová Z. Výživový stav člověka a zpúsoby jeho zjišťování. Brno: IDVPZ, 2001: 

102. ISBN 80-701-333-68. 
9. Krch F D. Bulimie. Jak bojovat s přejídáním. Praha: Grada Publishing, 2008: 27-39. ISBN 978-80-247-

2130-9. 
10. Prevencia v primárnej starostlivosti: Odporúčania pre podporu správnej praxe. WHO, Regionálny úrad pre 

Európu, 1996: 31-43. 
11. Slovenská obezitologická spoločnosť. [on line] [cit. 2011-01-10]. Dostupné na internete. [http://wp.sos-

obezita.sk]. 
12. Ševčíková Ľ, Nováková J, Hamade J a kol. Percentilové grafy a antropometrické ukazovatele. In: Telesný 

vývoj detí a mládeže v SR. Bratislava: ÚVZ, 2004: 16-103. 
13. Ševčíková Ľ, Nováková J, Hamade J, Jurkovičová J, Štefániková Z, Sobotová Ľ, Macháčová E, Ághová Ľ. 

Kritériá pre skríning obezity detí a mládeže v SR. In: Životné podmienky a zdravie. Jurkovičová J, 
Štefániková Z. (Eds.). Bratislava: ÚVZ SR, 2010: 223-229. 



 336

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY PRIMÁRNEJ PREVENCIE U POSLUCHÁ ČOV MEDICÍNY 
 
 

G. Štefková1, K. Bernasovská2, D. Petrášová3 

1Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice 
2Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, Trnava 

3Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF, Košice 
 
 
 

Primárnou prevenciou rozumieme systém opatrení zameraných na znižovanie, ba až 
vylúčenie rôznych zdravotných rizík, negatívne pôsobiacich na zdravie človeka. Sládek 
(2006) uvádza, že na zdravotnom stave sa najviac podieľa životný štýl s 50 %, genetické 
danosti 15 %, životné prostredie 20 % a 15 % úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti 
(2). Z toho vyplýva, že najvyššou zárukou, resp. primárnou prevenciou dobrého zdravotného 
stavu, je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu. Cielenými aktivitami a užitočnými 
informáciami o zdravotných rizikových faktoroch vzniku mnohých ochorení je možné 
dospieť u každého človeka k pozitívnym zmenám ochrany a udržiavania vlastného zdravia. 

Je známe, že vysokoškolská mládež nie je z hľadiska vzniku a výskytu civilizačných 
ochorení najohrozenejšou skupinou obyvateľstva, napriek tomu sa v otázkach zdravia 
nerozhoduje vždy najracionálnejšie. Nezdravý životný štýl vysokoškolákov, často vedome 
spôsobený zlými stravovacími návykmi, nedostatočnou telesnou aktivitou, fajčením, 
konzumáciou alkoholických nápojov, alebo užívaním nepredpísaných liekov, vytvára 
predpoklad pre vznik mnohých ochorení (1). 

Preto je nevyhnutné v oblasti podpory a ochrany zdravia, zintenzívniť ich vzdelávanie aj 
podľa odporúčaní WHO, aj z aspektov ich budúcej profesie, s cieľom prispieť k optimalizácii 
životného štýlu, a tým k ochrane vlastného zdravia, resp. k zlepšeniu zdravia celej populácie 
(1). 

 
Metodika 

Aplikáciou dotazníka CINDI s 34 otázkami s možnosťou odpovedí ,,áno“, ,,občas“, a 
,,nie“ sme vo vybranej vzorke respondentov – medikov, zisťovali názory na aktivity primárnej 
prevencie, smerujúce k udržiavaniu individuálneho zdravia. K vybraným aktivitám patrili: 
výživové a stravovacie zvyklosti, pravidelné sledovanie telesnej hmotnosti, pohybová 
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aktivita, autoagresívne návyky (fajčenie a užívanie liekov nepredpísaných lekárom), návšteva 
zubného lekára v polročných intervaloch, meranie TK. 

Súbor tvorilo 300 poslucháčov 1. ročníka všeobecného a zubného lekárstva Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, z toho 196 (65,3 sme spracovali pomocou programu MS Excel 
a MS Word. Zo štatistických metód sme použili: chí-kvadrát test; na zamietnutie nulovej 
hypotézy sme použili 5% hladinu významnosti (p < 0,05). 

 
Výsledky a diskusia 

Výzvou medicíny 21. storočia je ochrana a podpora telesného a psychického zdravia a 
predchádzanie ochoreniam. Dôležitou sa stáva úloha primárnej prevencie, ako zásadného 
kroku vedúceho k znižovaniu nákladov na zdravotnú starostlivosť a pre zlepšovanie kvality 
života každého z nás (2). Vychádzajúc z týchto zistení, prezentujeme v súbore 300 medikov 
názory, resp. intersexuálne rozdiely v názoroch na aktivity primárnej prevencie každodenného 
života.  

V prvom dotaze išlo o názor poslucháčov medicíny v prvom ročníku na význam primárnej 
prevencie vzniku ochorení, ktorý bol u oboch pohlaví jednoznačný. Podľa pohlavia 68,9 % 
žien a 66,3 % mužov má na predchádzanie vzniku tzv. civilizačných ochorení rozhodujúci 
význam prevencia, oproti názoru, kde podľa 26,0 % žien a 32,7 % mužov za ich vznik 
zodpovedá úroveň zdravotnej starostlivosti a 5,1 % žien a 1 % mužov prikladá význam 
vzniku ochorení genetickým predpokladom. Sládek (2006) uvádza, že na zdravotný stav 
obyvateľstva majú podiel genetické danosti 15 %, životné prostredie 20 %, životný štýl 50 % 
a 15 % úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti (2). 

Výživa predstavuje súbor fyziologických a biochemických pochodov, ktorými organizmus 
z vonkajšieho prostredia prijíma a využíva látky nevyhnutné pre svoj život (5).  

Vzdelávanie v oblasti výživy je významnou súčasťou komplexného prístupu na primárnu 
prevenciu ochorení podmienených nesprávnou výživou. V stravovacích návykoch 
vysokoškolákov často pozorujeme nepravidelnosť v príjme potravy a nevyváženosť vo 
výživových dávkach (1). Aj v našom súbore medikov sa k dominantnému významu zdravej 
výživy a jej pravidelného príjmu prikláňa 43,3 % žien a 49,0 % mužov. Avšak nepravidelný 
príjem potravy zaznamenávame u 20,4 % žien a 13,5 % mužov. V spektre 
nefarmakologických intervencií je pohybová aktivita a správna životospráva najefektívnešími 
primárnymi aktivitami vedúcimi k znižovaniu krvného tlaku. Pohybová aktivita sa tak stáva 
súčasťou multifaktoriálneho prístupu v primárnej a sekundárnej prevencii, pretože zvyšuje 
kardiopulmonálnu zdatnosť, zlepšuje kvalitu života a znižuje vplyv jednotlivých rizikových 
faktorov. 

S výživou úzko súvisí starostlivosť o chrup. Starostlivosť o chrup je ďalšou dôležitou 
primárnou prevenciou vedúcou k predchádzaniu kazivosti a zároveň k udržiavaniu zdravého 
chrupu. Pozitívnym zistením je, že naši medici prikladajú tejto preventívnej aktivite dôležitý 
význam, dve tretiny mužov 65,4 % a žien 67,3 % navštevuje zubného lekára v polročných 
intervaloch.  
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Jednou z aktivít primárnej prevencie je aj sledovanie telesnej hmotnosti. Telesnú 
hmotnosť si v súbore medikov pravidelne sleduje 41,8 % žien a 30,8 % mužov. Pri sledovaní 
rozdielov medzi mužmi a ženami sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel v sledovanosti 
telesnej hmotnosti (x2 = 2,423, p = 0,1195), toto zistenie môžeme pripísať aj tomu, že ide o 
mladú vekovú skupinu respondentov.  

Medzinárodný prieskum Shape of the Nations (Krivka tela národov), ktorého sa zúčastnilo 
16 476 účastníkov z 27 krajín sveta (z Európy 10 303 účastníkov), poukazuje na potrebu 
vzdelávania a pôsobenia v oblasti ochrany zdravia na celom svete. Zistenie, že väčšina bežnej 
populácie sa aktuálne sústreďuje viac na to, koľko váži, ako na to, kde majú prebytočný tuk 
nahromadený (3). S nárastom obezity a s ňou súvisiacimi ochoreniami čoraz väčší význam 
nadobúda fyzická aktivita ako súčasť primárnej prevencie. Fyzickej aktivite sa v našom 
súbore denne venuje len 8,7 % žien, občas cvičí 43,9 % a vôbec necvičí až 47,4 % žien. Ani 
v súbore mužov nie je denné cvičenie samozrejmou fyzickou aktivitou. Len 18,3 % mužov 
denne cvičí, 42,3 % cvičí občas a 39,4 % mužov necvičí vôbec (obr. 1). 

 
Obr. 1. Každodenné cvičenie mužov a žien 

 
Potvrdili sme, že vysokoškoláci – medici majú nedostatok pohybu a ich pohybová aktivita 

je veľmi nízka. Príčinou nedostatku pohybovej aktivity u vysokoškolákov je zvýšený záujem 
skôr o technické vymoženosti. Až 40,8 % žien a 46,2 % mužov dáva prednosť pred 
športovaním skôr internetu a pred chôdzou uprednostňuje vlastnú automobilovú dopravu (obr. 
2). Pravidelná fyzická aktivita je významným prostriedkom získania kontroly nad záťažovou 
situáciou, ktorá vedie k zlepšeniu psychickej stability a odolnosti a súčasne zlepšuje 
sebavedomie. Pri sledovaní rozdielov medzi mužmi a ženami sa nepreukázal štatisticky 
významný rozdiel v preferencii technických vymoženosti pred fyzickou aktivitou (x2 = 2714, 
p = 0,099).  

Ďalšou sledovanou aktivitou bolo sledovanie krvného tlaku. Z celého súboru mužov a žien 
si kontroluje krvný tlak 42,3 % respondentov a vôbec nekontroluje 29,3 % respondentov. 
Dokázaný je štatistický vzťah medzi zvyšujúcou sa hmotnosťou a výškou krvného tlaku. 
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Priemerne pri každom zvýšení BMI o 3 jednotky sa zvýši systolický krvný tlak o 2 mmHg 
a naopak, s klesajúcou hmotnosťou klesá aj krvný tlak (4). 

 

  
Obr. 2. Preferovanie telesnej aktivity pred technickými vymoženosťami 

 
Záver 

Na efektívne zvládanie primárnej prevencie je potrebné neustále ovplyvňovať 
celospoločenskú klímu v zmysle orientácie na podporu a udržanie zdravia. Pri práci 
so študentmi je potrebné mať stále na zreteli ich vlastný prístup k zdraviu, životnému štýlu, 
spoločenskému zaradeniu. Zdravie v jeho pozitívnych prejavoch a hodnotách ostáva pre 
mnohých z nás stále nejasnou hodnotou (6).  

Naši vysokoškoláci, ktorí zvykli považovať všetky aktivity primárnej prevencie a rady za 
pozitívne, budú aj naďalej uplatňovať preventívny prístup k udržiavaniu zdravia a pôsobiť aj 
v záujme podpory a ochrany zdravia obyvateľstva. Všeobecne platí tvrdenie, že výchovou 
zdravého jednotlivca vychovávame aj zdravú celú spoločnosť. Vysokoškoláci – medici, ktorí 
aj napriek ich dosahovanému vzdelaniu nepovažujú výchovu a poradenstvo v oblasti 
životného štýlu ako súčasť budúcej praxe budú nepriamo zasahovať do významu primárnej 
zdravotnej starostlivosti.  

Získané výsledky z nášho prieskumu budú slúžiť ako východisko pre teoretickú aplikáciu 
primárnej prevencie do výučbového procesu medikov a do iných zdravotníckych študijných 
odborov.  
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Sociálne lekárstvo ako vedný odbor 

Termín medicine sociale po prvý raz použil francúzsky ortopéd Jules Guérain vo svojom 
časopise Gazette médicale de Paris v roku 1848. O štyri mesiace neskôr prevzal Rudolf 
Virchow výraz Soziale Medizin vo svojom časopise Die Medizinische Reform. V dôsledku 
spoločensko-politického vývoja došlo k ústupu používania termínu, ktorý sa opätovne objavil 
koncom 19. storočia. Po I. svetovej vojne dochádza v Európe na lekárskych fakultách 
k vytváraniu pracovísk, ktoré mali odpovedať na súčasný sociálno-medicínsky pohyb v 
myslení lekárov a nazývali sa ústavy sociálneho lekárstva. Na LF UK v Bratislave patril 
Ústav sociálneho lekárstva medzi prvé teoretické ústavy. Prvým profesorom sociálneho 
lekárstva bol Vavro Šrobár (3, 9, 12). Spoločenský vývoj v celosvetovom meradle prináša rad 
zmien v oblasti medicíny, zdravotníckych inštitúcií, profesie lekára a aj zdravotných potrieb 
obyvateľstva (12, 20). Sociálne lekárstvo môžeme charakterizovať ako odbor medicíny, ktorý 
úzko spolupracuje so základnými aj klinickými biomedicínskymi odbormi, a aj s celým 
radom vied o človeku a spoločnosti (3). Plní tak funkciu poznatkovej bázy, ktorá zahŕňa širšie 
demografické, ekonomické a inštitucionálne väzby zdravotníctva, pri zohľadnení historických 
a filozofických súvislostí vývoja a pôsobenia medicíny a zdravotníckych profesií sociálneho 
lekárstva ako vedného odboru na začiatku 21. storočia. 

Sociálne lekárstvo ako pedagogická disciplína 

Sociálne lekárstvo ako pedagogická disciplína na LF UK v Bratislave prešlo viacerými 
zmenami v kontexte s reformami študijných programov a prechodom na ECTS (kreditové 
štúdium). Predmet sociálne lekárstvo bol pôvodne rozdelený do niekoľkých semestrov, 
zahrnutá bola aj problematika komunikácie lekár – pacient. V 90. rokoch 20. storočia sa 
výrazne znížila časová dotácia predmetu sociálne lekárstvo v pregraduálnej príprave medikov, 
avšak dotácia hodín určená na výučbu komunikácie zostala zachovaná.  

Komunikácia ako modul predmetu sociálne lekárstvo reaguje na kvalitatívne 
a kvantitatívne zmeny sociálneho prostredia, ktoré determinujú zdravie. Model zdravia ako ho 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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definuje WHO rozlišuje v súčasnosti tri kvalitatívne rozdielne, avšak vzájomne prepojené 
dimenzie zdravia človeka: 1. fyzické zdravie 2. mentálne zdravie 3. sociálne zdravie (3). 
Úplné uzdravenie pacienta pri mnohých ochoreniach často nie je možné, v medicíne sa 
dostávajú do popredia otázky kvality života (8). V dôsledku zmeny definície zdravia nastáva 
aj presun hlavnej pozornosti medicíny z oblasti liečby chorôb do oblasti primárnej a 
sekundárnej prevencie chorôb (11, 14, 19). V zdravotníctve sa preto používajú viaceré 
techniky propagácie a šírenia zdravotníckych informácií, dôležitú úlohu zohrávajú médiá 
a sociálny marketing. 

Zmyslom komunikácie lekár – pacient je prioritne výmena informácií so špecifickým 
obsahom, daným rolovým postavením aktérov (13, 20). Schopnosť efektívnej komunikácie nie 
je iba vrodeným darom, ale je predovšetkým sociálne naučenou zručnosťou (kompetenciou), 
ktorú je možné kultivovať (8, 10). Efektívna komunikácia je dnes rovnocennou súčasťou 
komplexne ponímanej profesionality lekára (11, 12). Dôležitým determinantom sú očakávania 
kladené oboma zúčastnenými stranami na obsah, objem a formu komunikácie (8, 10).  

Prístupy k výučbe komunikácie na ÚSoLLE LF UK v Bratislave 

Problematika výučby komunikácie v zdravotníctve sa rozvíjala v súlade s aktuálnymi 
poznatkami a obsahovo i formálne sa prispôsobovala potrebám zdravotníckej praxe. Výučba 
komunikácie v rámci Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky akcentuje obsah 
komunikácie, formy komunikácie, modely komunikácie (lineárny, transakčný a interakčný) 
a komunikačné vzory (3, 10). 

Prístupy k výučbe komunikácie v rámci predmetu Sociálne lekárstvo môžeme 
klasifikovať nasledovne: 

Medicínsko-právny prístup je jeden z najdlhšie uplatňovaných prístupov (16). Zameriava 
sa na komunikáciu lekár – pacient podľa platnej právnej úpravy. Od 70. rokov 20. storočia sa 
na ÚSoLLE LF UK spája s osobnosťou doc. JUDr. Miluše Remišovej, CSc. Bola jednou 
z prvých na Slovensku, ktorí sa venovali právu na informácie nielen pedagogicky, ale aj 
v právno-historickom, právno-pozitivistickom a právno-etickom aspekte (17, 18). Finálnym 
cieľom lekára by malo byť dosiahnutie alebo maximálne priblíženie sa k optimálnej 
akceptácii zmeny zdravotného stavu zo strany pacienta (2).  

Manažérsky prístup do výučby sociálneho lekárstva zaviedla doc. MUDr. Anna Volná, 
CSc., MBA (15). Tento prístup kladie dôraz na manažérsku komunikáciu, kde subjektmi 
komunikácie boli zdravotníci (lekári) s rôznou pozíciou v riadiacej hierarchii v procese 
zdravotnej starostlivosti. Vedenie ľudí a manažérska komunikácia patria medzi základné 
zručnosti vedúcich pracovníkov. Vedúci pracovník nesie zodpovednosť za pracovné výsledky 
pracoviska, ale aj za kvalitu interpersonálnych vzťahov a stabilitu pracovného kolektívu. 
Manažérsky prístup vo výučbe zdôrazňuje, že komunikácia medzi lekármi ako členmi tímu, 
ktorí sa starajú o pacienta, má svoje špecifiká. 

Medicínsko-sociologický prístup sa zameriava na problematiku komunikácie ako 
funkcionálnej potreby zdravotníctva a to na rôznych úrovniach zdravotného systému: makro-, 
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mezo- aj mikroúrovni (10, 13). Korešponduje s potrebou kultivovať komunikačné schopnosti 
ako jeden z pracovných nástrojov lekára, ako súčasť jeho odborného profilu (1). Všetky 
zložky interpersonálnych vzťahov komunikácie, interakcie a percepcie sú späté, nemožno 
medzi nimi stanoviť presné hranice, vzájomne sa ovplyvňujú a interferujú (7). Obsah výučby 
v tomto prístupe sa zameriava na: typy, funkcie a bariéry efektívnej komunikácie medzi 
lekárom a pacientom, modely sociálnej komunikácie, mediálnu komunikáciu a napokon na 
veľmi aktuálnu tému sociálneho marketingu. Sociálny marketing ako komunikačná stratégia 
v zdravotníctve vyžaduje zapojenie širokého spektra aktérov – vládnych i mimovládnych 
organizácií, profesijných združení, organizácií, pracujúcich s deťmi a mládežou, školami, 
univerzitami, ako aj jednotlivých pacientskych skupín a zväzov (3, 13).  

Prístup k výučbe komunikácie v rámci predmetu Medicínska etika 

Prístup k výučbe komunikácie v rámci predmetu Medicínska etika môžeme 
charakterizovať ako medicínsko-etický prístup. Lekárske povolanie vyžaduje počas 
profesijnej životnej cesty lekára aktualizovať vedomosti a vedieť aplikovať najnovšie 
poznatky, ďalej praktickú zručnosť, ale rovnako aj realizovať ľudsky správne etické postoje 
v najrozličnejších krízových, konfliktných a dilematických situáciách (6). Etické kompetencie 
lekára súvisia s jeho schopnosťou poznať, analyzovať a riešiť mnohé etické dilemy, ktoré 
medicínska prax dennodenne prináša. Ukazovateľom skutočného pokroku danej spoločnosti 
s jeho humanistickou dimenziou je starostlivosť o zraniteľné osoby (prenatálne dieťa, osoby 
s trvalým zdravotným postihnutím, seniori, terminálne chorí a pod.). Súčasné pretechnizované 
zdravotníctvo je často spojené s problémami v interpersonálnych vzťahoch nielen medzi 
profesionálnymi zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj, a predovšetkým, medzi samotnými 
lekármi a pacientmi (5). Budúcich lekárov – našich študentov je nevyhnutné aj v rámci 
riadneho výučbového predmetu Medicínska etika učiť a zároveň formovať k tomu, aby 
pochopili a vo svojom lekárskom povolaní dokázali vytvárať eticky správne terapeutické 
vzťahy k pacientom a k ich najbližším príbuzným. Tieto vzťahy majú byť založené na 
vzájomnej dôvere, pravdivosti a mlčanlivosti. Kedysi sa od dobrého lekára vyžadovala 
diagnostická schopnosť a terapeutická šikovnosť. Technizácia a informatizácia medicíny 
ovplyvňuje odcudzovanie sa vo vzťahu lekár – pacient, čo by sa nemalo stratiť zo zreteľa 
v edukácii medikov. Aby nedochádzalo k erózii optimálnej komunikácie medzi lekárom 
a jeho pacientom, je potrebné, aby sa už poslucháči lekárskej fakulty oboznámili 
s kazuistikami, ktoré prinášajú svedectvo o opaku. Tieto kazuistiky sa predostierajú 
študentom vo forme autentických výpovedí vybraných pacientov alebo v prípade detského 
pacienta jeho rodičov priamo počas výučby – zväčša počas seminárneho cvičenia. Z hľadiska 
efektívnosti výučby medicínskej etiky je aj na medzinárodných fórach kladený dôraz na 
implementáciu tohto typu výučby do vyučovacieho procesu (4). Na prednášky z predmetu 
Medicínska etika už niekoľko rokov prichádzajú vo forme pozvaných prednášok lekári 
i nelekári – špecialisti, ktorí priamo zo svojej každodennej praxe uvádzajú príklady 
nesprávnej komunikácie, ktorých by sa budúci lekári mali vystríhať. Komunikačné schopnosti 
lekára voči pacientom, resp. ich najbližším, sú dôležité predovšetkým vo vzťahu k ľuďom 
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ohrozeným, bezmocným, zraniteľným, závislým, nesebestačným, nesamostatným, zdravotne 
znevýhodneným. 

Prístup k výučbe komunikácie v rámci povinne voliteľných predmetov Úvod do 
zdravotníckeho manažmentu a Komunikačné zručnosti  

Výučba komunikácie v rámci povinne voliteľných predmetov Úvod do zdravotníckeho 
manažmentu a Komunikačné zručnosti vychádza z osvojenia si základných pojmov 
komunikácie, jej obsahu, funkcií a komunikačných modelov a kazuistík. Zavedenie oboch 
povinne voliteľných predmetov do výučby sa ukázalo ako nevyhnutnosť, zameraná na 
osvojenie praktických zručností. 

Zámerom je, aby medici, ktorí počas štúdia absolvujú stáže na jednotlivých klinikách 
v rámci výučbovej bázy LFUK, získali potrebné zručnosti pre svoju profesijnú kompetenciu. 

Súčasný stav výučby v rámci Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK 

Celkový terajší rozsah výučby predmetu Sociálne lekárstvo je 12 hodín prednášok a 24 
hodín cvičení pre študijný program všeobecné lekárstvo (4. ročník – LS) a 12 hodín 
prednášok a 12 hodín cvičení pre študijný program zubné lekárstvo (6. ročník – ZS). Predmet 
Medicínska etika sa vyučuje po jednom semestri v študijnom programe všeobecné lekárstvo 
s počtom 12 hodín prednášok a 24 hodín seminárnych cvičení a v študijnom programe zubné 
lekárstvo s počtom 12 hodín prednášok a 18 hodín seminárnych cvičení. Povinne voliteľné 
predmety (PVP) Úvod do zdravotníckeho manažmentu a Komunikačné zručnosti sa vyučujú 
pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo s počtom 24 hodín seminárnych 
cvičení (tab. 1). 
 
Tab. 1. Harmonogram výučby na ÚSoLLE LFUK 

Počet výučbových hodín 
Predmet 

Študijný 
program slov.+angl. 

Ročník 
/semester prednášky semináre 

VL 4 / LS 12 24 
Sociálne lekárstvo 

ZL 6 / ZS 12 12 
VL 4 / ZS 12 24 

Medicínska etika 
ZL 2 / LS 12 18 

Základy ošetrovateľstva VL 2 / ZS, LS  36 
PVP – Úvod do zdrav. manažmentu VL 4, 5 / ZS  24 

VL 4, 5 / LS  24 PVP – Úvod do zdravotníckej 
legislatívy slov.    

VL 4, 5 / ZS  24 
PVP – Komunikačné zručnosti 

slov.    

Vysvetlivky: VL - všeobecné lekárstvo, ZL - zubné lekárstvo, ZS - zimný semester, LS - letný semester, PVP - 
povinne voliteľný predmet 

 
Záver 

Cieľom príspevku bolo predstaviť komunikáciu ako funkcionálnu potrebu zdravotníctva 
a jej miesto v systéme profesijnej prípravy lekárov. ÚSLLE LF UK v Bratislave od svojich 
začiatkov sprostredkovával poslucháčom pregraduálneho i postgraduálneho štúdia aktuálne 
poznatky potrebné pre uplatnenie v zdravotníckej praxi a medzi nimi aj znalosti z oblasti 
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komunikácie. Komunikácia v zdravotníctve sa stáva čoraz dôležitejšou požiadavkou zo strany 
lekárov i laickej verejnosti. Normatívna regulácia zdravotnej starostlivosti sa v histórii 
prejavuje v dvoch dimenziách – v medicínskej etike a v medicínskom práve. Otázky ich 
vzťahu sa opätovne vynárajú v súvislosti s humanizáciou medicíny a zdôrazňovaním kvality 
života. Pacient vystupuje už nie len ako objekt, ale aj ako subjekt liečby. 
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Môžeme konštatovať, že profesijné právne vedomie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou 
odborného profilu lekára. Keďže profesia lekára patrí medzi regulované povolania (2), 
súčasťou lekárovej odbornosti je okrem medicínskych znalostí aj špecifický rozsah znalosti 
práva (tzv. rolové minimum lekára), ktoré zohľadňuje špecifickú náplň činnosti príslušníkov 
lekárskej profesie. Vzťahuje sa na znalosť právneho postavenia lekára ako subjektu právnych 
vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a umožňuje správne riešiť situácie, ktoré sú 
právne regulované, v súlade s právnymi predpismi a nárokmi lekárskej deontológie. 
Významnú úlohu pri získavaní profesijných kompetencií vrátane formovania profesijného 
právneho vedomia majú lekárske fakulty. V príspevku prinášame výsledky prieskumu 
zameraného na tieto oblasti. 

 
Teoretické východiská 

Právne vedomie môžeme definovať ako výsledok premietnutia objektívneho práva 
(právneho systému) do vedomia sociálnych subjektov. Právne vedomie sa pokladá za 
sprostredkujúcu premennú medzi právom a právnym konaním. Štruktúra právneho vedomia 
podľa súčasných autorov (1 – 4, 10) zahŕňa dve hlavné zložky – znalosť práva a mienku 
o práve, ktoré sa ďalej vnútorne členia.  

Mienka o práve vyjadruje hodnotenie práva a postoje k právu, je efektom motivačného 
pôsobenia práva. Právna motivácia je hnacou silou premeny právnej informácie na právne 
konanie, či už ide o protiprávne konanie alebo o konanie konformné s právom.  

Znalosť práva vyjadruje komplex poznatkov, ktoré človek o práve nadobudol. Rozsah 
znalosti práva býva u ľudí rôzny, čo ovplyvňujú faktory, ako napr. dosiahnuté vzdelanie, 
povolanie, vek, pohlavie. Platí, že právne normy, ktoré nie sú známe, sú neefektívne (1, 10). 

Pojem „právne vedomie“ má svoju históriu a je užitočným konceptom, ktorý umožňuje 
lepšie uchopiť mechanizmus pôsobenia práva v spoločnosti (3). Právne vedomie 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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(Rechtsbewuβsein) je pojem, ktorý do právnej vedy zaviedol nemecký profesor práva Eugen 
Ehrlich v roku 1913 (10). 

Právna socializácia je proces, ktorý znamená osvojovanie si právnych noriem a želaných 
právnych postojov adresátmi práva. Právna socializácia je funkcionálnou potrebou právnej 
oblasti – aby právo mohlo skutočne regulovať konanie ľudí, potrebujú právo nielen poznať, 
ale aj zaujať k nemu stanovisko, aby sa mohli ním riadiť (motivačný efekt práva).  

V procese socializácie jednotlivec preberá a osvojuje si sociálne roly spojené so 
sociálnymi statusmi, ktoré postupne nadobúda. Sociálnu rolu môžeme všeobecne vymedziť 
ako vzor správania určený spoločenskými alebo skupinovými očakávaniami, podmienené 
sociálnym statusom. Jednotlivec ale nie je pasívnym objektom socializácie či výchovy, 
vonkajšiu realitu aktívne selektuje – s niečím súhlasí, s niečím nie, niečo ignoruje. Sociálna 
rola lekára je v našej spoločnosti do veľkej miery regulovaná právnymi predpismi (2). 

Činiteľmi socializácie sú také faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu socializácie jednotlivca. 
Medzi najvýznamnejšie činitele patria: rodina, škola, masmédiá, rovesnícka, referenčná a 
pracovná skupina (10). 

Pojem a význam právnej komunikácie 

Právnu komunikáciu môžeme definovať ako prenos informácií týkajúcich sa obsahu 
a hodnotenia práva. Znalosť práva a určitá kvalita právneho vedomia je efektom právnej 
komunikácie. Významné je, že na procese komunikácie a na jej výslednom efekte sa 
podieľajú vplyvy sociálneho prostredia (4, 10). 

Efekt právnej komunikácie (1, 10) je:  
1. Informačný (povedomie o práve a miera znalosti práva). 
2. Motivačný (reflexia práva na úrovni motivačných štruktúr – postojov k právu). 
3. Akčný (faktické právne významné konanie). 

Obsah právnych informácií, prenášaných v procese právnej komunikácie, zahŕňa najmä: 
− rozsah dovolených a nedovolených spôsobov správania sa (hmotnoprávne informácie), 
− spôsoby konania štátnych orgánov a ich právomoci (procesnoprávne informácie), 
− informácie nevyhnutné pre interpretáciu práva (pojmy, lehoty a pod.), 
− informácie o existencii právnych noriem (či určité spoločenské vzťahy vôbec sú regulované 

právne a v ktorom právnom predpise), 
− skúsenosti z realizácie práva právnymi subjektmi a aplikácie práva štátnymi orgánmi (1, 

10). 

Prenos právnych informácií sa môže uskutočňovať buď priamo (štúdiom právnych 
predpisov) alebo nepriamo (10). Autentické texty právnych predpisov ako zdroj právnych 
informácií majú isté limity: sú formulované jazykom práva, ktorý je spravidla ťažko 
zrozumiteľný, bežne sa v nich ľudia ťažko orientujú, problematická býva fyzická dostupnosť 
právneho predpisu (10), prípadne jeho platného znenia v dôsledku novelizácií. 

Nepriamy, sprostredkovaný prenos právnych informácií znamená, že do komunikačného 
aktu vstupujú medzičlánky, najmä: 
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− Interpretátor, ktorý poskytne odborne kvalifikovaný výklad. Obyčajne je to právnik alebo 
iný človek s odbornými právnymi znalosťami.  

− Názorový vodca, ktorý disponuje faktickým neformálnym osobným vplyvom na adresáta 
právnej informácie. Môže, ale nemusí byť totožný s osobou interpretátora. 

− Masmédiá (tlačené, elektronické, film) (10). Do tejto kategórie je možné zaradiť aj rozličné 
elektronické portály s právnymi informáciami. 

Prieskum formovania právneho vedomia poslucháčov medicíny 

Lekárska fakulta je nie len inštitúciou, ale aj špecifickým sociálnym prostredím, ktoré plní 
úlohu kľúčového činiteľa v systéme profesijnej prípravy lekárov. V jej rámci si študenti 
osvojujú právne poznatky, overujú si ich aplikáciu v praxi, jednoducho právna socializácia 
študentov medicíny sa odohráva vo veľkej miere práve počas pregraduálneho štúdia.  

 
Ciele  

− Konkretizovať vzdelávacie potreby poslucháčov v kontexte pregraduálneho štúdia v oblasti 
medicínskeho práva. 

− Zistiť spôsob získavania právnych informácií poslucháčmi medicíny a identifikovať 
informačné kanály, ktoré čo najefektívnejšie sprostredkujú poslucháčom medicíny 
informácie z oblasti práva. 

− Overiť vplyv charakteristík rodinného prostredia na právne vedomie a právnu 
informovanosť poslucháčov medicíny. 

− Zistiť, ako poslucháči hodnotia svoje znalosti z jednotlivých oblastí medicínskeho práva.  
 

Súbor a metódy  

Z poslucháčov pregraduálneho štúdia odboru všeobecné lekárstvo sme sa zamerali na 
študentov vyššieho ročníka, ktorí už majú skúsenosti s klinickým vyučovaním. Súbor tvorilo 
250 poslucháčov 4. ročníka odboru všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave vo veku 21 –
32 rokov, najviac ich bolo vo veku 21 – 25 rokov (94 %). Väčšinu 177 (70,8 %) tvorili ženy 
a 73 (29,2 %) muži. Z hľadiska rodinného stavu prevažovali slobodní (2 osoby žili 
v manželstve, 1 bez odpovede). Štátnu príslušnosť SR deklarovalo 249 poslucháčov (1 bez 
odpovede).  

Respondentom sme predložili štandardizovaný dotazník, ktorý pozostával z otázok 
otvorených, polootvorených aj uzavretých. Dotazník mal niekoľko častí, ktoré pokrývali 
rôzne aspekty medicínskeho a zdravotníckeho práva a právneho vedomia. Na štatistickú 
analýzu dát sme použili štatistický softvér SPSS, verzia 12.0.1. Metódy deskriptívnej 
štatistiky (frekvenčné tabuľky) a základné štatistické charakteristiky (aritmetický priemer, 
smerodajná odchýlka) boli podkladom pre komparácie a testovanie závislosti. Kvalitatívne 
údaje sme testovali chí-kvadrát testom. 
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Výsledky 

Z hľadiska formovania právneho vedomia je dôležitá vlastná skúsenosť človeka, či už sa 
týka dopravného priestupku, rozvodu rodičov alebo čohokoľvek iného. Pýtali sme sa preto, či 
respondenti majú osobnú skúsenosť so súdmi alebo políciou, ako svedok alebo účastník 
konania. Kladne sa vyjadrilo 53 (21,2 %), záporne sa vyjadrilo 196 (78,4 %) respondentov. 

Ďalším významným faktorom môže byť rodinné prostredie. Na otázku „Máte vo svojom 
širšom alebo užšom rodinnom okruhu lekára, 122 (48,8 %) odpovedalo kladne. O niečo menej 
respondentov deklarovalo, že má vo svojom širšom alebo užšom rodinnom okruhu právnika – 
77 (30,8 %). Zisťovali sme najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov (tab. 1). 

 
Tab. 1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov 

Matka Otec 
 Dosiahnuté vzdelanie 

n (%) n (%) 
 Základné  2 0,8 1 0,4 
 Vyučený/á 13 5,2 20 8 
 Vyučený/á s maturitou 19 7,6 20 8 
 Stredoškolské 3 1,2 4 1,6 
 Stredoškolské s maturitou 81 32,4 69 27,6 
 Vysokoškolské 132 52,8 132 52,8 
 Neuvedené 0 0 4 1,6 
 Spolu 250 100 250 100 

 
Právnu úpravu vzťahov v zdravotníctve regulujú právne predpisy z rôznych odvetví 

právneho poriadku. Medicínske, resp. zdravotnícke právo môžeme definovať ako špecifické 
právne odvetvie ktoré ide naprieč „tradičnými“ právnymi odvetviami. To kladie nároky na 
adeptov lekárskej profesie, ako aj na celý komplex profesijnej prípravy lekárov. 

Zisťovali sme pomocou Likertovej škály, ako respondenti hodnotia svoje znalosti 
z jednotlivých okruhov medicínskeho práva, ktoré sú podľa nás dôležité z hľadiska výkonu 
profesie lekára. Vybrali sme preto 10 položiek z dvoch okruhov medicínskeho práva: 1. 
jednotlivé druhy právnej zodpovednosti v medicíne, 2. konkrétnejšie povinnosti 
zdravotníckych pracovníkov, ktoré by absolvent LF mal poznať.  

Respondentom sme položili otázku: Ako by ste zhodnotili svoje znalosti z oblasti 
medicínskeho práva z hľadiska potrieb výkonu povolania lekára? Respondentom sme 
predložili sadu 10 položiek, pri každej z nich mali označiť na škále 1 – 3, nakoľko svoje 
znalosti pokladajú za dostačujúce (tab. 2). 

Pri položkách z 1. okruhu sa častejšie uvádzali hodnoty 2 a 3, vrátane poskytovania ZS 
bez súhlasu pacienta a problematiky zdravotnej dokumentácie.  

Aby sme zistili, z ktorých informačných kanálov čerpajú respondenti najviac informácií, 
predložili sme im v samostatnej otázke 11 možností, pri každej z nich sa mali vyjadriť na 
škále 1 – 3, nakoľko sa z uvedeného zdroja dozvedajú právne informácie z oblasti 
medicínskeho práva. Mali možnosť doplniť iný zdroj informácií, túto však nevyužili (tab. 3). 
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Tab. 2. Sebahodnotenie znalostí z oblastí medicínskeho práva 

1 – úplne dostačujúce 
znalosti 

2 – v niečom 
dostačujúce, v niečom 

nie 

3 – skôr 
nedostačujúce 

znalosti 

Bez 
odpovede Oblasť právnej 

úpravy 
Počet 

odpovedí 
Kumul. 

% 
Počet 

odpovedí 
Kumul. 

% 
Počet 

odpovedí 
Kumul. 

% 
Počet 

odpovedí 
Správne delikty pri 
poskytovaní zdrav. 
starostlivosti (ZS) 4 1,6 127 51,6 115 46,7 4 
Pracovnoprávna 
zodpovednosť lekára 
pri poskytovaní ZS 13 5,3 157 63,8 76 30,9 4 
Občianskoprávna 
zodpovednosť lekára 
pri poskytovaní ZS 16 6,5 150 61,0 80 32,5 4 
Trestnoprávna 
zodpovednosť lekára 
pri poskytovaní ZS 24 98 144 58,5 78 31,7 4 
Korupcia v 
zdravotníctve 48 19,7 125 51,2 71 29,1 4 
Práva pacientov 38 15,4 176 71,5 32 13,0 4 
Povinnosti zdrav. 
pracovníkov 45 18,3 161 65,4 40 16,3 4 
Informovaný súhlas 
pacienta 89 36,2 136 55,3 21 8,5 4 
Poskytovanie ZS bez 
súhlasu pacienta 32 13,0 147 59,8 67 27,2 4 
Vedenie a 
odovzdávanie zdrav. 
dokumentácie 41 16,7 149 60,6 56 22,8 4 

 
Spomedzi informačných kanálov najviac odpovedí „dozvedám sa veľa“ získali položky: 

na stáži (31,6 %), z prednášok a cvičení (31,2 %), z vlastnej skúsenosti (30 %). Za nimi 
nasledovala skupina položiek: z internetu, na pracovisku, z odborných publikácií a časopisov, 
od priateľov a známych.  

 
Tab. 3. Efektívnosť zdrojov informácií z oblasti medicínskeho práva. 

1 – dozvedám sa veľa 2 – dozvedám sa málo 3 – vôbec 
Zdroj právnych 
informácií Počet 

odpovedí 
Kumulat. 

% 
Počet 

odpovedí 
Kumulat. 

% 
Počet 

odpovedí 
Kumulat. 

% 
Z vlastnej skúsenosti 75 30,0 120 48,0 55 22,0 
Z prednášok a cvičení 78 31,2 145 58,0 27 10,8 
Na stáži  79 31,6 128 51,2 43 17,2 
Z rozhlasu 22 8,8 120 48,0 108 43,2 
Z televízie 36 14,4 142 56.8 72 28,8 
Z internetu  63 25,2 142 56,8 45 18,0 
Z tlačovín 31 12,4 134 53,6 85 34,0 
Z odbor. publik. a časop. 57 22,8 114 45,6 79 31,6 
Na pracovisku 58 23,2 107 42,8 82 32,8 
Od priateľov a známych 50 20,0 122 48,8 78 31,2 
V rodine 36 14,4 96 38,4 104 41,6 
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Rodina ako zdroj právnych informácií vystupuje málo výrazne, väčšina opýtaných sa 
vôbec nedozvedá informácie z oblasti medicínskeho práva v rodine (41,6 %), resp. dozvedá sa 
málo (38,4 %), kým veľa sa dozvedá iba 14,4 % opýtaných. 

Testovali sme, či existuje štatisticky významná závislosť medzi preferenciou zdroja 
právnych informácií a sociálno-demografickými znakmi. Nepreukázala sa závislosť medzi 
faktormi vzdelanie rodičov, prítomnosť právnika či lekára v príbuzenskom okruhu, vek 
respondenta. Štatisticky významná závislosť sa prejavila iba medzi pohlavím respondentov 
a položkou „z prednášok a cvičení“: ženy vyššie hodnotili túto položku ako zdroj právnych 
informácií, muži častejšie uvádzali hodnotu 3 (vôbec sa nedozvedám). 

Otvorenou otázkou sme zisťovali, ako môže lekárska fakulta napomôcť zlepšeniu právnej 
informovanosti poslucháčov medicíny z oblasti medicínskeho práva. Možnosť odpovedať 
využilo 187 (74,8%) respondentov, čo pokladáme za prejav pomerne vysokého záujmu (tab. 
4). Odpovede sme na pomocou kvalitatívnej analýzy rozdelili do ôsmich kategórií.  

Otázka č. 8: Ako môže lekárska fakulta napomôcť zlepšeniu právnej informovanosti 
poslucháčov medicíny z oblasti medicínskeho práva? 

1. pripraviť študijnú literatúru, 
2. poskytnúť vyššiu časovú dotáciu právnym súvislostiam zdrav. starostlivosti, 
3. presunúť predmet sociálne lekárstvo do 6. ročníka, 
4. modifikovať metodiku výučby medicínskeho práva na LFUK, kazuistiky, 
5. zahrnúť do každého jednotlivého predmetu na LF právne aspekty špecifické pre danú 

oblasť medicíny, 
6. venovať sa právnym otázkam počas stáží, 
7. existenciou samostatného predmetu – právo v zdravotníctve, 
8. Iné (59 odpovedí, t.j. 31,6 valid %). 
 

Tab. 4. Poradie kategorizovaných odpovedí v otázke č. 8, okrem kategórie „iné“. 

Poradie Kategória odpovede Počet odpovedí Percento odpovedí (valid %) 
1 Kat. 4: metodika výučby 31 16,6 
2 Kat. 1: študijná literatúra 22 11,8 
3 Kat. 2: zvýšiť časovú dotáciu 20 10,7 
4 Kat. 6: právo na stážach 17 9,1 
5 Kat.5: právo v jednotlivých premetoch 15 8,0 
5 Kat. 7: samostatný predmet medicínske právo 15 8,0 

 

Ako vyplýva z tab. 4, študenti si uvedomujú že právo tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu 
profesie lekára a deklarujú potrebu zakomponovať právne informácie do praktického 
vyučovania klinických predmetov (stáží). To kladie nároky na právnu erudíciu aj vyučujúcich 
týchto predmetov, ktorí voči študentom vystupujú jednak v úlohe profesijnej autority, jednak 
z pohľadu právnej socializácie ako interpretátori – sprostredkovatelia právnych informácií. 

 
Diskusia 

Dosiaľ realizované empirické prieskumy problematiky právneho vedomia v zdravotníctve 
zo strany odborníkov z oblasti medicínskeho práva (6 – 8) prinášajú fragmentárne poznatky, 
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týkajúce sa iba niektorých aspektov problematiky – znalosti práva. Ďalším limitujúcim 
faktorom bol malý počet oslovených respondentov. Akcentujú potrebu systematického 
a kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva. 
Systematické publikácie a učebné texty z tejto oblasti na LF UK existovali už dávnejšie (5).  

Vzhľadom na tendenciu práva expandovať do regulácie výkonu zdravotnej starostlivosti 
(2) je potrebné systematickejšie preskúmať oblasť vzdelávacích potrieb v zdravotníctve.  

Náš prieskum, ktorý sme realizovali na obmedzenej vzorke 250 poslucháčov 4. ročníka 
odboru všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave, bol sondou do problematiky, teoreticky 
podloženou v koncepcii právnej socializácie. Pre malý počet probandov je problematické 
realizovať niektoré štatistické testy medzi socio-demografickými faktormi, ktoré môžu 
ovplyvňovať výsledok právnej socializácie. Na druhej strane metodika, ktorú sme použili, 
nám umožňuje identifikovať oblasti, na ktoré je potrebné zamerať sa v pedagogickej praxi. 
Prieskum potvrdil potrebu dôkladnejšie sa zaoberať procesom formovania právneho vedomia 
najmä poslucháčov medicíny v kontexte pregraduálneho štúdia. 

Potrebné je u začínajúcich lekárov odbúrať obavy pred vlastným profesijným zlyhaním 
(9) a jeho právnymi následkami, ktoré vyplývajú – do istej miery – aj z neznalosti právnych 
mechanizmov. Nazdávame sa, že naše zistenia môžu byť podnetné aj pre iné inštitúcie 
pregraduálnej prípravy lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. 

 
Odporúčania pre prax 

Problematika z oblasti medicínskeho práva by mala byť zakomponovaná do viacerých 
študijných predmetov, a to klinických aj teoretických. 

Bolo by vítané, keby učebnice z medicínskych odborov obsahovali aj kapitolu, kde by boli 
zhrnuté právne informácie, špecifické pre danú oblasť (tak ako obsahujú povedzme kapitolu 
z dejín odboru). 

Keďže legislatíva sa dynamicky mení, aktuálne zmeny v legislatíve môže LF zverejňovať 
na webových stránkach svojich jednotlivých ústavov. 

Takto pripravený študent by mal porozumieť významu právnej regulácie v medicínskej 
praxi a v zdravotníctve a mal by byť schopný po absolvovaní pregraduálneho štúdia sám si 
vyhľadávať právne informácie a aktualizovať svoje právne znalosti. 
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Osteoporóza patří mezi metabolickými onemocněními skeletu k nejzávažnějším 
onemocněním, se vzrůstajícím výskytem osteoporotických zlomenin, vzrůstající ekonomickou 
zátěží léčby nemoci a komplikací a v neposlední řadě s nárůstem utrpení mnoha lidí. 
Nefarmakologická prevence primární osteoporózy je možná a může být velmi efektivní (11). 
Předpokladem preventivního chování je dobrá informovanost, která je bazálním 
determinantem vědomého dodržování zásad zdravého životního stylu, a tím i preventivního 
chování. Hlavním cílem této práce byla odpověď na otázku, jaká je kvalita znalostí o 
osteoporóze u žen v různých věkových obdobích, nebo v závislosti na typu aktuálně 
studované školy.  

 
Metodika 

K řešení uvedené otázky jsme provedli dotazníkové šetření u žen ve věkovém rozmezí 16 
– 65 let v městě Brně. Šetření probíhalo v březnu až květnu 2011.  

Dotazník byl vlastní konstrukce, vycházel z publikovaných výsledků působení 
ovlivnitelných rizikových faktorů na vznik primární osteoporózy a ze zkušeností s podobným 
šetřením z roku 2006 (10). Dotazník obsahoval 29 tvrzení s možností odpovědi 
souhlasu/nesouhlasu. Za každou správnou odpověď byl udělen jeden bod – maximálně bylo 
možno dosáhnout 29 bodů. Položky byly zaměřeny na obecné znalosti o osteoporóze a na 
znalosti souvislosti mezi vznikem nemoci a výživou, fyzickou aktivitou, vitamínem D, 
kouřením cigaret, nadměrnou konzumací alkoholu a krajními hodnotami BMI. Postup 
testování – data z šetření byla zpracována ve statistickém software SPSS v. 15.0. Pro testování 
byly výsledky hodnoceny nejen z věcného hlediska, ale také s přihlédnutím ke statistické 
významnosti pomocí testu ANOVA. 

Sledovala se úroveň informovanosti: 

a) u žen ve věkových skupinách 16 – 24 let (mladé ženy), 25 – 49 let (ženy středního 
věku) a 50 – 65 let (starší ženy). Počet hodnotitelných dotazníků byl 737. Hledali jsme 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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odpověď na otázku, zda se liší úroveň znalostí u žen v závislosti na věku. Četnostní 
zastoupení respondentek ve skupinách bylo srovnatelné.  

b) u studentek střední zdravotnické školy (SZŠ), gymnázia, středního odborného učiliště 
(SOU) a vysoké školy (VŠ), které byly posluchačkami nelékařských oborů. Hodnotili jsme 
470 dotazníků. Četnostní zastoupení respondentek ve skupinách bylo srovnatelné. Cílem bylo 
určit, zda se liší úroveň znalostí podle typu studované školy.  

Dalším cílem bylo pomocí deskriptivní analýzy popsat výrazně deficitní oblasti v 
informovanosti. 

  
Výsledky 
a) Výsledky testu vědomostí mezi danými věkovými skupinami žen 

Na obr. 1 je znázorněn výsledek vědomostního testu ve skupinách respondentek podle 
věku. Průměrně bylo dosaženo 19 bodů, to je 65 % úspěšnost. Námi stanovená hladina 
úspěšnosti byla 75 % = 22 správných odpovědí. Pouze 27 % respondentek ve vědomostním 
testu dosáhlo požadovaného výsledku.  
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Obr. 1. Podíl respondentek v daných věkových kategoriích, které získaly určitý počet bodů  
v testu vědomostí o osteoporóze 

 
Pro interpretaci jsme zvolili položky, které se lišily více než 10 % rozdílem v úspěšnosti: 

− 61,5 % mladých žen správně řadilo osteoporózu jako nemoc vyskytující se převážně u žen, 
oproti stejnému názoru u 77,1 % žen středního věku a 70,0 % starších žen.  

− 74,7 % mladých žen si myslelo, že nemoc se vyskytuje zřídka, zatímco stejný názor mělo 
93,5 % žen středního věku a 93,1 % starších žen.  

− 66,3 % mladých žen vědělo, že silná kostra vybudovaná v mládí je dobrou prevencí, oproti 
50,3 % žen středního věku.  
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− Lepší znalosti o negativním dopadu zvýšeného příjmu kuchyňské soli na kvalitu kostí 
prokázaly mladé ženy v 78,0 % správných odpovědí, oproti 60,8 % u žen středního věku a 
62,3 % starších žen.  

− Rizikovou skupinou pro vznik osteoporózy jsou ženy po menopauze – o tom bylo 
přesvědčeno 73,1 % mladých žen, zatímco stejný názor mělo 90,2 % žen středního věku a 
92,3 % starších žen.  

− Větší diskrepance v počtu správných odpovědí se objevila v otázce zvýšeného ohrožení 
kvality kostí u lidí, kteří jedí převážně bílkovinnou stravu. Nejméně správných odpovědí 
(17, 0 %) označily ženy středního věku. Nejlepšího výsledku (35,4 %) dosáhly starší ženy.  

Na obr. 2 je zobrazen průměrný počet dosažených správných odpovědí v testu. Úroveň 
informovanosti o osteoporóze a prevenci této nemoci byla mezi věkovými skupinami žen 
stejná (signifikace testu ANOVA > 0,05).  
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Obr. 2. Průměrný počet správných odpovědí v testu vědomostí o osteoporóze v daných věkových kategoriích 

 
b) Výsledky testu vědomostí mezi respondentkami studujícími různé typy škol 

Pro interpretaci jsme zvolili položky, které se lišily více než 10 % rozdílem v úspěšnosti: 

− V obecných znalostech o nemoci (multifaktoriální charakter nemoci, výskyt převážně u 
žen, prevalence nemoci, schopnost lékařů předpovídat výskyt nemoci, zvýšené riziko 
vzniku nemoci u žen v menopauze) dosáhly studentky SOU horších výsledků, než ve třech 
zbývajících skupinách studentek.  

− Důvěra v účinnost prevence nemoci byla u studentek SOU nejvyšší (38,2 %), nejméně 
věřily v účinnost prevence osteoporózy studentky VŠ (25,6 %). Podpůrný vliv přiměřené 
tukové tkáně na kvalitu kostí správně uvedlo nejvíce studentek SOU (33,3 %), nejméně 
tomu věřily studentky VŠ (12,4 %).  
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− Výrazně méně správných odpovědí (57,8 %) uvedly studentky SOU v souvislosti 
s nežádoucím vlivem výhradně nadměrné fyzické zátěže na kvalitu kostí, oproti nejlepšímu 
výsledku (76,0 %) u studentek vysoké školy.  

− Nejméně správných odpovědí (82,4 %) uvedly v souvislosti s prospěšností přiměřené 
fyzické aktivity ve vztahu ke kvalitě kostí studentky SOU, nejvíce správných odpovědí 
(91,6 %) na tuto otázku označily studentky SZŠ.  

− O negativním vlivu imobility bylo správně přesvědčeno jen 65,7 % studentek SOU, nejvíce 
správných odpovědí (80,8 %) uvedly studentky gymnázia. Z výsledků vyplývá, že v baterii 
otázek týkajících se projektivního vlivu přiměřeného pohybu na kvalitu kostí měly 
studentky SOU nejméně správných odpovědí.  

− O zvýšeném riziku onemocnění u kuřáků bylo přesvědčeno jen 62,7 % studentek SOU, 
oproti nejlepší skupině (83,7 % správných odpovědí) studentek VŠ. 

− Častou konzumaci kolových nápojů, jako podpůrného faktoru vzniku nemoci, správně 
označilo jen 54,9 % studentek SOU, nejvíce správných odpovědí (70,0 %) uvedly studentky 
gymnázia.  

− O nebezpečí vegetariánství je přesvědčeno nejvíce (92,5 %) studentek gymnázia, nejméně 
správných odpovědí (78,4 %) uvedly studentky SOU.  
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Obr. 3. Průměrný počet správných odpovědí v testu znalostí o osteoporóze a prevenci této nemoci  

podle typu studované školy. 
 

Z obr. 3 je zřejmé, že průměrný počet správných odpovědí byl nižší v případě studentek 
středního odborného učiliště. U studentek střední zdravotnické školy, gymnázia a vysoké 
školy se úroveň znalostí nelišila. Úroveň znalostí byla nižší u studentek SOU (signifikance 
testu ANOVA < 0,05 pouze u kategorie „střední odborné učiliště“).  
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Výrazně deficitní oblasti z deskriptivní analýzy: 

48,4 % respondentek neznala vztah mezi přímou expozicí UV záření na kůži a vznikem 
vitamínu D, který je pro růst kostí velmi důležitý. Toto potvrzuje i 86,0 % špatných odpovědí 
týkajících se nadužívání krémů s UV faktorem. Druhým nejhůře zodpovězeným dotazem byla 
otázka na souvislost mezi mírnou nadváhou a osteoporózou. 78,4 % respondentek neznalo 
souvislost mezi preventivním vlivem přiměřené tukové tkáně a osteoporózou. O negativním 
vlivu nadměrného příjmu bílkovin na kvalitu kostí nevědělo 77,2 % respondentek. Nebezpečí 
vysoké konzumace cukru na kvalitu kostí si nebylo vědomo 61,6 % respondentek. 
Nejzávažnějším zjištěním v testu znalostí u všech respondentek byl názor, že osteoporóze se 
nedá účinně předcházet, jak uvedlo 75,3 % žen. 

 
Diskuze 

Z výsledků našeho šetření vyplynula mnohá závažná zjištění. Otázky obecně 
preventivního rázu zodpověděly lépe mladší ženy, např. více věřily v účinnou prevenci, lépe 
vnímaly význam dobře vytvořené kostry, správně pochopily negativní vliv imobility. Lepších 
výsledků v testu dosáhly mladé ženy i v oblasti stravovacích návyků – byly více přesvědčeny 
o nevhodnosti nadměrného solení, nadměrné konzumace kávy, lépe se orientovaly v množství 
vápníku obsaženého v mléce. Myslíme si, že výsledky mohou souviset s dobrým přístupem 
k informacím a účasti na intervenčních programech, mnohdy zacílených právě na studenty.To 
se zřejmě netýká studentek SOU. Do kohorty těchto respondentek patřily především aktuálně 
studující, u kterých se předpokládá vliv vzdělávací instituce. Obdobný závěr odhalila studie u 
dívek z jižní Moravy (8). Teoretické znalosti o negativním vlivu kouření tabáku a vlivu 
fyzické aktivity na kostní zdraví byly na slušné úrovni, stejně jako v obdobně zaměřené 
kanadské studii (1). Ženy středního a vyššího věku byly úspěšnější u otázek z oblasti 
alternativních způsobů stravování – věděly o nebezpečí vegetariánství a pití kolových nápojů 
na kvalitu kostí. Byly více toho názoru, že mírná nadváha má preventivní vliv na úbytek kosti. 
Myslíme si, že starší ženy již nebývají tolik ovlivňovány módními trendy a preferují spíše 
tradiční způsob stravování (4).  

V deskriptivní analýze se výrazně špatné odpovědi (více než 50 % chybných tvrzení) 
objevily u pěti položek:  

1. Časté používání opalovacích krémů s UV faktorem je pro kvalitu kostí rizikové. Tento 
názor nesdílelo 90 % všech respondentek, rozdíly v odpovědích mezi respondentkami ve 
věkových kategoriích i mezi studentkami různých škol byly minimální. Obě tvrzení souvisí 
s neznalostmi v oblasti fyziologie vitamínu D a jeho vlivu na kvalitu kostí. O nedostatečných 
znalostech vitamínu D a jeho dynamice v organismu svědčí i výsledky šetření, které bylo 
realizováno na Slovensku (6). Špatné znalosti o vitamínu D a nutriční prevenci osteoporózy 
autorky překvapily, výsledek byl o to závažnější, že respondenty byli studenti zdravotnických 
oborů. Lidé se v dnešní době často setkávají s informacemi o nevhodnosti opalování, 
nejčastěji v souvislosti se vznikem nádorového onemocnění. Možná proto byly respondentky 
méně úspěšné v této baterii otázek. V běžném životě, zvlášť mladé ženy, často řeší 
diskrepanci mezi touto informací a módním trendem vypadat zdravě a opáleně. Ženy vyššího 
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věku jako děti prošly preventivními programy – ozařováním horským sluncem a konzumací 
rybího tuku. Dalo by se tedy předpokládat, že si jsou vědomy důvodu těchto aktivit v dětství. 
Právě nedostatek slunečního záření je pravděpodobně příčinou, že česká populace se podle 
prvních výsledků testování nachází v situaci, kdy téměř polovina populace nenaplňuje hladinu 
nutnou ke kvalitní remodelaci kosti a jak se postupně ukazuje, i k normálnímu fungování řady 
dalších systémů (7).  

2. Mírná nadváha je považována za prevenci osteoporózy. Tento názor nemělo téměř 80 
% ze všech respondentek. V otázce byly méně úspěšné ženy ve věku 16 – 24 let. Důležitým 
momentem tohoto věku je tělesné sebepojetí. Současná společnost je orientována na výkon, 
osobní prestiž, společenský úspěch. Je to důsledek výkonově orientované atmosféry ve 
společnosti, mohutně podporované cílenou všudypřítomnou reklamou. Tělesné sebepojetí 
jako postoj k vlastnímu tělu proto sehrává v životě dnešního mladého člověka výraznou roli a 
nadváha zde hraje velmi důležitou roli (3). Nejsnadnějším a nejrychlejším řešením se pak 
dívkám jeví omezení příjmu potravy, někdy jdoucí až k extrémům vědomého odmítání 
potravy v podobě mentální anorexie či mentální bulímie. Tyto dívky jsou v pozdějším věku 
velmi ohroženy vznikem osteoporózy (2, 11). Ale i výrazná obezita, jako opačný hmotnostní 
extrém, je podle nejnovějších studií považována za významný rizikový faktor vzniku primární 
osteoporózy, zvláště pokud se vyskytuje u premenopauzálních žen (12).  

3. Osteoporózou jsou ohroženi lidé, kteří jedí ve zvýšené míře převážně bílkovinnou 
stravu (maso, uzeniny). Tento názor nemělo přibližně 80 % ze všech respondentek. Nejvíce 
byl zastoupen mezi respondentkami ve věku 16 – 49 let. Vztah mezi nadbytkem bílkovin 
v potravě a kostním zdravím je obecně méně znám. Běžná konzumentka je spíše 
seznamována s protektivním vlivem příjmu bílkovin na zdraví, je to doporučovaný nutrient 
při redukční dietě. Ta bývá u žen ve věku 16 – 49 let často aktuální. Je však třeba 
poznamenat, že negativní vliv na kostní zdraví má pouze dlouhodobý příjem převážně 
bílkovinné stravy, který se běžné konzumentky zpravidla netýká. Jako behaviorální faktor se 
však stává aktuální v případě low carb diet (nízkosacharidová dieta), která má mnoho miliónů 
příznivců zejména v USA a ve Velké Británii. Dieta je populární i u nás, vyžaduje velmi málo 
úsilí od konzumenta a slibuje velmi mnoho (4). Dalším negativním rysem této 
vysokobílkovinové diety je z pohledu kostního zdraví fakt, že konzumentka nejí pouze 
výsekové maso, ryby, vejce a tvrdé sýry, ale jídelníček si často zpestří uzeninami. Ty obsahují 
velké procento tuků a soli a negativní vliv na kost se tak znásobuje. 

4. Vysoký příjem sladkých jídel znamená zvýšený úbytek kostí. Tento názor nemělo 
téměř 60 % ze všech respondentek, všechny věkové kategorie byly zastoupeny rovnoměrně. 
Nadměrná konzumace sacharidů má na kostní zdraví negativní vliv. Tento fakt je obecně také 
méně znám. Přitom spotřeba cukru (sacharózy) se zvýšila 1000-krát za posledních 100 let 
(11).  

5. Osteoporóze se nedá účinně předcházet. Tento názor mělo téměř 80 % všech 
respondentek, více věřily v účinnou prevenci respondentky ve věku 16 – 24 let. Výrazná 
nedůvěra byla u starších žen. Předpokládáme, že je to zřejmě výsledkem skepse k prevenci 
nemoci, která by mohla být důsledkem neznalosti příčin nemoci. Myslíme si, že běžná 
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populace není seznámena s poměrně velkým procentem genetické dispozice nemoci, kdy jsou 
preventivní opatření méně účinná, ale včasnou prevencí lze důsledky znatelně posunout do 
pozdějšího věku. Druhým možným vysvětlením nedůvěry v prevenci je skutečnost, že 
jakékoliv zlepšení kvality kosti je běh na dlouhou trať. Zcela určitě jsou pozitivně vnímána 
preventivní opatření, která mají rychlý efekt, a to u osteoporózy není možné. Výsledky se 
dostavují třeba až za několik let či desítek let a jedinec si nemusí ve zralém věku spojit dobrou 
kvalitu kostí s preventivním chováním v dětství.  

 
Závěr 

Z šetření vyplývá, že úroveň znalostí o osteoporóze a prevenci této nemoci je nízká, 
v některých oblastech až alarmně. Tvrzení respondentek o nedůvěře v účinnou prevenci 
osteoporózy považujeme za nejzávažnější zjištění našeho šetření.  

Bylo zjištěno, že 38 – 54 % vzniku osteoporózy ovlivňuje životní prostředí včetně 
životního stylu (1, 11). Zbývá tedy velký prostor pro to, aby se ženy již od adolescentního 
věku vědomě staraly o svůj skelet. Předpokladem vědomé péče je znalost důvodu, a 
zdůvodnění předpokládá znalost faktů. Ty mohou ženy získat různým způsobem, 
nejefektivnější bývá cílená edukace. Závěrem lze říci, že edukační potřeba žen v prevenci 
osteoporózy je nanejvýš aktuální.  
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Univerzita Hradec Králové nabízí již řadu let přednášky pro seniory v rámci Univerzity 
třetího věku (U3V). Edukace v oblasti pohybu a zdraví probíhala zpočátku pouze formou 
přednášek pro všechny přihlášené seniory. Přednášky byla obsahově zaměřené na pohyb 
jako prevenci civilizačních onemocnění, na pozitivní přínos pohybu v oblasti psychiky, na 
potřebu pohybu v jednotlivých etapách života. Zdůrazněny byly zásady výběru a dávkování 
pohybové aktivity vhodné pro seniorskou generaci z hlediska zdravotního stavu, fyzické 
zdatnosti, cíle a zdravotního přínosu. Ve stejném duchu probíhala edukace seniorů i 
v komerční oblasti v rámci Univerzity volného času, pořádané vzdělávací agenturou Hradec 
Králové.  

 Zájem seniorů o oblast životního stylu s praktickým zaměřením na pohybovou aktivitu 
vedl na Univerzitě Hradec Králové k zařazení výběrového bloku přednášek a cvičení s 
názvem „Pohyb a zdraví“. Edukace touto výběrovou formou byla vedena snahou, vytvořit 
menší skupiny posluchačů s možností většího zaměření na praktická cvičení.  

Předkládané sdělení prezentuje edukační programy pro seniory zaměřené na ovlivnění 
životního stylu pohybovou aktivností a výživou. Cílem programu bylo pozitivního 
ovlivnění objektivních ukazatelů zdraví i subjektivně vnímaného zdraví.  

 

Charakteristika sledovaných souborů a metodika 

 Výukový program zahájilo 60 žen, dokončilo 51 žen (tj. 85 %) s průměrným věkem 
65,7 ± 4,72 let. Účastnice byly rozděleny do 3 skupin na základě jejich individuální 
preference. Do skupiny 1 bylo zařazeno 23 žen, program dokončilo 18 žen (tj. 78 %). 
Skupina 1 absolvovala program řízené skupinové pohybové aktivity. Cvičení probíhalo 
dvakrát týdně v šedesátiminutových blocích po dobu 10 měsíců. Do skupiny 2 bylo 
zařazeno 15 žen, program dokončilo 14 žen (tj. 93 %). Skupina 2 absolvovala desetiměsíční 
individuální pohybový program podle manuálu. Bylo doporučeno cvičit dvakrát týdně 
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v celkové době cca šedesát minut a třikrát týdně absolvovat alespoň dvacetiminutovou 
procházku submaximální intenzitou (kritériem pro submaximální intenzitu bylo zadýchání 
se více než obvykle při zachování schopnosti komunikace v průběhu pohybu). Do skupiny 3 
bylo zařazeno 22 žen, program dokončilo 19 žen (tj. 86 %). Skupina 3 byla skupinou 
kontrolní, bez programu pohybové aktivity. Účastnice byly požádány o zachování stávající 
úrovně pohybové aktivity.  

 Všechny skupiny absolvovaly v rámci svého studia na U3V nebo na Univerzitě volného 
času přednášky s časovou dotací cca 4 hodiny zaměřené na pohybovou aktivnost, zdravou 
výživu a duševní zdraví.  

Metoda sběru dat 

 Byla použita metoda dotazování formou dotazníku s otevřenou nebo uzavřenou 
odpovědí. Pro sběr anamnestických dat a pro subjektivní hodnocení vlastního zdravotního 
stavu byly použity modifikované dotazníky Státního zdravotnického výzkumu a dotazník 
vytvořený Centrem kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci. Souběžně byl u souboru individuálně cvičících žen použit dotazník 
pro zjištění průběhu cvičení. Naměřená data byla po zhodnocení jejich rozložení statisticky 
zpracována v podobě aritmetických průměrů (AP), a směrodatných odchylek (SD). Pro 
zhodnocení významnosti rozdílů mezi datovými soubory byl použit párový parametrický t-
test.  

 
Výsledky a diskuse 

Porovnání vybraných ukazatelů před a po výukovém programu. 

 U skupiny 1 došlo k významnému (p < 0,05) snížení tělesné hmotnosti a BMI a 
k významnému zvýšení HDL. U všech ostatních sledovaných ukazatelů došlo ke statisticky 
nevýznamnému zlepšení.  

 
Tab. 1. Zhodnocení rozdílů vstupních a výstupních hodnot u 1. skupiny (n = 18) 

 Vstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

Výstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

P 
(t-test) 

Hmotnost (kg) 72,39 ± 6,84 70,72 ± 6,03 0,003 
BMI (kg/m2) 26,28 ± 1,73 25,68 ± 1,44 0,003 
TKs (mmHg) 132,67 ± 8,38 129,78 ± 6,04 NS 
TKd (mmHg) 79,28 ± 6,73 78,33 ± 4,26 NS 
SFklid (počet) 74,61 ± 6,65 73,56 ± 4,85 NS 
GLU (mmol/l) 5,83 ± 0,62 5,63 ± 0,59 NS 
C-Chol (mmol/l) 5,16 ± 0,38 5,13 ± 0,33 NS 
HDL (mmol/l) 1,47 ± 0,13 1,51 ± 0,16 0,036 

Vysvětlivky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; p = statistická významnost; BMI = 
body mass index; TKs = systolický krevní tlak; TKd = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční 
frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi; C-Chol = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina HDL-
cholesterolu 
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U skupiny 2 došlo k významnému (p < 0,05) snížení tělesné hmotnosti a BMI. U všech 
ostatních sledovaných ukazatelů (vyjma glukózy) došlo ke statisticky nevýznamnému 
zlepšení.  

 
Tab. 2. Zhodnocení rozdílů vstupních a výstupních hodnot u 2. skupiny (n = 14) 

 Vstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

Výstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

P 
(t-test) 

Hmotnost (kg) 69,43 ± 6,78 68 ± 5,64 0,025 
BMI (kg/m2) 25,63 ± 1,7 25,12 ± 1,32 0,022 
TKs (mmHg) 126,64 ± 7,5 126,36 ± 6,07 NS 
TKd (mmHg) 79,86 ± 7,48 78,43 ± 4,65 NS 
SFklid (počet) 75,57 ± 8,25 74,43 ± 4,99 NS 
GLU (mmol/l) 5,34 ± 0,67 5,36 ± 0,64 NS 
C-Chol (mmol/l) 5,31 ± 0,41 5,26 ± 0,37 NS 
HDL (mmol/l) 1,46 ± 0,2 1,51 ± 0,16 NS 

Vysvětlivky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; p = statistická významnost; BMI = 
body mass index; TKs = systolický krevní tlak; TKd = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční 
frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi; C-Chol = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina HDL-
cholesterolu 

 
U skupiny 3 došlo k významnému snížení celkového cholesterolu (p < 0,05) a 

významnému zvýšení HDL cholesterolu (p < 0,01). U všech ostatních sledovaných 
ukazatelů (vyjma TKs a SFklid) došlo ke statisticky nevýznamnému zlepšení.  

 
Tab. 3. Zhodnocení rozdílů vstupních a výstupních hodnot u 3. skupiny (n = 19) 

 Vstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

Výstupní hodnoty 
(AP ± SD) 

p 
(t-test) 

Hmotnost (kg) 74,68 ± 5,78 74,32 ± 6,22 NS 
BMI (kg/m2) 27,47 ± 1,33 27,33 ± 1,62 NS 
TKs (mmHg) 132,53 ± 7,68 134,11 ± 8,67 NS 
TKd (mmHg) 82,42 ± 6,53 80,26 ± 5,21 NS 
SFklid (počet) 75,74 ± 4,64 76,89 ± 6,15 NS 
GLU (mmol/l) 5,91 ± 0,84 5,83 ± 0,78 NS 
C-Chol (mmol/l) 5,46 ± 0,41 5,39 ± 0,41 0,024 
HDL (mmol/l) 1,39 ± 0,11 1,44 ± 0,12 0,004 

Vysvětlivky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; p = statistická významnost; BMI = 
body mass index; TKs = systolický krevní tlak; TKd = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční 
frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi; C-Chol = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina 
HDL-cholesterolu 

 
Pohybová aktivita 

 K výraznému nárůstu pravidelné pohybové aktivity došlo u skupin 1 a 2 a tyto změny 
logicky vyplývají z účasti v programu. Zároveň u skupiny 1 došlo k významnému zvýšení 
frekvence jízdy na kole (p < 0,001) ve volném čase. U skupiny 3 nedošlo v oblasti 
pohybové aktivity k žádné změně, neboť tato skupina byla v úvodu sledování požádána o 
dodržení současného stavu pohybové aktivity. Zatímco před intervencí nebyly mezi 
skupinami statisticky významné rozdíly v žádné oblasti pohybových aktivit (pravidelná 
pohybová aktivita, organizovaná pohybová aktivita, jízda na kole), po intervenci se ve 
všech těchto parametrech skupiny vzájemně lišily (p < 0,001). Z uvedených výsledků 
vstupních a výstupních hodnot ve vztahu k šetření v oblasti pohybových aktivit usuzujeme, 



 364

že pravidelná a řízená pohybová aktivita přináší lepší zdravotní přínos než pohybová 
aktivita individuální. Dále usuzujeme na kladný vliv edukace v oblasti pohybových aktivit 
díky statisticky významnému zvýšení zájmu o cyklistiku, která byla v přednáškách 
doporučována jako jedna z vhodných pohybových aktivit. 

Změny ve stravovacích návycích  

 Zhodnocení stravovacích zvyklostí nebylo cílem tohoto sdělení. Pro objasnění změn 
v koncentracích celkového cholesterolu a HDL cholesterolu jsme však považovali za 
žádoucí posoudit, zda u jednotlivých skupin došlo k významným změnám těch stravovacích 
návyků, které by změny hladin uvedených ukazatelů mohly ovlivnit. Na základě 
vyhodnocení dotazníků před intervencí a po ní můžeme konstatovat, že u všech skupin 
došlo ke snížení konzumace živočišných tuků. 

 
Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že pravidelná a řízená pohybová aktivita měla u sledovaných 
souborů významnější zdravotní přínos než pohybová aktivita individuální. Prokázali jsme 
pozitivní vliv edukace v oblasti pohybových aktivit i výživových zvyklostí. Další náš 
výzkum bude zaměřen na zdravotně edukační problematiku populace středního věku. 
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PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ JAKO D ŮLEŽITÝ 
PREVENTIVNÍ FAKTOR ZDRAVÍ MATKY A DÍT ĚTE 

 
 

R. Wilhelmová 

Katedra porodní asistence a Ústav preventivního lékařství LF MU Brno, Česká republika 
 
 

Jaká matka počas těhotnosti jest, takových povah dítě bude.  
J. A. Komenský 

 

Prenatální období je z hlediska zdraví populace jedním z nejdůležitějších období v životě 
člověka, přes to mnohé ženy vstupují do reprodukčního období s minimálními informacemi 
a dovednostmi o vhodném způsobu života a nevhodnými návyky. Chování matky v průběhu 
těhotenství má dopad na vývoj dítěte i na jeho pozdější kondici v oblasti tělesné, duševní 
i sociální. Jedním z významných negativních faktorů – často prakticky opomíjených – je stres. 
Významným zdrojem stresu žen v těhotenství je i zaměstnání. Nezvládnutá zátěž výrazně 
negativně ovlivňuje zdraví těhotné ženy i dítěte. Dochází k postupnému vyčerpání rezerv 
organismu ženy a následně dítěte. Při chronické expozici stresu mohou vznikat 
psychosomatická onemocnění, včetně některých těhotenských, porodních a poporodních 
komplikací.  

Cílem práce bylo zjistit, jak stupeň dosaženého vzdělání žen ovlivňuje jejich 
informovanost a návyky způsobu života se zaměřením na prevenci a zvládání stresu během 
těhotenství. 

 
Materiál a metoda 

Předkládaná práce vznikla vyhodnocením údajů dotazníkového šetření a 
antropometrického měření. Respondentkami byly těhotné ženy v závěru třetího trimestru, ve 
věku 29,2 ± 3,7 roku. Soubor tvořilo 70 % prvorodiček, 25 % druhorodiček a 5 % vícerodiček 
z města Brna (72 %) a spádových oblastí – menší město (12 %), okolní vesnice (16 %). 
Celkově bylo vyhodnoceno 150 dotazníků. Těhotné ženy byly rozděleny do tří skupin podle 
dosaženého stupně vzdělání. Skupina A (základní a střední vzdělání bez maturity), skupina B 
(střední s maturitou a vyšší odborné vzdělání) a skupina C (vysokoškolské vzdělání). K určení 
statistické významnosti u vybraných položek byl proveden M-W test.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Výsledky  

Plánování rodičovství u sledovaného souboru 

Většina těhotenství žen ve sledovaném souboru byla plánovaná a chtěná – 79 %. 
Neplánovaných, přesto přijatých těhotenství bylo 20 %. Pouze 1 % těhotenství bylo 
neplánované a nepřijaté. Nejméně plánovaných těhotenství bylo ve skupině A – 55 %. 
Všechna neplánovaná, nepřijatá těhotenství byla také uvedena ženami skupiny A.  

Příprava na těhotenství 

Ve sledovaném souboru uvedlo 16 % žen přípravu delší než šest měsíců, dalších 16 % žen 
přípravu kratší než šest měsíců. Od počátku těhotenství se „připravovalo“ 27 % žen. Žádnou 
přípravu uvedlo 41 % (skupina A 70 %, B 35 %, C 36 %).  

Zdroje informací o zdravém způsobu života ženy v těhotenství 

Většina – 83 % žen – uvedla jako hlavní zdroj literaturu, 24 % přátele, pouze 17 % matku. 
15 % žen uvedlo jako zdroj školu, 14,6 % kurz předporodní přípravy, zanedbatelný počet žen 
uvedl porodní asistentku (13 %) a lékaře (9 %) z těhotenské poradny. Celkem 2 % žen uvedla, 
že nemají žádné informace nebo že čerpají pouze ze svých minulých zkušeností. 

Kurzy předporodní přípravy 

Ve sledovaném souboru navštěvovalo kurzy předporodní přípravy celkem 62 % žen (A – 
20 %, B – 64 %, C – 72 %). Kurzy byly koncipovány jako jako příprava na porod a kojení, 
žádný nepřipravoval ženu/pár prékoncepčně, zvládání stresu bylo jen okrajovou záležitostí. 

 Znalost faktorů rizikových pro zdravý prenatální vývoj dítěte 

O škodlivosti tabakismu mělo povědomí 97 % žen, 95 % žen znalo rizika požívání 
alkoholu v těhotenství, 82 % žen vědělo o možnosti poškození prenatálního vývoje dítěte 
stresem, 77 % žen o poškození dítěte pasivním kouřením, 63 % vědělo o riziku malnutrice 
matky, 61 % si připouštělo dopad nadměrné fyzické zátěže, 59 % žen si dávalo do souvislosti 
riziko kouření svého partnera (ženy s pozitivní anamnézou kouření v původní rodině převážně 
nepovažovaly kouření partnera v bytě ze rizikový faktor), pouze 53 % žen považovalo za 
riziko své negativní emoce, 37 % žen obezitu matky, 22 % žen pokládalo za riziko nadměrný 
či nedostatečný hmotnostní přírůstek v době těhotenství. Rozdílnost v názorech byla patrná i 
mezi jednotlivými skupinami těhotných žen (obr. 1).  

Vnímání zátěže – stresu těhotnými ženami 

Ve sledovaném souboru se cítilo občas ve stresu 79 % žen (A 90 %, B 82 %, C 73 %). 
Ženy, které uvedly, že se cítily být ve stresu málokdy, měly lepší stravovací návyky, běžné 
obtíže zvládaly samostatně a pravidelně – převážně každý den – relaxovaly. 

Nejčastějším stresorem uváděným ženami našeho souboru bylo zaměstnání, dále péče o 
děti, ekonomická situace rodiny a jednání na úřadech. V nižším počtu se vyskytl konflikt, 
partnerské vztahy, ostatní rodinní příslušníci, časová tíseň, strach o dítě a z porodní bolesti, 
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pocity únavy a přetížení, nemoc a úmrtí člena rodiny, obava z nezvládnutí role matky a 
sociální nejistota. 
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Obr. 1. Znalost rizikových faktorů pro zdravý prenatální vývoj dítěte 

 
Zaměstnanost sledovaného souboru žen 

Ve sledovaném souboru těhotných žen 57 % uvedlo, že v těhotenství pracovalo na plný 
úvazek (A – 35 %; B – 58 %; C – 61 %). Pouze 3 % žen uvedla úvazek zkrácený (A – 5 %; B 
– 3 %; C – 5 %). Své těhotenství v pracovní neschopnosti (PN) strávilo 23 % žen (A – 30 %; 
B – 30 %; C – 13 %). Variantu jiná možnost uvedlo 17 % žen – péče o předchozí dítě do tří 
let věku, nezaměstnanost nebo v domácnosti (A – 30 %; B – 9 %; C – 21 %).  

Ve skupině žen A varianta „jiná možnost“ převážně představovala – jsem v domácnosti či 
registrována na úřadu práce. Ženy skupiny C uvedly v největším počtu práci na plný úvazek a 
nejméně PN. Vyšší procento výskytu varianty „jiná možnost“ v této skupině lze zdůvodnit 
vyšším zastoupením druhorodiček ve skupině. 

Vnímání frekvence stresu ženami v těhotenství 

Ve sledovaném souboru (ženy uvádějící kladnou odpověď v položce vnímání zátěže) 
uvedlo 7 % žen stres velmi častý (A – 22 %; B – 6 %; C – 2 %), občas se vyskytující stres 
uvedlo celkem 44 % žen (A – 39 %; B – 41 %; C – 47 %), stres vyskytující se pouze zřídka 
uvedlo 49 % žen (A – 39 %; B – 54 %; C – 51 %). 

Zvládání zátěžových situací 

Ve sledovaném souboru celkově 61 % žen uvedlo, že zátěžovou situaci obvykle zvládají 
samy, 36 % žen potřebuje pomoc svého nejbližšího okolí a 3 % žen uvedla, že situaci obvykle 
nezvládají. Zjištěné výsledky v jednotlivých sledovaných skupinách se významně nelišily.  
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Znalost a využití technik ke zvládání stresu v těhotenství 

Ve sledovaném souboru uvedlo pouze 23 % žen, že relaxuje pravidelně každý den (A – 5 
%; B – 23 %; C – 28 %), 61 % žen relaxuje nepravidelně - když se cítí ve stresu (A – 65 %; B 
– 65 %; C – 59 %), 7 % žen uvedlo, že nerelaxuje i když techniku zná (A – 5 %; B – 8 %; C – 
6 %) a 9 % žen žádnou relaxační techniku ani nezná (A – 35 %; B – 5 %; C – 6 %) – obr. 2.  
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Obr. 2. Znalost a využívání technik ke zvládání stresu v těhotenství 

 

Způsob odreagování každodenní zátěže ženami v těhotenství 

Ve sledovaném souboru žen 65 % využívá rozhovoru s někým ze svého okolí (nejčastěji 
manžel, kamarádka, matka), 63 % žen uvedlo tělesnou aktivitu (nejčastěji procházku 
v přírodě), 55 % těhotných žen si čte, maluje nebo poslouchá hudbu. Celých 45 % žen 
považuje za relaxaci sledování televize (v grafu TV) a 9 % žen svůj stres řeší jídlem nebo 
něčím sladkým. Pouze 13 % žen ovládá nějakou dechovou techniku a 7 % žen uvedlo nějakou 
specifickou relaxační techniku jako obvyklý způsob odreagování zátěže, 1 % žen souboru 
uvedlo, že k uvolnění i v těhotenství využívá skleničku alkoholu. Žádná žena neuvedla během 
těhotenství užívaní sedativ. Jinou možnost uvedlo 9 % z dotazovaných žen (uvedly modlitbu, 
koupel, aromaterapii, ležení, děti a aktivitu se psem, ale také cigaretu – kouření v těhotenství 
přiznaly ženy ze skupiny A) – obr. 3. 

Tělesná hmotnost žen, Body mass index (BMI), těhotenský hmotnostní přírůstek 

Hodnoty byly vyhodnoceny jako jedny z možných ukazatelů životního způsobu žen před 
těhotenstvím, informovanosti ženy o zdravém životním způsobu v těhotenství a také jako 
možný projev způsobu řešení zátěžových situací. Průměrná hodnota BMI žen ve sledovaném 
souboru byla 22,4 ± 3,2 (A 25,1 ± 5,5; B 21,9 ± 2,9; C 22,0 ± 2,3). 
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Obr. 3. Způsob odreagování každodenní zátěže ženami v těhotenství 

 

Těhotenské hmotnostní přírůstky činily v celém souboru 13,0 ± 4,2 kg (A 14,9 ± 5,1 kg; 
ve skupině B 13,4 ± 4,2 kg; ve skupině C 11,9 ± 3,5 kg). Byl zjištěn nesignifikantní rozdíl 
skupin B a C. Naproti tomu vysoce signifikantní rozdíly skupin A a B a také skupin A a C.  

Celkově je sledovaný soubor charakterizován 80 % žen před těhotenstvím v normálním 
hmotnostním pásmu (A 60 %; B 84 %; C 81 %), 3 % žen v pásmu podvýživy (A 5 %; B 2 %; 
C 3 %), 14 % žen v pásmu nadváhy (A 20 %; B 12 %; C 16 %) a 3 % žen v pásmu obezity (A 
15 %; B 2 %; C 0 %).  
 

Diskuze 

Rodičovství by mělo být zodpovědně plánováno. Ke koncepci by mělo docházet ve době 
optimálního životního způsobu a zdraví obou budoucích rodičů, přes to velký počet párů své 
rodičovství neplánuje (1). V našem souboru plánovalo své těhotenství celkově asi tři čtvrtiny 
žen (skupina A 55 %). 

Neplánovaným těhotenstvím navíc obvykle nepředchází období vědomé přípravy páru, 
což s sebou může nést rizika jak pro matku, tak pro plod. U žen se prodlužuje období přijetí 
mateřství, jsou méně a s časovou prodlevou, motivovány ke změně životního stylu. 
Zahraniční studie uvádějí protektivní faktory pro zdravý průběh těhotenství: individuální 
prékoncepční přípravu, vhodný těhotenský přírůstek, vyváženou stravu, dostatek vitamínů, 
minerálů a eliminaci rizik, jako prevenci nízké hmotnosti novorozence, vrozených 
vývojových vad a adaptačních obtíží novorozence (12). 

Příprava na těhotenství by měla pro pár začít nejpozději šest měsíců před početím – 
zhodnocením stavu, doplněním informací a potřebných látek do organismu a změnou 
nevhodných návyků. V námi sledovaném souboru se na těhotenství prékoncepčně 
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připravovalo třicet procent žen (skupina A 20 %), žádnou přípravu nemělo čtyřicet procent 
žen (skupina A 70 %).  

Průběh těhotenství má dopad na zdraví matky i na pozdější zdravotní kondici dítěte, přes 
to velká část žen vstupuje do reprodukčního věku s nedostatečnými vědomostmi a 
nevhodnými návyky (14). Existuje velké množství prokazatelně rizikových faktorů, 
ohrožujících zdravý vývoj dítěte, průběh těhotenství, porodu a poporodního období. O 
některých z nich budoucí rodiče nejsou buď informováni vůbec nebo jim chybí znalost 
souvislosti s vývojem dítěte a proto nejsou motivováni ke změně návyků. Významným 
rizikovým faktorem je stres a negativní emoce matky s dopadem na průběh těhotenství, vývoj 
dítěte, přijetí dítěte matkou a na sebehodnocení ženy v době následující. Ke zvýšení hladiny 
stresu a anxiezity těhotných žen i dítěte dochází i sledováním nevhodných filmů. Pesimisticky 
laděné ženy navíc méně cvičí a hůře přijímají těhotenské změny (7, 8). Chronický stres 
(zejména v posledním trimestru) může mít za následek vyšší výskyt preeklampsie, předčasný 
porod a nižší porodní hmotnost novorozence. Vyšší riziko preeklampsie a předčasného 
porodu je také u žen se zaměstnáním s vysokými nároky na její organismus (dlouhé stání – 
stresor). Ženy pracující mimo domov, které se navíc starají o domácnost, mají pětinásobné 
riziko komplikací (4, 9). Za další rizikové faktory jsou považovány: nižší vzdělání matky, 
nadměrné cestování a fyzické vyčerpání, nepřijetí těhotenství, nízké BMI ženy, nevhodný 
těhotenský přírůstek, abusus a další socioekonomické faktory (10, 12, 13).  

V našem souboru více než osmdesát procent žen považovalo stres za škodlivý (polovina 
žen také své negativní emoce), dlouhé stání v zaměstnání považovala za riziko desetina žen 
souboru. Více než tři čtvrtiny žen souboru uvedlo různou míru pociťování stresu v běžném 
životě (skupina A 90 %). Ženy, které pociťovaly minimální míru stresu, měly současně lepší 
stravovací návyky a denně relaxovaly. Nejčastěji uváděnými zdroji stresu žen v těhotenství 
bylo zaměstnání, péče o dítě a konflikty.  

Pro zvládání každodenní zátěže ženy v těhotenství neexistuje jeden nejlepší způsob. 
Výběr zůstává individuální záležitostí. Platí pravidlo o pozitivním účinku techniky na zdraví 
ženy a neškodlivosti pro dítě. K doporučovaným způsobům patří ty, které ženu rozvíjejí 
a harmonizují (včetně přiměřeného pohybu), popřípadě vyžadují její aktivní přístup. Mezi 
rizikové metody patří návykové látky, mezi nevhodné častá konzumace sladkostí, zajídání 
stresu a sledování televize nebo sezení u PC. Anglický výzkum ukazuje na nedostatečnou 
úroveň pohybové aktivity žen jako reakcí velké části žen na zjištěné těhotenství. Výzkum 
prokazuje pozitivní vliv přiměřené pohybové aktivity na psychiku žen, lepší zvládání 
těhotenských obtíží, zkrácení aktivní části porodního děje a úspěšné zvládnutí poporodního 
období, snižuje také výskyt poporodní deprese (3).  

V našem sledovaném souboru pouze čtvrtina žen pravidelně relaxuje, pětina souboru žen 
nerelaxuje vůbec (z nich velká část z důvodu neznalosti relaxačních techniky). Téměř 
polovina žen považuje za relaxační metodu sledování televize. 
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Kvalita informovanosti a návyků populace roste se stupněm dosaženého vzdělání (5). 
Anglické ženy jako nejčastější zdroj informací o zdravém způsobu života uváděly rodinu a 
přátele, gynekologa uvedla pouze jedna pětina žen (3).  

Nejčastějším zdrojem informací u většiny žen námi sledovaného souboru byla literatura, 
porodní asistentku v poradně a lékaře jako zdroj informací uvedla pouze desetina žen. 

 
Závěr 

Výsledky studie ukazují, že informovanost o zdravém životním způsobu a o rizikových 
faktorech pro zdravý vývoj dítěte a nekomplikovaný průběh těhotenství byla u sledovaného 
souboru celkově na nedostatečné úrovni. Nejvyšší míru informovanosti a relativně nejlepší 
životní návyky v oblasti zvládání zátěže prokázaly ve většině sledovaných parametrů ženy 
vysokoškolačky a také ty ženy, které absolvovaly kurzy předporodní přípravy a současně 
čerpaly informace z více zdrojů. Se stupněm vzdělání stoupalo pracovní vytížení žen 
i v těhotenství. Nedostatečný počet žen sledovaného souboru ovládal a pravidelně praktikoval 
vhodnou techniku zvládání každodenní zátěže. Ženy s nejnižším stupněm vzdělání častěji 
řešily stres nevhodným způsobem. 

Zvládání zátěžových situací patří k významným podmínkám zachování zdraví. Nácvik 
copingových technik by měl být součástí systémových intervenčních opatření v oblasti 
primární prevence a služeb poskytovaných zdravotníky – zejména porodními asistentkami 
v rámci jejich praxe. 
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 Člověk je v průběhu svého života, počínaje prenatálním obdobím, ovlivněn různými 
faktory, které mohou mít vliv na jeho zdraví. Z hlediska determinant zdraví mají prokazatelný 
vliv na zdraví jedince zejména faktory životního stylu, životního prostředí, genetický vliv a 
zdravotnické služby. K významným determinantám ovlivňující stav zdraví patří i sociální 
determinanty zdraví.  

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit postoje matek k vlastnímu zdraví. Jak některé 
studie naznačují, ženy sehrávají důležitou roli v rodině: 
− v oblasti ochrany a podpory zdraví, 
− formují zdravotní úroveň rodiny (v oblasti péče o děti, jejich výchovy a výživy, hodnotový 

systém rodiny a volba priorit), 
− formují základy zdravotní gramotnosti u dětí (1, 2, 3). 

V našem výzkumném šetření jsme se zaměřili na matky z Bratislavy, jejichž děti 
navštěvují mateřskou školu (MŠ). Na základě analýzy získaných dat lze konstatovat, že 
determinanty zdraví, zejména volba životního stylu, a sociální determinanty (v našem případě 
úroveň dosaženého vzdělání) mají vliv na vybrané respondentkou deklarované konativní 
složky postoje k vlastnímu zdraví. 

 

Soubor a metodika 

Jednalo se o záměrný výběr s částečnou randomizací dle stanovených kritérií. Kritéria pro 
výběr respondentů: 

− do výzkumného šetření byly zařazeny MŠ v Bratislavě – zřízené městskou částí Bratislava 
– Staré město, 

− z každé MŠ byla vybrána jedna třída, ve které se šetření uskutečnilo, podmínkou 
výzkumného šetření byl souhlas ředitele školy a ochota matek i učitelek MŠ ke spolupráci, 

− výzkumné šetření bylo naplánováno v období od konce listopadu 2010 do března 2011.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Dotazník byl na základě předvýzkumu konstruován tak, aby byly jednotlivé baterie otázek 
zaměřeny na oblasti postoje matek ke svému zdraví (kognitivní, afektivní a konativní dimenze 
postoje) a byla zaručena anonymita při zpracování dat. Ke spolupráci na výzkumném šetření 
svolilo svoje souhlasné stanovisko 8 MŠ v Bratislavě. Celkově bylo zhodnocených 102 
dotazníků vyplněných matkami, kterých děti navštěvují oslovené MŠ. V první části dotazníku 
byly matky dotazovány na základní demografické údaje (věk, počet dětí, v kolika letech rodila 
poprvé, věk dětí, zaměstnání matky, úroveň dosaženého vzdělání a rodinný stav), které pak 
posloužily jako položky filtrační a zdroj proměnných pro statistické zpracování získaných dat. 
Jednotlivé položky dotazníku zjišťovali konkrétní postoje matek k vlastnímu zdraví 
(kognitivní, afektivní, konativní). Dotazník zjišťoval uplatňování preventivních postupů u 
matek, výživové a pohybové zvyklosti matek, způsob a zdroje získávání informací týkajících 
se péče o zdraví. 

Ze čtyř položek dotazníku byla zkonstruována skála prevence pro statistické testování: 
− Chodím na gynekologickou preventivní prohlídku minimálně 1-krát ročně. 
− Chodím na zubní preventivní prohlídku minimálně 1-krát ročně. 
− Chodím na všeobecní preventivní prohlídku k svému praktickému lékaři minimálně 1-krát 

za dva roky. 
− Provádím samovyšetřování prsů. 

Pokud respondentka absolvovala všechny tři preventivní prohlídky (gynekologickou, 
zubní i všeobecnou u registrujícího praktického lékaře) a prováděla také samovyšetřování 
prsů, získala na vytvořené škále prevence 4 body. Bodové skóre „0“ znamená, že matka 
nerealizuje žádná preventivní opatření. 

Pro sestavení škály výživových zvyklostí byly použity čtyři otázky z dotazníku: 
− Každé ráno snídám. 
− Denně konzumuji minimálně 3 porce zeleniny. 
− Denně konzumuji minimálně 2 porce mléčných výrobků. 
− Denně konzumuji minimálně 2 porce ovoce. 

Bodové skóre na škále výživových zvyklostí „0“ znamená, že respondentka u všech čtyř 
položek označila záporné stanovisko, tzn. nerealizuje nic z uvedených vyjádření (konstatování 
bodového skóre 0 = špatné výživové zvyklosti). Bodové skóre „4“ znamená, že respondentka 
u všech čtyř položek označila kladné stanovisko, tzn. realizuje všechny uvedená vyjádření 
(konstatování bodového skóre 4 = dobré výživové zvyklosti). 

 
Výsledky a diskuse 

Průměrný věk respondentek výzkumu (matek z Bratislavy, kterých děti navštěvují 
oslovené MŠ) byl 34,4 let. Nejmladší matka měla 24 let a nejstarší měla 46 let. 42,2 % matek 
mělo dvě děti a 46,1 % matek mělo jedno dítě. 34,3 % matek mělo základní nebo 
středoškolské vzdělání, 65,7 % oslovených matek mělo ukončeno vyšší odborné nebo 
vysokoškolské vzdělání. 79,4 % respondenek bylo vdaných, svobodných je 8,8 % matek 
z výzkumu. 7,8 % respondentek žije v nesezdaném soužití a 3,9 % je rozvedených. 
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Z celkového počtu 102 respondentek výzkumu vykonávalo 6,9 % matek zdravotnickou 
profesi a 93,1 % matek mělo zaměstnání mimo zdravotnictví. V souboru respondentek 
výzkumu bylo 18,6 % matek – kuřaček. Průměrná hodnota BMI byla u respondentek 
výzkumu 21,9. Podle zjištěné hodnoty BMI bylo 73,5 % matek s normální hmotností, 16,7 % 
bylo v pásmu nadváhy. 7,8 % matek z Bratislavy bylo v pásmu podvýživy. Obezita I. stupně 
byla zjištěna u 2 % matek z Bratislavy. 

 

Obr. 1. Uplatňování dílčích preventivních postupů u respondentek výzkumu 
 

Preventivní prohlídky jsou kodifikovány zdravotnickými zákony a jsou důležitou součástí 
péče o zdraví. Z hlediska postoje k vlastnímu zdraví lze deklarované uplatňování 
preventivních postupů zařadit ke konativní složce postoje, tzn. konkrétní chování jedince, 
v našem případě matky, ve vztahu ke svému zdraví. Uplatňování jednotlivých preventivních 
postupů (obr. 1). I když je poskytnutí preventivní péče hrazené zdravotními pojišťovnami, 
obecně lze konstatovat, že je nedostatečný podíl obyvatel uplatňujících preventivní prohlídku. 
Preventivní prohlídky absolvuje v průběhu roku přibližně 25 % slovenské populace (4). 
Z celkového počtu 102 matek z Bratislavy, které vyplnily dotazník, lze konstatovat, že 84,2 % 
bratislavských matek chodí na gynekologickou preventivní prohlídku (1-krát ročně) a zbylých 
15,8 % matek nechodí na gynekologickou preventivní prohlídku. Podle Zákona č. 577/2004 
Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti se uhradí 
jedna preventivní prohlídka u pojištěnce od 18 let, nebo prvního těhotenství jedenkrát za rok u 
lékaře se specializací ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví. Gynekologickou 
prohlídku absolvuje na Slovensku méně než třetina žen, v literatuře se uvádí 17 – 20 % žen 
(5). 88,1 % bratislavských matek chodí na preventivní stomatologickou prohlídku a zbylých 
11,9 % matek z Bratislavy na preventivní stomatologickou prohlídku nechodí. Ze zdrojů 
Národního centra zdravotnických informací lze zjistit, že stomatologickou prohlídku 
absolvovala na Slovensku v roce 2010 přibližně polovina (55 %) populace od 19 let 
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(procentuální podíl vyjadřuje zastoupení obou pohlaví) (6). V Bratislavě dodržuje a absolvuje 
preventivní prohlídku u svého praktického lékaře z celkového počtu 102 respondentek 
výzkumu celkem 69,6 % matek. Na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři 
(minimálně 1-krát za dva roky) nechodí 30,4 % bratislavských matek.  

V našem vzorku respondentek bylo zjištěno příznivějších výsledků zejména v uplatňování 
preventivní prohlídky u registrujícího gynekologa a stomatologa. Obecně však nelze 
konstatovat uspokojivý stav. Proto je potřeba důrazněji apelovat na přínos absolvování 
preventivních prohlídek u jedince. V tomto procesu sehrává svou roli jednak aktivní přístup 
každého člověka v ochotě vyhradit si čas a absolvovat preventivní prohlídku, aktivní přístup 
registrujících lékařů a sester v ordinaci praktického lékaře, a na úrovni celospolečenské 
poskytování dostatečné osvěty a informací týkajících se možností preventivních prohlídek. O 
to víc, že v našich podmínkách ČR a SR je preventivní prohlídka ještě stále garantovaná 
státem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tudíž je „zdarma“ a měla by být dostupná 
pro všechny občany. 

Kromě prezentovaných návštěv u lékaře v rámci preventivních prohlídek – 
gynekologická, zubní a všeobecná preventivní prohlídka u registrujícího praktického lékaře, 
má opodstatněný význam v rámci časné detekce nádorového onemocnění prsou u žen i 
samovyšetřování prsu. 59,8 % matek provádí samovyšetřování prsu, 40,2 % matek 
samovyšetřování prsu neprovádí. Na Slovensku je podle Zákona č. 577/2004 Z. z. uvedené 
v seznamu výkonů realizovaných v rámci preventivní gynekologické prohlídky – základné 
gynekologické vyšetření včetně palpačního vyšetření prsů.  

Pokud je samovyšetřování prsu prováděno u ženy pravidelně, je pozitivum uplatňování 
tohoto postupu spatřováno zejména v tom, že žena zná svoje tělo a dokáže případnou změnu 
zachytit. Předpokládá se, že žena, která se rozhodne realizovat pravidelné samovyšetřování 
prsou, v případě, že zjistí změnu, vyhledá odbornou pomoc.  

Samovyšeřování prsu může u žen vyvolávat obavu a strach, protože si žena může 
vyšetřování spojovat s karcinomem prsu, a proto je třeba zdůrazňovat pozitivní efekt spíše, 
než vzbuzovat u pacientek obavy (7). Strach a obava u ženy, která si nahmatá „něco v prsu“ 
může paradoxně u ženy vyvolat iracionální chování, ovlivněné afektivní složkou postoje, tzn. 
její strach a obava, že se jedná o špatný nález – rakovinu a že zemře, raději nevyhledá 
lékařskou pomoc, což v případě, že by se potvrdil nález, snižuje její šanci vyléčit se. V rámci 
osvěty „boje proti rakovině prsu“ s podporou známých osobností, odborné ale i laické 
veřejnosti funguje v ČR i SR několik sdružení, programů a projektů, které informují ženy o 
nutnosti prevence, potřebě účastnit se na mamografickom screeningu a pod., a které 
v případě, že bylo u ženy diagnostikováno nádorové onemocnění prsu, poskytují jí potřebnou 
pomoc.  

Vzhledem k tomu, že samovyšetřování prsu u žen má ve veřejnosti své zastánce i částečné 
odpůrce, nebylo možné dohledat validní data, která by prezentovala uplatňování 
samovyšetřování prsu a sebepozorování u žen v SR. 
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V Bratislavě podle úrovně dosaženého vzdělání v kategorii základní a střední vzdělání 
2,9 % (1 respondentka) neuskutečňuje žádný preventivní postup podle vytvořené škály 
preventivních postupů. 8,6 % respondentek v dané vzdělanostní kategorii, tzn. respondentky 
s ukončeným základním a středním vzděláním, uskutečňují jedno ze čtyř preventivních 
postupů, 17,1 % respondentek realizuje dva ze čtyř preventivních postupů, 20 % 
bratislavských matek realizuje tři ze čtyř preventivních postupů a 51,4 % matek v téže 
kategorii podle úrovně dosaženého vzdělání realizuje všechny čtyři preventivní postupy. 

Podle úrovně dosaženého vzdělání v kategorii vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání 
1,5 %, tj. jedna respondentka z Bratislavy neuskutečňuje žádný preventivní postup podle 
vytvořené škály preventivních postupů. 9 % matek realizuje pouze jedno ze čtyř 
preventivních postupů, 14,9 % respondentek realizuje dva ze čtyř preventivních postupů, 
41,8 % bratislavských matek realizuje v příslušné vzdělanostní kategorii (VOŠ a VŠ) tři ze 
čtyř preventivních postupů. 32,8 % matek realizuje ve zmíněné kategorii podle úrovně 
dosaženého vzdělání všechny čtyři preventivní postupy podle námi konstruované škály 
prevence (obr. 2). 

 

Obr. 2. Uplatňování preventivních postupů podle vytvořené škály prevence (0 = žádná, 4 = vše)  
a úrovně dosaženého vzdělání (2 kategorie) respondentek výzkumu  

 

U bratislavských matek se základním a středoškolským vzděláním byl průměr škály 
prevence 3,1 a matek s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním byl průměr škály 
prevence 3,0, z hlediska vzdělání nebyl mezi bratislavskými matkami podle úrovně 
dosaženého vzdělání shledán signifikantně významný vliv vzdělání na uplatňování vybraných 
preventivních postupů podle vytvořené škály preventivních postupů (p = 0,551), viz tab. 1. 
Z hlediska věku i vzdělání byl nejvyšší podíl matek, které absolvovaly preventivní 
gynekologickou a zubní preventivní prohlídku, oba typy preventivní péče pravidelně 
absolvuje přes 80 % respondentek. 
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Tab. 1. Průměrné skóre škály prevence podle vzdělání matek v Bratislavě 

Místo bydliště Vzdělání (2 kategorie)  Průměr N Směrodatná odchylka 
ZŠ a střední 3,1 35 1,1 
VOŠ a VŠ 3,0 67 1,0 Bratislava 

celkem 3,0 102 1,0 

 
Výživové zvyklosti jsou nedílnou součástí životního stylu jedince a jsou ovlivňovány 

socioekonomickým statusem rodiny. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň dosaženého 
vzdělání ovlivňuje výživové zvyklosti matek z Bratislavy (p = 0,039) (tab. 2), což zcela 
koresponduje s výsledky mnohých studií, které dokládají vliv vzdělání na výživové zvyklosti 
(8).  
 
Tab. 2. Deklarované výživové zvyklosti (podle škály výživových zvyklostí) matek a úroveň dosaženého vzdělání 
(sloupcová četnost) 

Vzdělání (2 kategorie) Škála výživových zvyklostí (0 - 4) 
 0 = špatné výživové zvyklosti  
 4 = dobré výživové zvyklosti ZŠ a střední VOŠ a VŠ 

Celkem 

n 3 2 5 0 
(%) 8,6 3,0 4,9 
n 6 12 18 

1 
(%) 17,1 17,9 17,6 
n 12 18 30 

2 
(%) 34,3 26,9 29,4 
n 13 17 30 

3 
(%) 37,1 25,4 29,4 
n 1 18 19 

4 
(%) 2,9 26,9 18,6 
n 35 67 102 

Celkem 
(%) 100,0 100,0 100,0 

 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že výživové zvyklosti matek z Bratislavy (p = 0,070), 
podle vytvořené škály výživových zvyklostí, neovlivňují hodnotu BMI (obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3. Výživové zvyklosti podle vytvořené škály výživových zvyklostí 
(0 = špatné výživové zvyklosti a 4 = dobré výživové zvyklosti) podle hodnoty BMI 
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Přibližně dvě třetiny matek z Bratislavy považují výživu a způsob stravování za rozhodně 
důležitý faktor ovlivňující stav zdraví. 81,4 % matek deklarovalo, že snídá každé ráno. Je 
zajímavé, že cena není rozhodující při výběru potravin u 61,8 % matek z Bratislavy. 

Z hlediska hodnocení pohybových zvyklostí u matek nebyl prokázán vliv vzdělání na 
pohybové zvyklosti matek z Bratislavy (p = 0,507). Pohybovou aktivitu podle stanovených 
kritérií nevykonávalo 62,9 % matek se základním a středním vzděláním, ve skupině matek 
s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním nerealizovalo uvedenou pohybovou 
aktivitu 70,1 % matek.  

 
Závěr 

Rodiče sehrávají v životě dětí principiální roli z hlediska formování postojů jedince ke 
svému zdraví a utváření zdravotní gramotnosti. Jednotliví členové rodiny a nejbližší příbuzní 
mají být příkladem pro děti v oblasti realizace zdraví prospěšného životního stylu. V období, 
kdy dítě navštěvuje vzdělávací instituce, přebírají část odpovědnosti v oblasti výchovy ke 
zdraví pedagogové. 
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IMPLEMENTÁCIA NOVÝCH NARIADENÍ EÚ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 (ZÁKAZ POUŽÍVANIA PC DOJ ČENSKÝCH FLIAŠ A VYKONÁVANIE HRANI ČNÝCH KONTROL 

PRI DOVOZE KUCHYNSKÝCH POTRIEB Z ČÍNY A Z HONGKONGU)  
 
 

M. Syčová 

Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 

 
 

 

Súčasný celosvetový trend smeruje k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany zdravia 
ľudí v rôznych oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami (FCM – food contact materials). Pod pojmom materiály a predmety určené na 
styk s potravinami sa rozumejú nielen všetky obalové materiály, ale aj kuchynské pomôcky 
a zariadenia, ktoré priamo alebo nepriamo prichádzajú do kontaktu s potravinami. 

V roku 2011 nadobudli účinnosť dva legislatívne predpisy, ktoré sa považujú za prvý 
významný krok Európskej komisie k zabezpečeniu ochrany zdravia ľudí. 

Príspevok poskytuje základné informácie o týchto legislatívnych predpisoch, ako aj 
postup pri ich implementácii v podmienkach Slovenskej republiky. 

 
Legislatívne predpisy 

V roku 2011 nadobudli účinnosť nasledujúce právne predpisy :  

− nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky 
a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských 
potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej 
osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, 

− vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania bisfenolu A v plastových fľašiach na 
dojčenskú výživu. 

 
Implementácia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 321/2011 

Týmto vykonávacím nariadením sa ustanovilo, že od 1. mája 2011 sa zakazuje výroba 
polykarbonátových dojčenských fliaš, na ktorého výrobu sa použil bisfenol A a od 1. júna 
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2011 sa zakazujú uvádzať na trh a dovážať do Európskej únie polykarbonátové fľaše, na 
ktorých výrobu sa použil bisfenol A (pod pojmom dojča sa rozumie dieťa do 12 mesiacov 
veku života). 

Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán) je základný monomér na výrobu 
polykarbonátových fliaš, ktorého špecifický migračný limit bol na základe toxikologických 
štúdií ustanovený na úrovni 0,6 mg/kg, avšak od roku 2008 sa začal intenzívne študovať 
vplyv bisfenolu A na ľudský organizmus, špeciálne jeho dopad na zdravie dojčiat a malých 
detí. 

Dánska vláda informovala 29. marca 2010 Komisiu a členské štáty, že sa rozhodla 
uplatniť bezpečnostné opatrenia a dočasne zakázať používanie bisfenolu A na výrobu 
plastových materiálov pre deti vo veku 0 – 3 roky. Tento zákaz argumentovali posúdením 
rizika Národným inštitútom pri Dánskej technickej univerzite. Zároveň francúzska vláda 
informovala 6. júla 2010 Komisiu a členské štáty o zámere dočasne zakázať výrobu, vývoz a 
uvádzanie dojčenských fliaš s obsahom bisfenolu A na trh na základe odporúčania AFSSA – 
Francúzskeho úradu pre bezpečnosť potravín.  

Po týchto dvoch informáciách požiadala Európska Komisia 30. marca 2010 Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o prehodnotenie stanoviska z 29. novembra 2006 a 9. 
júla 2008, ktorým bol stanovený prijateľný denný limit (TDI) pre bisfenol A na úrovni 0,05 
mg/kg telesnej hmotnosti na deň. EFSA prehodnocovala vyše 800 štúdií a bolo veľmi 
problematické jednoznačne posúdiť vplyv bisfenolu A na ľudský organizmus – endokrinný a 
reprodukčný systém, imunitný systém a neurologický vývoj. EFSA dospel k názoru, že 
dojčatá kŕmené pomocou dojčenských fliaš z polykarbonátu sú najviac vystavené bisfenolu A, 
hoci pod úrovňou TDI, pričom miera vystavenia detí klesá vtedy, keď sa zníži frekvencia 
používania fliaš z polykarbonátu. Na trhu existujú alternatívne materiály, predovšetkým 
sklenené fľaše a iné plastové dojčenské fľaše (PP, PES, Tritan), ktoré môžu nahradiť 
používanie polykarbonátových dojčenských fliaš. 

Pri implementácii tohto nariadenia bolo potrebné pripraviť novelu výnosu Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, 
ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety 
určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov. Informácia o tomto zákaze bola 
uverejnená na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva. Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR vykonávajúce úradné kontroly tejto komodity boli informované o postupe 
pri výkone úradných kontrol od 1. júna 2011. Všetci dovozcovia, ktorí sú centrálne evidovaní 
v databáze, boli listom informovaní o povinnostiach vyplývajúcich z tohto legislatívneho 
predpisu. Zároveň boli tieto informácie poskytnuté aj všetkým obchodným reťazcom v SR.  

V dňoch 12. 07. – 15. 07. 2011 bola vykonaná mimoriadna kontrolná akcia zameraná na 
dodržiavanie zákazu uvádzania na trh a predaja polykarbonátových dojčenských fliaš. Každý 
RÚVZ vykonal kontrolu minimálne 5 prevádzok (prednostne v sídlach dovozcov a v skladoch 
a následne v distribučnej sieti), v ktorých bol skontrolovaný všetok predávaný sortiment 
dojčenských fliaš.  
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Celkovo bolo skontrolovaných 220 prevádzok, v ktorých sa skontrolovalo minimálne 592 
výrobkov. Našlo sa 112 polykarbonátových fliaš, ktoré boli stiahnuté z predaja (výrobky od 9 
dovozcov, resp. výrobcov). Zistilo sa, že pri 215 výrobkoch, ktoré pochádzali od 12 výrobcov 
alebo dovozcov, nebolo uvedené žiadne značenie a z tohto dôvodu nebolo možné posúdiť, o 
aký výrobok ide. Takéto výrobky boli stiahnuté a nariadilo sa, aby sa dojčenské fľaše označili 
v súlade s vyhlásením o zhode. Predložené vyhlásenia o zhode v niektorých prípadoch 
neobsahovali materiálové zloženie, resp. žiadny údaj, ktorý by bol relevantný na 
posúdenie bezpečnosti výrobku. Niektorí dovozcovia pristúpili z vlastnej iniciatívy k značeniu 
výrobkov a predložili vyhlásenia o zhode, ktoré obsahovali informácie o type plastu, avšak 
bez podpornej dokumentácie. Ako najzávažnejšie nedostatky sa zistili tieto skutočnosti: 

− označenie „bisfenol A free“ pri výrobkoch, ktoré neboli materiálovo označené a ani vo 
vyhlásení o zhode neuvádzali údaj o materiálovom zložení,  

− dvojité značenie – výrobky boli označené symbolom „PC“ a následne preškrtnuté a 
dopísaný bol symbol „PP“. 
 
Implementácia nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2011 

Od 1. júla 2011 sa uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú 
osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových 
kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky 
a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. 

Dôvodom prijatia tohto legislatívneho opatrenia bol vysoký výskyt varovaní v RASFF 
týkajúcich sa materiálov určených na styk s potravinami dovážaných z Číny a Hongkongu, 
z ktorých sa do potravín uvoľňujú také množstvá chemických látok, ktoré nie sú v súlade 
s právnymi predpismi Európskej únie. V záujme ochrany zdravia spotrebiteľov prijala 
Komisia za posledných niekoľko rokov viaceré iniciatívy smerom k zvýšeniu právneho 
vzdelania výrobcov a dovozcov z tretích krajín, avšak audit FVO v roku 2009 poukázal na 
závažné nedostatky v systéme úradných kontrol v Číne a Hongkongu, preto sa pristúpilo 
k riešeniu tohto problému formou zavedenia osobitných podmienok dovozu.  

Osobitné podmienky dovozu sa uplatňujú na:  

− Polyamidové plastové kuchynské potreby, z ktorých môže dochádzať k uvoľňovaniu 
primárnych aromatických amínov. Primárne aromatické amíny sú skupina 18 – 21 zlúčenín, 
z ktorých niektoré sú karcinogénne a niektoré sú podozrivé z karcinogenity. Primárne 
aromatické amíny môžu vznikať v materiáloch, ktoré sú určené na styk s potravinami, 
v dôsledku prítomnosti nečistôt alebo produktov rozkladu. 

− Melamínové plastové kuchynské potreby, z ktorých môže dochádzať k uvoľňovaniu 
formaldehydu (ale aj melamínu), ktorý je povolený na výrobu plastov, avšak špecifický 
migračný limit je stanovený na úrovni 15 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora. 
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Kým do 1. júla 2011 sa tento tovar prepúšťal do voľného obehu orgánmi colnej správy 
bez kontroly, od 1. júla 2011 sa tento tovar prepúšťa do režimu voľný obeh po kontrole 
príslušným orgánom, ktorým je RÚVZ so sídlom v Poprade. 

Dovozcovia alebo ich zástupcovia sú povinní oznámiť RÚVZ v Poprade aspoň 2 pracovné 
dni vopred predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielok pochádzajúcich alebo 
odoslaných z Číny a Honkongu a zároveň sú dovozca alebo ich zástupcovia povinní náležite 
vyplniť vyhlásenie o zhode (formát vyhlásenia o zhode vo všetkých jazykoch je prístupný na 
webe) uvedené v prílohe tohto nariadenia, ku ktorému je treba priložiť laboratórnu správu, v 
ktorej sa uvádzajú: 

− analytické výsledky preukazujúce, že polyamínové kuchynské potreby neuvoľňujú 
primárne aromatické amíny v zistiteľnom množstve, 

− analytické výsledky preukazujúce, že melamínové kuchynské potreby neuvoľňujú do 
potravín alebo potravinových simulátorov formaldehyd v množstve presahujúcom 15 
mg/kg. 

Vo vyhlásení je potrebné po preštudovaní laboratórnej správy označiť, či je zásielka 
vyhovujúca alebo nevyhovujúca na prepustenie do voľného obehu. Pri 10 % zásielok je 
potrebné vykonať: 

− kontrolu totožnosti – je to vizuálna kontrola na zaistenie toho, aby sa sprievodné doklady k 
zásielke zhodovali s obsahom zásielky, 

− fyzickú kontrolu – je to odobratie vzorky na rozbor a laboratórne skúšky a akákoľvek 
ďalšia kontrola potrebná na overenie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa uvoľňovania 
PAA a formaldehydu ustanovenými v nariadení Komisie č. 2011/10.  

 
Pri implementácii tohto nariadenia bolo potrebné: 

− účinne a efektívne informovať všetkých zainteresovaných o podmienkach dovozu týchto 
komodít výrobkov,  

− vypracovať účinné komunikačné siete medzi Colnou správou SR, RÚVZ a dovozcami, 
− zaviesť laboratórne testovanie v súlade s usmerneniami EK, 
− zaškoliť inšpektorov na odber vzoriek pre fyzickú kontrolu. 
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Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Bratislava 
1Psychiatrická klinika SZU, UNsP Ružinov, Bratislava 

 
 
 

Pred 150 rokmi sa v Paríži roku 1851 konala prvá Medzinárodná sanitárna konferencia (1, 
2). Predstavuje významný medzník v medzinárodnej spolupráci v oblasti zdravia. Prenosné 
ochorenia, ktoré boli v tomto období najzávažnejším zdravotným problémom nielen 
z hľadiska chorobnosti, ale aj úmrtnosti, sa šírili migráciou obyvateľstva v súvislosti 
so sezónnymi prácami, vysťahovalectvom, vojenskými výpravami a riečnou dopravou pri 
čoraz frekventovanejších obchodno-námorných plavbách. Preto sa najmä koloniálne mocnosti 
snažili koordinovať svoje aktivity v oblasti boja proti infekčným chorobám. Zdravotnú 
starostlivosť o posádky lodí a karanténu už nebolo možné realizovať iba na základe 
bilaterálnych dohôd, a tak na začiatku 20. storočia bolo potrebné prejsť na komplexnejší typ 
medzinárodnej spolupráce (2).  

Dozrel čas na to, aby sa zmenil pohľad na chorého: ochorenie človeka už nemalo byť iba 
jeho súkromným problémom, bolo pomenované ako problém celospoločenský, problém 
nadnárodného významu. Popri prístupe, ktorý sa označuje ako epidemiologicko-hygienický, 
sa rozvíjal prístup, ktorý vychádzal z poznania, že štruktúra chorobnosti sa vo veľkej miere 
odvíjala od sociálno-ekonomickej situácie človeka, životnej úrovne a vzdelanosti.  

 
Medzinárodné a globálne zdravotnícke právo 

Na základoch sanitárnych konferencií, konaných v rokoch 1851 – 1907 a na nich prijatých 
medzinárodných sanitárnych dohovoroch, sa začalo formovať medzinárodné zdravotnícke 
právo (1, 3). Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami charakterizuje prechod od zdravotno-
policajného prístupu k sociálno-lekárskemu prístupu, so zvýraznením povinnosti štátu nielen 
dozerať, či sa choré osoby liečia, ale najmä organizovať a koordinovať najrôznejšie aktivity 
v oblasti starostlivosti o zdravie obyvateľstva na svojom území. K tomu pristúpili 
medzinárodné záväzky – spočiatku hlásenie a evidencia vybraných druhov ochorení, kontrola 
nakazených osôb, neskôr v priebehu 20. storočia sa do spolupráce štátov dostávalo čoraz viac 
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činností na základe solidarity – pomoc pri vzdelávaní zdravotníckeho personálu, humanitárne 
misie zdravotníkov a záchranárov, finančné a humanitárne zbierky, a pod. Rugerová (3) 
zdôrazňuje, že globalizácia zvýšila potrebu svetovej spolupráce, rýchlej a efektívnej, v oblasti 
verejného zdravia. Objavili sa nové zdravotné hrozby, ako napr. bioterorizmus, obchodovanie 
s ľudskými orgánmi a pod., ktoré je málo efektívne riešiť iba na úrovni jednotlivých štátov (3, 
4). Potreba koordinovanej činnosti medzinárodných aktérov jednak v oblasti zdravotnej 
bezpečnosti, jednak v oblasti ekvity sa stala akútnou (5). Medzinárodné zdravotnícke právo sa 
nezaoberá problematikou riadenia, organizácie, financovania zdravotnej starostlivosti, tieto 
okruhy sú plne v kompetencii vlád jednotlivých krajín.  

Podľa Rugerovej (3) globálne zdravotnícke právo (v ďalšom texte GZP) zastrešuje všetky 
medzinárodné právne režimy (úpravy) relevantné pre verejné zdravie, ako je medzinárodné 
environmentálne právo, medzinárodné humanitárne právo, právo ľudských práv, 
medzinárodné obchodné a pracovné právo, právo medzinárodnej regulácie zbrojenia, a pod. 
V užšom zmysle, pojem GZP sa vzťahuje na medzinárodno-právnu reguláciu zameranú na 
zdravotné hrozby. Príkladom sú Medzinárodné zdravotnícke predpisy alebo Rámcový 
dohovor o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), zameraný 
na chronické ochorenia. Rugerová zdôrazňuje rozdiel GZP vo vzťahu k medzinárodnému 
zdravotníckemu právu: „Medzinárodné zdravotnícke právo predstavuje tradičnejší prístup 

odvodený od pravidiel, ktorými sa riadili vzťahy medzi národnými štátmi. GZP na druhej 

strane rozvíja nadnárodnú štruktúru, poníma svet ako komunitu skôr než súhrn jednotlivých 

národných štátov. Do tejto štruktúry patria aj jednotlivci a mimovládne organizácie“ (3). 

 Historické medzníky vývoja zdravotníckeho práva v medzinárodnom kontexte 

V priebehu 20. storočia sa môžeme pokúsiť identifikovať medzníky, ktoré ovplyvnili 
podobu zdravotníckeho práva. Mali svoj pôvod v oblasti vedeckej (napr. objav pôvodcov 
určitých ochorení) aj mimovedeckej (najmä mocenské zneužívanie medicíny na politické, 
resp. komerčné účely, globalizácia). 

Okupácia Mandžuska Japonskou armádou a druhá svetová vojna sú mementom, keď 
lekári realizovali rad pokusov na ľuďoch. Násilné sterilizácie ľudí podľa politicky 
nadiktovaných parametrov a ďalšie eugenické opatrenia zintenzívnili potrebu chrániť ľudskú 
bytosť a viedli k prijatiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením 
Organizácie spojených národov (ďalej VZ OSN) v roku 1948. Nie je prípustné realizovať 
pokusy na ľuďoch bez ich súhlasu, ani robiť nátlak, aby sa podrobili výskumom 
a ospravedlňovať tieto praktiky pokrokom ľudstva a poznania alebo záujmom vedy. 
Pribúdanie vojnových konfliktov v rôznych častiach sveta v priebehu 20. storočia 
akcelerovalo kodifikáciu tzv. humanitárneho práva na pôde Medzinárodného červeného kríža 
(rieši právne postavenie civilistov, vojnových zajatcov aj zdravotníckych pracovníkov).  

„Human rights based approach to health“ – ľudskoprávny prístup, aplikovaný v oblasti 
zdravotníctva, znamená obhajobu práva na zdravie tým, že sa zasadzuje o dodržiavanie 
ďalších základných ľudských práv, ale aj práv občianskych (6). Ľudské práva nie sú fetišom 
ani modlou novodobých dejín. Treba na ne pozerať ako na minimum etiky, slušnosti a dobra 



 385

(5), ako na minimálny hodnotový konsenzus rozmanitých záujmových skupín. Hoci 
rozmanité politické a právne dokumenty, zahŕňajúce katalógy ľudských a občianskych práv sa 
spájajú s érou osvietenstva, éra ľudských práv sa datuje od roku 1948. 

Dlhodobé trendy na medzinárodnej úrovni právnej regulácie 

V súčasnosti môžeme identifikovať dva základné trendy na medzinárodnej úrovni právnej 
regulácie v oblasti zdravotníctva:  

− ochrana zraniteľných skupín obyvateľstva (vulnerable groups), rozširovanie katalógu práv 
o určité „nadstavby“ – o špecifické práva osôb s rôznymi sociálnymi charakteristikami, 
ktoré determinujú ich kvalitu zdravia, resp. predstavujú pre nich bariéru pri dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti (Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie prijatý VZ OSN v r. 1965, Dohovor o právach osôb s mentálnym postihnutím 
prijatý VZ OSN v r. 1971, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien prijatý 
VZ OSN v r. 1979, Dohovor o právach detí prijatý VZ OSN v r. 1989, Protokol o prevencii, 
potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor 
proti nadnárodnému organizovanému zločinu prijatý VZ OSN v r. 2000, Dohovor 
o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatý VZ OSN v r. 2006 a pod.). 

− regulácia zdravotných hrozieb za účelom mobilizácie medzinárodného spoločenstva ku 
koordinovaným aktivitám na zamedzenie výskytu či šírenia určitých ochorení v rámci 
fajčenia, konzumácie alkoholu, obchodovania s drogami, kontroly polutantov, kontroly 
biologických zbraní a pod). 

Zdravotnícke právo v európskom kontexte 

V Európe existujú dva základné regionálne právne režimy, ktoré majú rozdielne 
inštitucionálne a právne zázemie a účel: 

1. Režim Rady Európy (RE) je regionálne špecifickým systémom ochrany ľudských práv. 
Funguje ako medzinárodná organizácia na intergovernmentálnom základe, t.j. aby bola 
zachovaná suverenita národných vlád. Najvyššími orgánmi sú Výbor ministrov a Parlamentné 
zhromaždenie RE. Na dodržiavanie dohovorov prijatých na pôde RE dohliada od roku 1959 
Európsky súd pre ľudské práva, do ktorého kompetencie patrí skúmanie rozhodnutí súdnych 
orgánov členských krajín.  

Medzi najvýznamnejšie dokumenty v oblasti zdravotníctva patrí Európska sociálna charta 
prijatá v Turíne v r. 1951 a jej revízia prijatá v Štrasburgu v r. 1996, a najmä Dohovor 
o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny 
z roku 1996 a jeho Dodatkový protokol o zákaze klonovania ľudských bytostí z r. 1998. 

2. Režim Európskej únie (EÚ) predstavuje v medzinárodnom práve jedinečný útvar, ktorý 
sa nepodobá žiadnej tradičnej medzinárodnej organizácii či štátu. Nejde ani o nadnárodnú 
federáciu, v ktorej by národné vlády a parlamenty podliehali centrálnym federálnym 
inštitúciám. Rozhodovacie a operačné mechanizmy EÚ sú v zásade garantované štyrmi 
hlavnými inštitúciami. Systém založený na spolupráci Rady EÚ, Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu a Európskeho súdneho dvora vytvára špecifickú inštitucionálnu 
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štruktúru, v ktorej sa zvláštnym spôsobom prelínajú intergovernmentálne a supranacionálne 
prvky. Maastrichtská zmluva zabezpečila aj Dvoru audítorov rovnaké inštitucionálne 
postavenie ako majú štyri uvedené hlavné inštitúcie (7).  

Všeobecná tendencia v oblasti legislatívy smeruje od harmonizácie právnych poriadkov 
členských krajín k unifikácii pravidiel pre jednotlivé oblasti. Môžeme identifikovať určité 
tendencie vyjadrené aj v právnych predpisoch a potvrdzované judikatúrou Európskeho 
súdneho dvora so sídlom v Luxemburgu (do novembra 2009 Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev): 

a) Štandardizácia a unifikácia, úsilie o zjednotenie štandardov medzi členskými štátmi EÚ 
sa vzťahuje najmä na oblasť profesijnej prípravy a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
ale aj na oblasť kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.  

b) Mobilita. Voľný pohyb tovarov a služieb na pôde krajín EÚ sa vzťahuje aj na podporu 
mobility zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Mobilitu 
pacientov má regulovať smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 

c) Kontrola informácií – ochrana súkromia pacientov, informačná bezpečnosť patria 
medzi priority európskej legislatívy. 

d) Zákaz diskriminácie, odbúravanie kultúrnych bariér – vzťahuje sa na možnosť 
vykonávať zdravotnícke povolanie (pracovné právo), ako aj na možnosť dostať primerané 
zdravotnícke služby bez ohľadu na ďalšie sociálne charakteristiky človeka (etnicita, vek 
a pod.). 

 
Záver 

Vzťah medzi lekárom a pacientom nie je rovnovážny, prevažuje profesijná dominancia 
lekára, ktorý ako odborník disponuje profesijným lekárskym vedomím, znalosťami 
a zručnosťami. Medicínska prax je preto do značnej miery regulovaná právom, ktoré určuje 
oprávnenia a povinnosti subjektov zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

SR je súčasťou uvedeného medzinárodného a európskeho rámca. Ratifikovala všetky 
významné medzinárodné dohovory z oblasti zdravotníctva. Ako pre zakladajúci štát Rady 
Európy a členský štát EÚ pre ňu platí ich právny režim. Mnohé dokumenty sú 
implementované vo vnútroštátnej legislatíve SR. Je však potrebné, aby tieto právne záväzky 
nezostali iba v proklamatívnej rovine, ale aby sa aj realizovali v prospech obyvateľov SR. To 
kladie nároky na odborníkov na riadenie zdravotníctva na všetkých úrovniach. 
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Špecializačné štúdium predstavuje vzdelávací proces, ktorý zdravotníckemu pracovníkovi 
umožní získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce v príslušnom 
špecializačnom odbore. Pregraduálnym štúdiom získava zdravotnícky pracovník vedomosti 
síce komplexné, ale nemôžu ísť do takej hĺbky, akú vyžaduje práca špecialistu. V oblasti 
pracovných návykov a zručností, ktoré zdravotníctvo vyžaduje, študent získava iba minimálne 
vedomosti a zručnosti. Preto je potrebné, aby mohol pracovať ako špecialista, dosiahnuť 
oveľa vyšší stupeň vedomostí a zručností, pravda, už v jednej zdravotníckej disciplíne. Tento 
proces má v sebe prvky vzdelávacích aktivít rôznych druhov a spôsobov kontroly výsledku 
vzdelávania, ktorý vyvrcholí skúškou. Jestvuje množstvo organizačných prvkov, ktoré 
zabezpečujú priebeh celého procesu od vstupu do tohto systému až po jeho výstup. Problém 
špecializačného štúdia považujú takmer všetky krajiny Európy za tak významný, že mu 
venujú aj legislatívnu pozornosť. Tak sa uzatvára cyklus legislatívnymi normami riadnej 
výchovy zdravotníckych pracovníkov – špecialistov.  

Zamerali sme sa na špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom 
zdravotníctve Master of Public Health, ktoré je pre väčšinu kategórií zdravotníckych 
pracovníkov určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa prílohy č. 4 nariadenia 
vlády č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, o spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností (1). Cieľovou skupinou tohto štúdia sú zdravotnícki 
manažéri súčasní, ale aj budúci.  

Tento špecializačný študijný program dáva poslucháčom vedomosti z manažmentu 
zdravotníctva, z jednotlivých disciplín verejného zdravotníctva, ako aj umožňuje rozvinúť 
základné manažérske zručnosti a kompetencie. Vychádza z potrieb praxe, pretože 
zdravotníctvo je charakteristické špecifickými trhovými mechanizmami. Väčšinu manažérov 
tu tvoria lekári a iní zdravotnícki pracovníci. Tí často nemajú dostatočné vzdelanie a zručnosti 
v riadení a organizovaní zdravotníctva, pričom musia často robiť ekonomické i manažérske 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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rozhodnutia (2). Je preto veľmi dôležité, aby došlo k integrácii oboch odborností, manažérskej 
aj zdravotníckej. Vzdelaní manažéri v zdravotníctve by mali byť významným prvkom pri 
riešení zložitých javoch, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s transformáciou, ale aj ďalším 
riadením zdravotníctva. Teoretické poznatky a praktické zručnosti pri riadení zmien, riadení 
krízových stavov, strategické a finančné riadenie, ale najmä skúsenosti z týchto oblastí 
aplikované na prostredie zdravotníctva by sa mali stať základom úspešnosti manažérov. 

Dôležitý je preto ďalší rozvoj zdravotníckeho manažmentu, ku ktorému môžeme prispieť 
práve skúmaním problémových oblastí a nedostatkov vo vedomostiach a zručnostiach 
manažérov. 

 
Materiál a metódy 

Analyzovali sme vedomosti uchádzačov o špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo 
verejnom zdravotníctve Master of Public Health za obdobie rokov 2007, 2008 a 2009. Za rok 
2007 súbor tvorilo 75 uchádzačov, v roku 2008 to bolo 83 uchádzačov a v roku 2009 bolo 92 
uchádzačov. Súbor respondentov spolu tvorilo 250 uchádzačov. Zo všetkých 250 osôb bolo 
116 mužov, čo predstavovalo 46 % a 134 žien, čo predstavovalo 54 %. Uchádzači boli vo 
veku 24 až 63 rokov. Podľa typu vzdelania súbor tvorilo 46 (18 %) osôb s titulom Ing., 9 (4 
%) osôb s titulom JUDr., 44 (18 %) osôb s titulom Mgr., 108 (42 %) osôb s titulom MUDr., 9 
(4 %) osôb s titulom MVDr., 3 (1 %) osoby s titulom PaedDr., 5 (2 %) osôb s titulom 
PharmDr., 22 (9 %) osôb s titulom PhDr. a 9 (4 %) osôb s titulom RNDr.  

Pre skúmanie tejto problematiky sme zvolili retrospektívnu analýzu. Údaje sme získali 
analýzou písomných testov z prijímacích pohovorov, pričom sa sledoval počet nesprávnych 
odpovedí v jednotlivých kategóriách otázok. Otázky z testu sme zatriedili do šiestich 
kategórií, a to:  
− manažment,  
− ekonomika zdravotníctva a zdravotná politika,  
− epidemiológia, 
− environmentálne zdravie, 
− prevencia a podpora zdravia, 
− bioštatistika. 

Otázky z manažmentu zahŕňali aj otázky z práva. Pre užšie porovnanie sme aj tieto 
predmety zoradili do dvoch základných oblastí otázok, a to manažérske otázky a otázky 
biologicko-medicínske. 

Získané údaje sme spracovali a vyhodnotili v tabuľkovom editore Microsoft Excel. Zo 
štatistických testov sme použili hodnotenie významnosti pomerných hodnôt. Tento test sa 
vyskytuje v dvoch modifikáciách výpočtu, pre súbory menšie a väčšie ako 200 členov. Pre 
zamietnutie nulovej hypotézy sme použili 5 % hladinu významnosti. 
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Výsledky 

Celkovo sme hodnotili 12 636 odpovedí, z toho správnych bolo 9 305 čo predstavuje 
73,63 % úspešnosť odpovedí. Nesprávnych bolo 3 331 čo predstavuje 26,47 %. Tieto 
ukazovatele svedčia o dobrej pripravenosti uchádzačov na prijímací test, pretože uchádzači 
v priemere preukázali takmer v 75% odpovedí dobrú znalosť problematiky. Pre lepšie 
znázornenie úrovne vedomostí sme predmety, z ktorých boli zostavené otázky, rozdelili do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili manažérsky zamerané otázky, ktoré sa skladali 
z predmetov manažment, ekonomika zdravotníctva a zdravotná politika a bioštatistika, a na 
skupinu biologicko-medicínskych vied, do ktorej patrili predmety ako epidemiológia, ochrana 
zdravia a prevencia a podpora zdravia. Potvrdil sa náš predpoklad, že vedomosti z oblasti 
manažmentu boli vyššie (správne odpovede 6 634 z 8 855 možných predstavuje 74,92 %, 
kým nesprávnych odpovedí bolo 25,08 %). V oblasti biologicko-medicínskych vied bolo 
správnych 2 671 odpovedí z 3 781 možných, čo predstavuje 70,64 %; nesprávnych odpovedí 
bolo 1 110 t. j. 29,36 %. Rozdiel medzi úrovňou správnych odpovedí z manažérskych 
predmetov a biologicko-medicínskych predmetov hodnotený testom významnosti rozdielu 
pomerných hodnôt bol štatisticky významný na 5 % hladine významnosti (obr. 1 a 2). 

Obr. 1. Percentuálny výskyt odpovedí v prijímacích testoch 
 

Ak si výsledky testov zoradíme podľa úrovne správnych odpovedí dostávame zaujímavý 
prehľad. Vo všeobecnosti zisťujeme najvyššie vedomosti v oblasti prevencie a podpory 
zdravia, teda v predmetoch, ktoré považujeme za výsostne medicínske. Správnych odpovedi 
bolo viac ako 4/5. Najslabšiu úroveň vedomostí zisťujeme v predmete, ktorý je chápaný ako 
medicínsky, v epidemiológii, kde takmer polovica odpovedí bola nesprávna. V manažérskych 
predmetoch je úroveň vedomostí vyrovnaná. Najvyššia je v zdravotnej politike 
a v manažmente, kde uchádzači o štúdium dosiahli tri štvrtiny správnych odpovedí. O niečo 
slabšie sú vedomosti v oblasti bioštatistiky (69,8%).  

Z medicínsky orientovaných predmetov sme už uviedli najlepšie vedomosti v oblasti 
prevencie (obr. 3). 
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Po prevencii nasledujú dva predmety s takmer zhodnou úspešnosťou – ekonomika 
a zdravotná politika a odpovede z manažmentu. Rozdiel medzi úspešnosťou odpovedí 

z prevencie a ekonomiky je štatistický významný na hladine p < 0,05. 

 
Obr. 2. Percentuálny výskyt správnych odpovedí podľa typu otázky a typu vzdelania 

 

 
Obr. 3. Percentuálny pomer správnych a nesprávnych odpovedí v jednotlivých skupinách predmetov 

 
Nasledujú dve skupiny predmetov – bioštatistika a environmentálne zdravie, u ktorých je 

úspešnosť odpovedí takmer zhodná, ale štatisticky významne nižšia ako v skupine 

manažérskych predmetov (p < 0,05). Na poslednom mieste z hľadiska úspešnosti s výrazným 
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odstupom je epidemiológia. Úspešnosť odpovedí je vysoko signifikantne nižšia ako v oblasti 

environmentálneho zdravia (p < 0,01). 

Podľa typu vzdelania sme uchádzačov zaradili do 9 kategórii podľa akademických titulov. 
V niektorých skupinách bol nízky počet uchádzačov, avšak každý test obsahoval 50 otázok 
a každá z nich mala 4 možné odpovede. Počet odpovedí bol teda dostatočne vysoký pre 
štatistické spracovanie. Pri hodnotení testu ako celku najlepšie obstála skupina uchádzačov 

s vysokoškolským titulom RNDr. Ich výsledky boli signifikantne (p < 0,001) lepšie ako 
druhej skupiny v poradí s titulom JUDr. Záverečnú skupinu tvoria vysokoškoláci s titulmi 
MVDr., PharmDr., PhDr., PaedDr. Rozdiely v úspešnosti týchto skupín boli nesignifikantné 
(obr. 4). 

Obr. 4. Percento úspešnosti testu v závislosti od typu vzdelania 
 

V odpovediach na otázky z manažérskych predmetov boli najúspešnejší uchádzači 
s titulom JUDr.. Za nimi nasledujú uchádzači s titulom RNDr. Záverečnú skupinu tvoria 
absolventi s titulmi MVDr., PharmDr., PhDr., PaedDr. v trochu inom poradí, ale opäť 
s nesignifikantnými rozdielmi v úspešnosti. Ukazuje sa, že títo uchádzači zvládli iba 2/3 
odpovedí. I keď manažérsku oblasť prijímacieho testu považujeme za kľúčovú, vedomosti 
z oblasti, v ktorej sa chcú uchádzači uplatniť ako manažéri, teda biologicko-medicínske vedy, 
sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zvládnutie pozícií manažérov v zdravotníctve. Prvá 

pozícia RNDr. nie je prekvapivá, skôr je prekvapivý signifikantný (p < 0,01) rozdiel medzi 
úspešnosťou RNDr. a MUDr. Ešte väčšie prekvapenie priniesli neúspechy ostatných 
„biologických“ povolaní ako sú MVDr., a najmä posledné miesto PharmDr. 

 
Diskusia 

Uchádzači o špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health sú z rôznych profesií, avšak všetci pracujú v zdravotníctve. Najväčšiu 
kategóriu z týchto uchádzačov tvoria lekári. Je to pochopiteľné, keďže je to špecializácia 
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v zdravotníctve a je zameraná na riadenie a organizáciu zdravotníctva. Je to aj z toho dôvodu, 
že väčšina manažérov v zdravotníctve má lekárske alebo zdravotnícke vzdelanie (2, 3).  

Uchádzači, ktorí prichádzajú na prijímací test preukazujú v priemere dosť vysokú 
pripravenosť, čoho dôkazom je aj vysoký pomer správnych odpovedí k nesprávnym. 
V otázkach z manažmentu je to takmer 75 % úspešnosť a v otázkach biologicko-
medicínskych sa úspešnosť pohybuje okolo 70 %.  

Ako sme uviedli vo výsledkoch, v priemere sa nám ako najlepšie vedomosti u uchádzačov 
javia vedomosti z prevencie. Bolo to pre nás vzhľadom na skladbu uchádzačov prekvapivé 
poznanie a môže svedčiť o pomerne vysokej úrovni znalostí zdravotníckej prevencie 
v populácii vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Treba však podotknúť, že to mohla ovplyvniť aj 
skutočnosť, že išlo o testovanie ľudí, u ktorých bola podmienka zamestnania v zdravotníctve. 

Pri hodnotení úspešnosti uchádzačov zoradených podľa profesií sme vychádzali 
predovšetkým z počtu uchádzačov o štúdium MPH z jednotlivých skupín vysokoškolského 
vzdelávania. Za roky 2007 – 2009 bolo prijatých najviac lekárov, na druhom mieste záujmu 
boli inžinieri a magistri, po nich záujemcovia s titulom PhDr. 

Pri hodnotení úrovne vedomostí podľa typu vzdelania najlepšie obstála skupina 
uchádzačov s titulom RNDr. Nie je to prekvapujúce, pretože pod touto skupinou sa väčšinou 
skrývajú absolventi štúdia verejného zdravotníctva, ktorí pokračovali v rigoróznom konaní 
a získali titul RNDr. Mali by mať teda relatívne najlepšie vedomosti z oblasti verejného 
zdravotníctva.  

Pri hodnotení manažérskych predmetov boli v počte správnych odpovedí najlepší 
uchádzači s titulom JUDr. Je to možné aj preto, že časť manažérskych otázok bola z oblasti 
manažérskeho práva. Druhí najlepší v manažmente boli opäť uchádzači s titulom RNDr. 
Postavenie uchádzačov s titulom RNDr. opäť nie je prekvapivé, pretože manažment je 
významnou zložkou štúdia verejného zdravotníctva. 

Z hodnotenia biologicko-medicínskych predmetov preukázali najlepšie vedomosti 

uchádzači s titulom RNDr. Prekvapil nás najmä signifikantný rozdiel (p < 0,01) medzi 
úspešnosťou RNDr. a MUDr., čo môže byť následkom toho, že pregraduálne štúdium 
všeobecného lekárstva nemá zaradenú komplexnú výučbu verejného zdravotníctva. Týmto sa 
študentom všeobecného lekárstva nedostáva širšieho rozhľadu na problematiku verejného 
zdravotníctva. Čo si však nevieme vysvetliť, je veľmi slabá úroveň vedomostí ostatných 
z biologicko-medicínskych predmetov pri ďalších zdravotníckych uchádzačoch ako MVDr. 
a PharmDr. 

 
Záver 

Pri celkovom zhodnotení nás najviac prekvapila skutočnosť, že uchádzači so vzdelaním 
MVDr. či PharmDr. výrazne zaostávajú vo vedomostiach z biologicko-medicínskych 
predmetov za ostatnými uchádzačmi. Tu sa dotýkame problematiky náplne špecializačného 
štúdia, kde prvé dva roky predstavujú isté vyrovnávanie vedomostí či už biologicko-
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medicínskych, alebo manažérsko-ekonomických. Našim prieskumom sme zistili a potvrdili 
opodstatnenosť tohto zámeru a aj potrebu vyrovnávania vedomostnej úrovne v biologicko-
medicínskych predmetoch nielen pre uchádzačov s nezdravotníckym vzdelaním. Pretože ako 
sa ukázalo, potrebujú ho veľmi aj tí uchádzači, pri ktorých je všeobecný predpoklad vysokej 
úrovne v biologicko-medicínskych predmetoch. 
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Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno, Česká republika 
 
 
 

Náklady na zdravotní péči jsou ve vyspělých zemích obrovské a exponenciálně rostou. 
Např. podle grafu uveřejněného v americkém programu „Healthy people 2000“ stoupaly 
v USA výdaje na zdravotnictví exponenciálně z 13 miliard US$ v roce 1950 na 700 miliard 
US$ v roce 1990. Také v ČR jsou náklady na zdravotní péči mimořádně vysoké. Jejich 
exponenciální trend dokumentují i údaje za pouhých 5 let (obr. 1).  
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Obr. 1. Náklady na zdravotnictví v ČR 

 
V roce 2009 činí tyto náklady 286 239 mld. Kč, tj. 7,89 % státního rozpočtu. Většina 

léčených nemocí (dle odhadu WHO 80 %) je přitom preventabilní, tedy v podstatě zbytečná. 
Na jejich léčení se v ČR odhadem vydává ročně okolo 229 mld Kč. 

Lidé jsou daleko méně zdraví, než by mohli a měli být. Přitom v ČR máme od roku 2002 
dlouhodobý vládní program „Zdraví pro všechny v 21. století“. Je velmi podrobně sestavený 
do 21 bodů a jejich četných dílčích úseků, s výčtem problémů, detailně rozpracovaných 
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opatření, termínovaných úkolů a stanovených zodpovědností, celkem 124 stránek. Tento 
program bohužel ovšem nehledá úspory v prevenci. Pokud se konkrétněji zabývá prevencí, 
pak pouze sekundární, vyhledáváním lidí s počátečními projevy nemoci (zvýšený krevní tlak, 
vyšší cholesterol, cukr v moči atp.) a jejich včasným léčením. Pro tyto úkoly uvádí konkrétně 
metody, instituce i hmotné zabezpečení. 

Primární prevence je zmiňována jen slovně. Není jasné kdo, jak a s jakými prostředky ji 
má zajišťovat. Z hlediska nákladů i efektivity je ovšem mezi primární a sekundární prevencí 
diametrální rozdíl (tab. 1). 
 
Tab. 1. Srovnání sekundární a primární prevence 

Účinnost Sekundární Primární 

Včasnost pozdě včas 

Efekt zřídka vyléčení uchování zdraví 

Ovlivněné nemoci jen s dlouhou přirozenou historií téměř všechny 

Vliv na nemocnost jen prevalence také incidence 

Stresy mnohdy ano ne 

Náklady relativně vysoké mnohem nižší 

 
Sekundární prevence se uplatní až po začátku nemoci, obvykle pacienta nevyléčí, ale jen 

zpomalí průběh nemoci, může být uplatněna jen u nemocí pomalu se vyvíjejících, kde je dost 
času mezi prvními projevy a rozvinutým klinickým obrazem, nesnižuje výskyt nových 
případů téhož onemocnění a mnohdy stresuje pacienta, který se cítil zdráv, sdělením jeho 
ohrožení, které při falešně pozitivních výsledcích skríningu nemusí ani být pravdivé. Osobní i 
věcné náklady jsou poměrně vysoké a z podstatně převažující části jsou vynakládány na 
osoby zdravé, u nichž jsou výsledky negativní.  

Primární prevence adresuje své úsilí celé populaci. Jejím cílem je chránit a rozvíjet zdraví 
ovlivňováním životních podmínek, potlačovat zdravotně rizikové sociální, ekonomické a 
kulturní stránky života a předcházet nežádoucím environmentálním expozicím. Brání 
chorobám, ještě před jejich biologickým začátkem. Ovlivňuje celou populaci, nemocem 
doslova předchází, dříve než vznikly.  

Významnou součástí primární prevence je výchova zaměřená na snížení výskytu 
rizikových způsobů chování, výchova k osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví. Je 
orientována především na tři hlavní okruhy: nekuřáctví, zdravou výživu, dostatek pohybu. 
K dalším významným tématům patří potlačování nadměrné spotřeby alkoholu a zneužívání 
drog. 

Velmi často se setkáváme se zjednodušenými představami o primární prevenci jako 
soustavě výkladů a přednášek, vysvětlujících vznik nemocí a roli pozitivních i negativních 
faktorů životních podmínek. I když to k primární prevenci také patří, je to jen jedna součást – 
šíření znalostí, součást nejméně náročná na přípravu i provádění, a také sama o sobě většinou 
neúčinná. 
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Samotné znalosti nejsou zárukou žádoucího jednání. Naprostá většina obyvatelstva patrně 
ví, že kouření, alkohol a drogy jsou škodlivé, že zelenina je zdravá a přejídání nezdravé atd., a 
přesto tak mnozí se tím ve svém životě neřídí. Rozhodující jsou postoje a návyky, vnitřní 
ztotožnění s doporučovanými vzorci chování, odhodlání podle nich jednat a takové jednání 
také v každodenním životě alespoň zčásti realizovat. 

V západní literatuře se v této souvislosti hovoří o ovlivnění osobních voleb (choice). 
Každý mnohokrát denně volíme z řady nabízejících se možností: Co k snídani? Co si uvařit? 
Co vybrat z jídelního lístku? Jít pěšky? Jak trávit volné odpoledne? Zkusit si odepřít v dané 
chvíli cigaretu? atd. Během let jsou takových zdánlivě bezvýznamných voleb statisíce. 
Mnohaletou kumulací ovšem ve svém souhrnu zdraví buď posilují nebo naopak podrývají a 
poškozují. 

Výzkumy ukázaly, že tyto každodenní mnohočetné volby jsou jen výjimečně výsledkem 
cílené rozumové úvahy. Většinou jde o návykové automatismy, dané zvyklostmi, postoji a 
tradicemi dané populační skupiny, daného kulturně sociálního prostředí a jeho celkové 
atmosféry. Významným problémem primární prevence tedy je způsob, jak postoje, návyky a 
každodenní volby ovlivňovat a měnit.  

Je nutno studovat okolnosti a souvislosti určitých typů volby, hledat faktory, které 
napomáhají žádoucím rozhodnutím a jiné, které vytvářejí pro žádoucí volby různá 
znesnadnění a překážky. S jejich využitím měnit celkovou atmosféru v dané komunitě. 

Všechny uvedené preventivní aktivity je nutno studovat a realizovat při rozlišování 
jednotlivých cílových skupin (dle věku, pohlaví, sociální pozice atp.), neboť zúčastněné 
faktory i cesty k ovlivňování mohou být v různých skupinách výrazně odlišné. 

Někdy se namítá, že by šlo o společenské manipulace, v demokratické společnosti 
nežádoucí. Ano, pokud to tak někdo chce nazvat. Společenské manipulace jsou dnes běžné: 
mediální, politické, náboženské, reklamní aj. Místo jejich apriorního odmítání by bylo 
žádoucí vážit jejich společenskou prospěšnost. Na rozdíl od některých jiných manipulací je 
prospěšnost zdravotního ovlivňování lidí nesporná. 

Potřebný efekt primární prevence je ovšem dosažitelný jen při jejím plném 
celospolečenském rozvinutí. Nemohou uspět zdravotníci sami. Nezbytná je součinnost se 
státními orgány, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty, např. z oblasti obchodu 
aj. Úlohou zdravotníků je kromě vlastní účasti na zdravotní výchově takovou co nejširší 
spolupráci iniciovat, stimulovat, rozvíjet a udržovat 

Primární prevence musí být také účinně podpořena právními a resortními opatřeními, 
která usnadňují a stimulují žádoucí chování a odrazují od chování nezdravého. Vhodnou 
skladbu výživy musí podpořit opatření v oblasti zemědělské výroby, v potravinářství, dovozu 
a vývozu potravin, ve školním a závodním stravování, v selektivním ovlivňování cen potravin 
daňovou politikou, odrazování od kouření by měla pomáhat striktní právní opatření na 
ochranu nekuřáků i opatření prodejní a cenová, rozvíjení tělesného pohybu vytváření 
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podmínek pro masovou tělovýchovu a sport, samozřejmostí by měl být zákaz reklam na 
alkohol a další nežádoucí komodity nebo způsoby chování atd. 

Podmínky úspěšné primární prevence můžeme shrnout do několika bodů: 

1. Kompetentní metodické vedení: vedle zdravotníků psychologové, sociologové, 
reklamní odborníci, specialisté PR atd. 

2. Cílený výzkum, soustavné studium faktorů významných pro příznivé ovlivnění způsobu 
života, projekty nadějných kampaní, kontrola dosahovaných efektů. 

3. Nezbytná širší účast státních, dobrovolných i privátních orgánů a organizací. 

4. Primární prevence musí být dostatečně finančně zabezpečena. Vložené prostředky se 
mnohonásobně vrátí. 

Primární prevence nabízí veliké možnosti. Každé procento změn v každodenním chování 
lidí je výrazným přínosem pro národní zdraví, pro snižování nemocnosti a úmrtnosti, 
prodlužování života i pro snižování zdravotnických nákladů. 

Kdo má v naší společnosti primární prevenci iniciovat a rozvíjet, když ne my? Kromě 
hygieniků zde není profesní či jiná skupina, která by o to měla zájem a která by se toho plně 
ujala. 
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E. Fabiánová  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
 

 
 

História poznania vystavenia karcinogénom pri práci 

Z hľadiska prevencie a účinnej ochrany ľudí pred rizikom nádorových ochorení súvisiacich s 
prácou je primárne nutné identifikovať karcinogénne faktory a poznať okolnosti možnej 
expozície karcinogénnym faktorom. Zvýšené riziko nádorových ochorení sa pozorovalo 
v mnohých odvetviach a v rôznych profesiách. Dôkazy o vystavení karcinogénom pri práci stále 
pribúdajú, prijímajú sa preventívne a ochranné opatrenia, ale aj tak ešte existujú pracovné 
činnosti so zvýšeným karcinogénnym rizikom, kde konkrétny karcinogénny faktor nebol 
identifikovaný. V súčasnosti sa požaduje dôkladné testovanie toxických vlastností látok 
predpísaným súborom testov za rôznych podmienok expozície. Na komplexné posúdenie 
a klasifikáciu látok, zmesí a faktorov sa využívajú aj zistenia z epidemiologických štúdií. 
Pribúdajúce vedecké dôkazy a poznatky slúžia na prehodnocovanie klasifikácie karcinogénov. 
V záujme zdravia zamestnancov je dôležité realizovanie zdravotného dohľadu zameraného na 
hodnotenie expozície a súvisiaceho zdravotného rizika, prijatie preventívnych a ochranných 
opatrení na pracoviskách a na sledovania zdravotného stavu. Takýmto prístupom sa dá predísť 
negatívnym dopadom na zdravie a včas sa zachytia prípadne odchýlky v stave zdravia. Úrady 
verejného zdravotníctva vychádzajú pri práci z právnych predpisov a opierajú sa o vlastné 
poznatky a o poznatky publikované vo vedeckej a odbornej literatúre. 

 
História poznania 

Pracovné prostredie bolo veľmi významné pre poznanie príčin nádorových ochorení u ľudí. 
Spoznávanie príčin nádorových ochorení pri práci má dlhú históriu. Prvá lekárska správa o 
rakovine z práce pochádza z Anglicka od Dr. Percivala Potta z roku 1775, ktorý popísal rakovinu 
skróta u kominárov. Príčina sa identifikovala až v roku 1915, keď sa toxikologickým testovaním 
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ako príčina určil benzo(a)pyrén (1, 2). Benzo(a)pyrén je jeden z mnohých polycyklických 
uhľovodíkov a spolu s ďalšími je obsiahnutý v sadziach a dechte. 

Ďalšie dôkazy o pracovnej súvislosti nádorových ochorení priniesol epidemiologický výskum 
nádorov pľúc u baníkov uránových baní. Takto sa rakovina pľúc prvýkrát rozpoznala ako častá 
príčina úmrtí u baníkov v baniach v Schneebergu v Sasku v roku 1897 a v Jáchymove, v Česku v 
roku 1913. V oboch prípadoch okolo 50 % všetkých baníkov zomieralo na rakovinu pľúc (3). 

Etiologickým faktorom bola expozícia dcérskemu produktu rozpadu radónu uvoľneného 
počas rozpadového radu uránu, ktorý sa prirodzene vyskytoval v mnohých rudných baniach a z 
hľadiska zdravia predstavoval závažnú kontamináciu (4). 

Veľa baníkov pracovalo aj v baniach na suroviny obsahujúce fluór v Newfoulande v Kanade 
a v rôznych podzemných baniach v Colorade, kde boli vysoko exponovaní ionizujúcemu žiareniu 
najmä radónu, pričom sa toto riziko expozície rádioaktívnemu žiareniu nerozpoznalo. Ako sa 
neskôr zistilo, úroveň expozície bola 193-krát vyššia ako povolené limity. V roku 1977 sa 
zhodnotilo, že 36 % baníkov, ktorí tu pracovali v rokoch 1944 až 1960, malo rakovinu pľúc (5, 2, 
6). 

Zvýšený výskyt rakoviny pľúc sa popísal aj u pracovníkov v iných baniach na zinok, olovo, 
železo, zlato a urán. Radiácia nemusí byť jediným rizikom rakoviny v bani – môže to byť azbest, 
arzén, chróm, nikel a iné kontaminanty. 

Účinky tabakového dymu z cigariet pôsobia synergicky s týmito kontaminantmi, a preto sa 
väčšina nádorov objavila skôr u baníkov, ktorí fajčili (7). 

Ďalšia pracovná súvislosť nádorových ochorení sa zistila v dvadsiatych rokoch 20. storočia 
medzi expozíciou ionizujúcemu žiareniu a kostnými sarkómami dolnej čeľuste u maliarok 
ciferníkov hodín pomocou svietiacej rádioaktívne farby obsahujúcej rádium 226 a rádium 228 
(8). 

U jedincov exponovaných drevnému prachu pri výrobe nábytku sa popísalo zvýšené riziko 
rakoviny prínosových dutín a rakovina močového mechúra sa častejšie popísala u robotníkov 
kožiarskeho priemyslu (9).  

V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia viaceré správy uvádzajú, že u zamestnancov z 
gumárskeho priemyslu je zvýšený výskyt rakoviny pľúc, gastrointestinálneho traktu, mozgu, 
močového mechúra a kožných nádorov, ako aj leukémie a lymfómov (10). 

Z hľadiska expozície ionizujúcemu žiareniu sa popisuje súvislosť, aj keď nie jednoznačná, 
medzi vysokou expozíciou ionizujúcemu žiareniu a rakovinou pľúc u Japoncov, ktorí prežili 
bombardovanie atómovou bombou. Rovnako aj u pacientov liečených ožarovaním pre 
Hodgkinovu chorobu, u baníkov pracujúcich v podzemí a u robotníkov významne exponovaných 
plutóniu sa zistil vyšší výskyt rakoviny pľúc. Súvislosť medzi expozíciou a rakovinou pľúc sa 
nepotvrdila v štúdiách u rádiológov, zamestnancov atómových elektrárni, uhoľných baní a v 
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populáciách exponovaných radiácii z pozadia. V týchto štúdiách sa zistila negatívna súvislosť 
(11). 

Od roku 1955 sa opakovane popisoval zvýšený výskyt rakoviny pľúc u jedincov 
exponovaných azbestu a rovnako sa popísalo aj spolupôsobenie karcinogénnych účinkov 
cigaretového dymu a azbestu (12). 

Dôkazy existujú pre všetky typy azbestu – amfiboly, vrátane krocidolitu, amozit, tremolit. 
Chryzotil vykazoval menšiu mieru karcinogénneho vplyvu na vznik rakoviny pľúc. Dôkazy sú z 
výroby a používania izolačných azbestových materiálov, textílií a filtrov. Zistilo sa, že všetky 
druhy azbestových vláken majú karcinogénne účinky na pľúca, ale najsilnejšie majú amfibolové 
azbesty. Takisto sa postupne nahromadilo veľa dôkazov o súvislostiach medzi azbestom, najmä 
krocidolitom, a pleurálnym a peritoneálnym mezoteliómom. Tieto dôkazy viedli k postupnému 
nahrádzaniu azbestu inými materiálmi najmä umelo vyrobenými minerálnymi vláknami 
(označovanými ako MMMF – man made mineral fibres). Pri overovaní vlastností týchto 
minerálnych vlákien sa však začalo aj zisťovať, že akýkoľvek druh vláknitých materiálov môže 
mať potenciálne karcinogénne vlastnosti, ak sú rozmery vlákien podobné azbestovým. V roku 
1988 IARC zhodnotil, že sklená vlna, čadičová vlna „rockwool“, „slagwool“ a keramické vlákna 
sú možnými karcinogénmi pre človeka. Z kovov sú známe ako pľúcne karcinogény pre človeka 
arzén, nikel, kadmium, šesťmocný chróm (13). 

Rakovina pľúc bola veľmi častá aj u zamestnancov vyrábajúcich anorganické pesticídy. U 
robotníkov medených hutí sa zisťovalo, že výskyt rakoviny pľúc koreluje s koncentráciami 
arzénu vylučovaného močom. V iných štúdiách, najmä v oblastiach s pitnou vodou obsahujúcou 
vyššie množstvo arzénu sa zistilo, že existuje súvislosť medzi vylučovaním arzénu v moči a 
rakovinou kože. Zvýšené riziko rakoviny pľúc sa preukázalo pri expozícii arzénu a jeho 
anorganickým zlúčeninám vo farebnej metalurgii, pri výrobe arzénových pesticídov a ich 
používaní pri ošetrovaní oviec, vo vinohradníctve a pri výrobe skla (13). 

Zvýšené riziko rakoviny pľúc sa preukázalo u pracovníkov exponovaných zlúčeninám 
šesťmocného chrómu pri výrobe chrómanov, chrómových pigmentov, pri galvanickom 
pokovovaní kovov chrómom a pri výrobe ferochrómových zlúčenín. Pri expozícii trojmocnému 
chrómu sa nepreukázalo zvýšené riziko rakoviny pľúc. Postupne sa nahromadili aj dôkazy, že 
práca baníkov a práca pri pretavovaní niklu v niektorých hutách súvisí so zvýšeným rizikom 
rakoviny pľúc a nosových dutín u zamestnancov. Takéto dôkazy sú napr. z oblasti Ontária v 
Kanade, kde sa vyrábali celosvetovo najväčšie množstvá niklu. Zvýšené riziko sa zistilo aj u 
pracovníkov exponovaných kadmiu vo výrobe kadmiových batérií, medeno-kadmiových zliatin a 
v kadmiových hutách. Dôkazy dokladajú, že kadmium spôsobuje profesionálnu rakovinu pľúc, 
ale dôkazy nie sú také jednoznačné ako pri iných kovoch. Kadmium (Cd) sa najskôr hodnotilo z 
hľadiska karcinogénnych účinkov na prostatu u robotníkov exponovaných oxidu kadminatému 
alebo jeho anorganickým zlúčeninám. V súčasnosti je podľa NIOSH kadmium dokázaný 
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karcinogén pre pľúca, obličky, prostatu a krv. Podľa hodnotenia IARC sa Cd dlhodobo hodnotilo 
ako pravdepodobný alebo možný karcinogén (13). 

Údaje o zvýšenom riziku rakoviny pľúc pri expozícii berýliu sú najmä z USA z kozmického 
a z leteckého priemyslu. Zvýšené riziko rakoviny pľúc sa študovalo aj pri expozícii ďalším 
kovom – olovu, ortuti, kobaltu, ale výsledky nie sú zatiaľ jednoznačné (13, 14). 

Z dokázaných karcinogénov je častá expozícia kryštalickému oxidu kremičitému, kde často 
ide o ochorenie u pacientov so silikózou s dlhodobou expozíciou voľnému oxidu kremičitému pri 
práci v baniach, v kameňolomoch, v sklárskom a papierenskom priemysle (13, 14). 

Pre ďalší progres v poznaní bolo významné, že IARC inicioval od roku 1971 systematické 
hodnotenie karcinogénneho rizika chemických látok a začal vydávať monografie o jednotlivých 
hodnotených chemikáliách a iných karcinogénnych faktoroch. O organických zlúčeninách bolo 
málo epidemiologických štúdií, ktoré by dokladali ich karcinogénne účinky, a až v poslednom 
období pribúda celý rad nových dôkazov, hoci u stoviek sa už v 70. rokoch 20. storočia 
dokazovali karcinogénne účinky v experimentálnych podmienkach na laboratórnych zvieratách, 
kde sa napr. u 221 z 368 chemických látok zhodnotených v monografiách IARC zistilo, že sú 
mutagénne aspoň pre jedno testované zviera.  

Okrem čistých chemických látok sa často vyskytujú expozície rôznym zmesiam látok. Veľmi 
častá v priemyselných podmienkach je, a aj bola, expozícia uhoľnými sadziam, dechtom a smole, 
parám dechtov alebo znečisteným minerálnym olejom. Ako cieľové orgány ich karcinogénneho 
pôsobenia sa dokázali koža, pľúca, močový mechúr a gastrointestinálny trakt. Karcinogénne 
účinky sadzí, dechtov, smoly a olejov viedli k štúdiu polycyklických aromatických uhľovodíkov, 
z ktorých sa najviac preštudoval benzo(a)pyrén. Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) 
predstavujú komplexnú zmes s veľmi variabilným zložením, preto sa nedá hodnotiť riziko 
výlučne jednotlivej komponenty. Zvýšené riziko rakoviny pľúc sa popísalo pri výrobe hliníka, pri 
splyňovaní uhlia, pri výrobe koksu, pri zlievaní ocele a železa, pri asfaltovaní ciest a striech, ale 
aj v menších výrobách, kde sa PAU uvoľňujú. Osobitne sa študoval vplyv emisií naftových 
motorov, kde sa preukázala zvýšená miera rizika rakoviny pľúc, pri expozícii benzínovým 
motorom sa riziko nepreukázalo.  

V histórií profesionálnych nádorov sa zistil aj vyšší výskyt rakoviny močového mechúra u 
robotníkov exponovaných aromatickým amínom (benzidín, 2-naftylamín, 4-aminobifenyl, ako aj 
niektorým produktom pri výrobe auramímu. Významným míľnikom bolo rozpoznanie výskytu 
angiosarkómov pečene u robotníkov exponovaných monoméru vinylchloridu. Z hľadiska jeho 
karcinogénneho pôsobenia na pľúca nie sú jednoznačné dôkazy o jeho karcinogénnom účinku. 
Nakoľko akrylonitril má podobnú štruktúru ako vinylchlorid, pátralo sa po jeho karcinogénnych 
účinkoch.  
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Pri výrobe vysoko reaktívnych chemikálií typu bis(chlórmetyl)éteru a pri výrobe a používaní 
horčičného plynu vojakmi počas druhej svetovej vojny (t.j. bis(2-chloretylsulfidu) sa zistilo 
zvýšené riziko rakoviny pľúc osobitne malobunkového karcinómu (14). 

Podobné účinky sa zistili pri rovnako vysokoreaktívnej chemickej látke chlórmetylétere. 
Príčinná súvislosť medzi expozíciou benzénu a vznikom leukémie sa potvrdila v sedemdesiatych 
rokoch 20. storočia viacerými štúdiami a benzén sa zaradil medzi dokázané karcinogény pre 
človeka. 

Fenoxyoctová kyselina a chlórfenolové herbicídy, ktoré obsahujú dibenzodioxíny ako 
nečistoty, sa dávali do súvislosti s nárastom sarkómov mäkkých tkanív a potenciálnou 
možnosťou vzniku malígnych histiocytových lymfómov.  

Vedeckými analýzami sa potvrdilo, že z pracovných expozícií je vo vzťahu k rakovine pľúc 
relevantná aj expozícia ionizujúcemu žiareniu v podzemí z radónu a z jeho dcérskych 
rozpadových produktov (15). 

Existujú jednoznačné dôkazy, že zváranie a práca natieračov sú spojené so zvýšeným rizikom 
rakoviny pľúc, rovnako sa riziko potvrdilo aj pri výrobe nearzénových pesticídov. Zatiaľ 
konkrétne agens (faktor) sa neidentifikoval (16). 

Skúmajú sa asociácie medzi rakovinou pľúc a pracovnou expozíciou u exponovaných 
pracovníkov v gumárenstve, pri výrobe topánok a v ďalších odvetviach, ale výsledky zatiaľ 
nemožno zhodnotiť, zisťujú sa však skutočnosti svedčiace proti kauzálnej súvislosti (17).  

Ako „nepravé“ nádorové ochorenia z práce sa niekedy označujú nádory kože u exponovaných 
ultrafialovému žiareniu počas práce na voľnom priestranstve v poľnohospodárstve a pri výstavbe 
ciest. Uvádza sa aj zvýšený výskyt nádorov horných dýchacích ciest, pľúc a zažívacieho traktu u 
prevádzkovateľov barov a čašníkov. Osobitne vysoký výskyt rakoviny pľúc sa popísal u čašníkov 
a výrobcov tabakových výrobkov. Tieto nádorové ochorenia sa zvyčajne neoznačujú ako 
profesionálne nádory, lebo súvisia skôr so životným štýlom, a nie s expozíciou karcinogénom z 
pracovných technológií.  

Podľa mechanizmu účinku je záhadné delenie karcinogénov na genotoxické a epigenetické. 
Genotoxické karcinogény môžu vyvolať zhubné bujnenie indukciou zmien genetického 
materiálu. Spôsobujú mutácie ireverzibilným poškodením DNA v somatických bunkách a ich 
pôsobenie je bezprahové (18). 

Epigenetické karcinogény spôsobujú vznik nádorov iným mechanizmom ako mutáciou 
genetickej informácie v DNA. Môže ísť o utlmenie génu napr. hypermetyláciou, čím sa dosiahne 
genetická zmena bez toho, aby sa priamo postihla genetická sekvencia DNA Toto pôsobenie je 
reverzibilné a existuje prah pôsobenia. Tento fakt má význam pre expozíciou ľudí pri práci (19, 
20, 21). 
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Materiál a metódy 

V predloženej práci sa prezentujú dôležité údaje pre prax preventívneho pracovného lekárstva 
pri posudzovaní práce s dokázanými karcinogénmi. Ako materiál slúži ostatná klasifikácia 
chemických faktorov Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) vo vzťahu 
k profesionálnej expozícii (22) a usmernenia platné pre prax v Európskej únii (23).  

Ako materiál slúžili aj vybrané publikované výstupy z riešenia medzinárodného projektu 
„Zamestnanie, životné prostredie a rakovina pľúc“ koordinovaného IARC a riešeného v štátoch 
strednej a východnej Európy. Koordináciu riešenia na Slovensku zabezpečoval RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici. V rámci štúdie sa zaznamenalo spolu 2 861 prípadov a 3 118 kontrol 
diagnostikovaných a zahrnutých do štúdie v rokoch 1998 – 2003. 

Zo Slovenska sa do štúdie zahrnulo 346 prípadov a 354 kontrol z troch centier v Banskej 
Bystrici, v Bratislave a v Nitre. U každého jednotlivca sa posudzovala expozícia 70 faktorom 
pracovného prostredia a vypočítala sa pravdepodobnosť vzniku nádoru pľúc podľa pracovných 
expozícií klasifikovaných ako súvisiace s rakovinou pľúc. Hodnotila sa expozícia 27 látkam 
alebo prípravkom, zmesiam, ktoré sú dokázanými alebo pravdepodobnými karcinogénmi. Túto 
štúdiu podporil grant Európskej komisie DG-XII v rámci programu Inco-Copernicus (kontrakt č. 
ERBIC 15CT960313).  

 
Výsledky a diskusia 

Od roku 1972 doposiaľ sa v IARC preskúmalo a zhodnotilo viac ako 900 chemických látok 
a priemyselných procesov z hľadiska rizika vzniku nádorov pri pracovných činnostiach, ako aj za 
iných okolností. Vznik nádorov z karcinogénov pri práci je možný vo všetkých orgánoch, ale 
najčastejšie postihnuté orgány podľa dnešných poznatkov sú pľúca, močový mechúr, krvný 
systém a koža vzhľadom na najviac rozšírené druhy karcinogénov pri práci. 

Z dokázaných karcinogénov skupiny 1 sa vyskytuje v pracovnom prostredí 28 látok, z 
pravdepodobných karcinogénov, ktoré tvoria skupinu 2A sa vyskytuje v pracovnom prostredí 
spolu 27 látok; z potencionálnych karcinogénov zaradených IARC do skupiny 2B sa uvádza 
súvislosť s pracovným prostredím u 110 faktorov (zhodnotené IARC v roku 2009). Potvrdené 
karcinogény sa definovali pre viac ako 20 lokalizácií nádorových ochorení v ľudskom organizme. 
Podľa ostatného vedeckého prehodnotenia IARC v roku 2009 došlo k niektorým závažným 
presunom najmä na základe údajov o mechanizme pôsobenia na bunkovej a molekulárnej úrovni 
(22).  

Tieto zhodnotenia IARC z roku 2009 (22) doplnené o údaje o najčastejších pracovných 
expozíciách, ako aj o zákazoch a obmedzeniach vzťahujúcich sa k jednotlivým karcinogénom 
uvedeným v Prílohe XVII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 REACH 
(23), sú v stručnom prehľade uvedené v tab. 1. 
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Tab. 1. Stručný prehľad údajov o chemických faktoroch s výskytom v pracovnom prostredí, ktoré sú klasifikované 
IARC ako dokázané karcinogény 

Chemický faktor 
skupiny 1. 

Lokalizácia 
nádoru alebo 
druh nádoru  
s dostatočnými 
dôkazmi u ľudí 

Lokalizácia 
nádoru alebo 
druh nádoru 
s obmedze- 
nými dôkazmi 
u ľudí 

Dôkazy  
o genotoxi- 
cite ako 
hlavnom 
mecha- 
nizme účinku  

Pracovná činnosť,  
odvetvie, profesia, 
expozícia 

Zákazy, 
obmedzenia 
(Nariadenia 
EPaR (ES) 
1907/2006 
Príloha XVII ) 

Aromatické amíny: 
4- Aminobifenyl 
Benzidín 
Farby metabolizujúce 
sa na 
Benzidín 
4,4-metylén bis(2-
chlóranilín) 
2-Naftylamín 
Ortho-toluidín 
Výroba auramínu 
Výroba purpuru 
(fuchsínu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Močový mechúr 
Močový mechúr 
 
Močový mechúr  

- 
Močový mechúr 
Močový mechúr 
Močový mechúr 
Močový mechúr 
Močový mechúr 
Močový mechúr 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
silné, 
presvedčivé – 
mutácie, 
addukty DNA 
 
silné 
silné 
mierne 
slabé/málo 
údajov 
slabé/málo 
údajov 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
Výroba farbív, 
pigmentov, 
textilný, kožiarsky 
priemysel 
Výroba auramínu- 
farbivá pre 
papierensky 
priemysel, 
atramenty, farbivo 
pre 
mikrobiologické 
laboratória  
Výroby fuchsínu, 
farbenie paiera, 
textile, v 
dermatológii, v 
minulosti na 
dezinfekciu kože 
 

 
Zákaz – nesmú sa 
uviesť na trh ani 
používať ako látky, 
v zmesiach v 
koncentr. > 0,1% 
hmotnosti; 
Azofarbivá  
sa nesmú používať 
ak sa uvoľňujú 
arom. amíny nad 
konc. > 0,003% 
hmotnosti – odevy, 
textil, koža,  
farby na vlasy.  
Nesmú prísť do 
styku s dutinou 
ústnou, kožou 
obmedzenie 
používania, 
expozície, náhrada, 
kontrola 
exponovaných., 
kontrol . pásmo, 
OOPP, informácie 
zamestnancom 

Expozície súvisiace s 
PAU 
Benzo(a)pyrén 
 
Sadze (zvyšky 
horenia v komíne) 
 
Splyňovanie uhlia 

 
 
Pľúca, koža 
 
Pľúca 
 
 
Pľúca 

 
 
Močový mechúr 
 

 
 
silné 
mierne 
 
 
 
silné 

 
 
Horenie organickej 
hmoty, zlievarne, 
oceliarne, 
automechanici, 
hutníci, požiarnici 
 
Čistenie komínov, 
vykurovacie 
systémy, murári 
výmurovky  
 

 
 
Obmedzenia 
výrobkov – 
procesné oleje – 
zákaz na výrobu 
pneumatík ak > 1 
mg/kg BaP  
alebo > 10 mg/kg 
všetkých PAH; 
rovnako na behúne 
na protektory  
 

Destilácia uhoľného 
dechtu 
Výroba koksu 

Koža 
Pľúca 
Pľúca 

Močový mechúr 
 
 

Silné 
Silné 

Výroba 
rafinovaných 
dechtových chem., 
smolná koksovňa 

 

Uhoľno-dechtová 
smola 
 
Výroba hliníka 
 
Iné chemikálie: 
Aflatoxíny 
 
 

Pľúca, moč. 
mechúr 
 
Pľúca 
 
 
 
Hepatocelulárny 
karcinóm 

Močový mechúr 
 
Močový mechúr 
 

- 
 
 
ALL, CLL, 
MM, NHL 

Silné 
 
 
slabé /mierne 
 
 
 
silné 
 

Izolácia striech, 
asfaltovanie 
 
 
 
 
Potravinárstvo, 
poľnohospodárstvo 
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Benzén 
 
Bis(chlórmetyl) éter/ 
Chlórmetylmetyléter 
1,3,3 butadién 
 
 
 

 
ANLL 
 
Pľúca 
Hematolymf. 
orgány 

- 
- 

silné 
silné 
silné 

Petrochémia, 
výroba ropných 
látok 

Benzén: 
zákaz používať 
ako látku, zl. zmesí 
> 1% hmotnosti; 
hračky < 0.0005% 
hmotnosti; 
Výnimka – 
motorové palivá, v 
priem. procesoch s 
obmedzením 
koncentrácií  
 

Dioxín (2,3,7,8 – 
TCDD) 

Všetky druhy 
rakoviny 

Pľúca, sarkómy 
mäkkých tkanív, 
non-Hodgkin 
lymfóm 

Silné 
(pre Ah 
receptory) 

  

2,3,4,7,8 – 
pentachlórdibenzo-
furán 

- - Silné/silné aj 
pre Ah receptory 

  

3,3,4,4 – 5 
pentachlórobifenyl 

- - Silné/silné aj 
pre Ah receptory 

  

Etylénoxid - Lymfoidné 
nádory 
NHL,MM,CLL, 
prsník 

Silné Sterilizácia v 
zdravotníctva 

 

Formaldehyd Nasopharynx 
(nosohltan) 

Rakovina 
prinosových 
dutín 

Silné Nábytkárstvo   

Vinylchlorid Angiosarkóm 
pečene, 
hepatocelulárny 
karcinóm 

 
- 

Silné Chemický 
priemysel, 
výroba PVC 

VCM- nesmie sa 
používať ako 
propelent v 
sprayoch 

Iné komplexné 
expozície: 
 
Zlievarenstvo železa 
a ocele 

 
 
 
Pľúca 

 
 
- 

 
 
 
Slabé/ 
Mierne 
 

  

Výroba izopropyl-
alkoholu 
a používanie silných 
kyselín 

 
Nosová dutina 

 
- 

Slabé/málo 
údajov 

Elektrotehnický 
priemysel 

 

Prac. expozícia ako 
maliar, natierač 

Pľúca, močový 
mechúr, 
mezotelióm 
pleury 

leukémia u detí Silné   

Priemysel výroby 
gumy 

Leukémia, 
lymfóm, 
močový mechúr, 
pľúca, žalúdok 

Prostata 
hrtan 
pažerák 

Silné Obsluha 
dávkovania 
gumárenských 
zmesí 

 

Bridlicové oleje Koža - Slabé/málo 
údajov 

  

Silné anorganické 
kyseliny a hmla 

Larynx (hrtan) Pľúca Slabé/málo 
údajov 

Priemyselné 
výroby 

 

Arzén a jeho 
anorganické 
zlúčeniny 
 

pľúca, koža, 
močový mechúr 
 

obličky, pečeň 
 

oxidač. poškod. 
DNA 
nestabilita 
genómu, 
aneuploidia, 
amplif. gen , 

výroba 
polovodičov, ťažba 
rúd, hutníctvo 
fareb. kovov,  
pesticídov, v. skla, 
neželez. zliatin, 
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epigenetické 
účinky, 
spomalenie 
opráv DNA 
vedúce k 
mutagenéze 
 

elektrotech. 
priemysel; 
Neprofesionálna 
expozícia – pitie 
vody s vysokým 
obsahom As 
 

Berýlium a jeho zlúč. 
 
 

pľúca 
 
 

 
 

chromozom. 
ab., aneuploidia, 
poškod. DNA 

jadrová energ., 
výroba zliatin, 
kozmický a letecký 
priemysel 

 
 

Kadmium 
 

pľúca Obličky, 
prostata 

spomalenie 
opráv DNA, 
rozvrat 
bielkovín 
potláčajúcich 
nádorový rast, 
nestab. genómu 

galvanika, 
klenotníctvo, 
výroba náterov, 
gumy, textilu, skla, 
polovodičov 
 

obmedzenia, 
zákazy – 
potravinárstvo, 
farbenie 
materiálov, 
výrobkov z PVC, 
polyuretánu... 
obsah < 0,1% 

Zlúčeniny chlóru VI 
 
 

pľúca 
 

nosová dutina a 
prínosové dutiny 
 

priame 
poškodenie 
DNA po 
vnútrobunk. 
redukcii na Cr 
III., mutácie, 
nestabilita 
genómu, 
aneuploidia, 
bunková 
transform. 
 

rudné baníctvo, 
tvrdé chrómovanie, 
oblúkové zváranie 
spolu s O3, 
pesticídy, výroba 
Cr zmesí, výrobky 
na ochranu dreva, 
výroba K 
vitamínu, farbív. 
 
 

obmedzenia na 
cement –  
 obsah po zmáčaní 
< 2 mg/kg 
rozpustného Cr VI- 
ale výnimky pre 
úplne uzavreté 
automatizované 
procesy - bez 
kontaktu kože  
 

Zlúčeniny niklu pľúca, nosová 
dutina a 
prínosové dutiny 
 

 Chromozó-mové 
aberácie, 
genómová 
nestabilita, 
vznik mikro-
jadier, inhibícia 
opráv DNA, 
poškodenie 
metylácie DNA, 
modifikácie  
 

výroba zliatin, 
potravinárstvo ako 
katalyzátor na 
stužovanie tukov, 
výroba 
akumulátorov, 
galvanické 
pokovovanie, 
výroba 
nehrdzavejúcej 
ocele  

zákaz – predmety 
– ľudské telo, 
priamy kontakt 
s kožou (migračný 
limit 0,2-0,5 
µg/cm2/ týždeň  
 

Podľa klasifikácie 
EÚ:  
Látky klasifikované 
ako dokázané a 
pravdepodobné 
karcinogény v EÚ 
legislatíve 
 

    Zákaz uvádzať na 
trh pre verejnosť; 
povolené len na 
odborné použitie; 
výnimky na lieky, 
motorové palivá a 
ropné produkty a 
podľa obmedzení 
ak uvedené pre 
konkrétne látky, 
zmesi v prílohe 
XVII REACH  
 

Vysvetlivky: 
AML – akútna myeloidná leukémia, ANLL – akútna nelymfatická leukémia, ALL – akútna lymfatická leukémia, 
CLL – chronická lymfatická leukémia, MM – mnohopočetný myelóm, NHL – Non-Hodgkinov lymfóm, 
STS – sarkóm mäkkých tkanív 
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V rámci projektu „Zamestnanie, životné prostredie a rakovina pľúc“ sa zhodnotilo, že z 
hľadiska rizika rakoviny pľúc expozícia akémukoľvek pracovnému karcinogénu v štátoch 
strednej a východnej Európy znamená 1,21-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc 
u mužov (OR = 1,29 – 95 % CI: 1,04-1,40); u žien je pravdepodobnosť 1,17-krát vyššia (OR = 
1,19 – 95% CI: 74-1,65). Pridané riziko rakoviny pľúc (AF) z expozície dokázaným 
karcinogénom pri práci bola u mužov 7,9 % (95 % CI: 1,9 %, 13,5 %); a u žien 1,4 % (CI: 0 %, 
5,4 %). 

Tieto zistenia sú porovnateľné so zisteniami z iných podobných štúdií realizovaných 
v Európe a znamenajú, že celkovo vyšší výskyt rakoviny pľúc v strednej a východnej Európe nie 
je vysvetliteľný samotnou pracovnou expozíciou, ale ho spôsobujú iné faktory, pravdepodobne 
najmä fajčenie tabaku. Štatisticky významne vyššia šanca na rakovinu pľúc v tomto súbore sa 
zistila u mužov pracovne exponovaných kovom (OR = 1,38; 95 % CI: 1,13-1,67), arzénu a jeho 
anorganickým zlúčeninám (OR = 1,92; CI: 1,15; 3,20), kadmiu a jeho zlúčeninám (OR = 1,48; 
CI: 1,04; 2,10 ), chrómu a jeho zlúčeninám (OR = 1,03; 1,56), kryštalickému oxidu kremičitému 
(OR = 1,31; CI: 1,08; 1,58). U žien bola šanca na vznik rakoviny pľúc, ak boli pracovne 
exponované niklu a jeho zlúčeninám (OR = 11,57; CI: 1,28; 104,25) a kryštalickému oxidu 
kremičitému (OR = 2,69; CI: 1,20; 6,04). 

Pri mnohých ďalších hodnotených škodlivinách (azbest, polycyklické aromatické 
uhľovodíky) sa nepozoroval štatisticky významný vzťah. Stanovené hodnoty OR boli štatisticky 
upravené na vek, centrum, vzdelanie, množstvo vyfajčených cigariet a čas od zanechania fajčenia 
(24). 

Tieto údaje majú svoju výpovednú hodnotu, lebo sa zisťovali u jedincov pracujúcich 
v podmienkach strednej a východnej Európy, ale na druhej strane je potrebné brať do úvahy, že 
veľkosť súboru limitoval časový rámec štúdie a počet zúčastnených pracovísk. Celkovo platí, že 
pri posudzovaní miery rizika pri práci je potrebné opierať sa o zovšeobecnené údaje súhrnne 
spracované nadnárodnými vedeckými pracoviskami z veľkých súborov údajov.  

 
Záver 

Vďaka technologickým zlepšeniam a prijatiu celého radu preventívnych a ochranných 
opatrení expozícia zdraviu škodlivým faktorom pri práci, vrátane karcinogénnych faktorov, 
čiastočne poklesla, ale stále pretrváva expozícia celému radu dokázaných, pravdepodobných a 
potenciálnych karcinogénov a aj naďalej sa vykonáva práca v procesoch s rizikom chemickej 
karcinogenity, kde vlastný karcinogénny faktor sa ešte neidentifikoval. S rozvojom technológií 
pribúdajú nové látky, nové spôsoby ich využitia, čo so sebou prináša vznik nových rizík. Pre 
progres v prevencii nádorov súvisiacich s prácou je potrebné: 

Vo výskume:  

− identifikovať karcinogénne faktory,  
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− študovať mechanizmy účinku karcinogénnych faktorov, ich metabolizmus a zisťovať vhodné 
expozičné testy pre prípad expozície vrátane genotoxických vyšetrení,  

− realizovať štúdie na identifikáciu zvýšenej vnímavosti voči karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom,  

− realizovať epidemiologické štúdie a analyzovať výskyt a kauzálne súvislosti aj podľa 
histologicky rozdielnych typov nádorov pre možné rozdielne príčinné vzťahy.  

Na pracoviskách: 

− nahrádzať karcinogény menej škodlivými látkami, kde je to možné, 
− izolovať karcinogéne látky, hermeticky ich oddeľovať a zabezpečiť účinné odsávanie, 
− minimalizovať veľkosť expozície a počet exponovaných karcinogénom,  
− dodržiavať všetky ďalšie legislatívne zakotvené opatrenia na účinnú prevenciu pred expozíciou 

karcinogénom a ochranu zdravia v prípade nutnej práce s karcinogénmi, 
− inštruovať, zaškoľovať a vzdelávať zamestnancov v ochrane zdravia a zvyšovať 

informovanosť o potenciácii účinkov s fajčením, zlou výživou, konzumáciou alkoholu a s 
ďalšími faktormi životného štýlu, 

− zabezpečiť cielený zdravotný dohľad vrátane lekárskych preventívnych prehliadok, 
− zapojiť sa do sledovaní zdravotného stavu, do riešenia epidemiologických štúdií zameraných 

na expozíciu v pracovných procesoch s rizikom karcinogenity, na expozíciu zmesiam látok 
alebo faktorom s karcinogénnym rizikom. 

V praxi verejného zdravotníctva: 

− informovať verejnosť o vedeckých zisteniach a o karcinogénnych rizikách vhodným 
prekladom vedeckých zistení do usmernení a legislatívnych podkladov, 

− vypracovávať a realizovať dôsledné kampane,  
− zvyšovať zdravotné uvedomenie, 
− zdokonaľovať cielený štátny zdravotný dozor, 
− organizovať systematickú prevenciu pred poškodením zdravia z expozície karcinogénom pri 

práci.  
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Každý rok sa na svete diagnostikuje viac než 1 milión nových prípadov kolorektálneho 
karcinómu. K rizikovým faktorom podieľajúcim sa na vzniku karcinómu hrubého čreva 
radíme obezitu, nedostatok pohybovej aktivity, alkohol, fajčenie a stravovacie návyky, ako je 
strava s vysokým zastúpením mäsa a tukov, nízkym podielom ovocia, zeleniny a vlákniny. 
Nutričný status jedinca je významným faktorom ovplyvňujúcim rôzne fyziologické funkcie a 
prispieva aj k vyváženému fungovaniu imunitného systému. Chronický zápal vytvára 
podmienky pre progresiu neoplastického procesu, angiogenézu a metastázovanie. Inhibícia 
zápalu preto predstavuje dôležitú súčasť protinádorovej terapie. V súčasnosti máme k 
dispozícii množstvo naturálnych látok s protizápalovým účinkom, ako sú probiotiká, ω-3 
polynenasýtené mastné kyseliny, prebiotické substráty alebo rôzne rastlinné extrakty, ktorých 
konzumácia v primeranom množstve môže predstavovať súčasť preventívnych postupov 
zameraných na predchádzanie vzniku nádorov hrubého čreva.  

 
Rizikové faktory vzniku kolorektálneho karcinómu 

Vo svete je rakovina hrubého čreva a konečníka najrozšírenejšou gastrointestinálnou 
malignitou. Každý rok postihne približne 1 milión nových pacientov a ročne si tento zhubný 
karcinóm vyžiada pol milióna obetí. Na Slovensku máme za rok takmer 3000 novo 
diagnostikovaných prípadov kolorektálneho karcinómu (KRK) a aj napriek novým 
poznatkom a liečebným postupom v tejto oblasti sa jeho incidencia zvyšuje. Incidencia KRK 
je rozdielna v rôznych krajinách a regiónoch, diametrálne rozdielna v jednotlivých vekových 
skupinách a častejšia u mužov ako u žien. Kolorektálny karcinóm predstavuje ochorenie 
vyskytujúce sa najviac v ekonomicky rozvinutých krajinách, čo pravdepodobne súvisí so 
spôsobom života a so stravovacími návykmi.  

                                                 
1 Práca vznikla za podpory grantu VEGA č. 01/0372/10 grantovej agentúry MŠ SR. 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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KRK predstavuje multifaktoriálne ochorenie a v jeho etiológii sa uplatňujú genetické, 
predispozičné faktory a faktory vonkajšieho prostredia. KRK, rovnako ako všetky 
onkologické ochorenia, vzniká v dôsledku poškodenia genetického vybavenia buniek 
a mutácií v génoch podieľajúcich sa na regulácií bunkových procesov, ako je proliferácia, 
diferenciácia a apoptóza. Tieto gény sa označujú ako tumor-supresorové gény 
a protoonkogény. Pre vývoj a progresiu KRK nestačí mutácia v jednom géne, ale potrebné sú 
viaceré genetické poruchy, ktoré spočívajú v aktivácií onkogénov a inaktivácii tumor-
supresorových génov. Kľúčovými mutáciami pre vznik KRK sú najčastejšie mutácie v génoch 
APC, K-ras, DCC a p53 (1). K predispozičným faktorom KRK patria vek, nedostatočná 
pohybová aktivita, pozitívna rodinná, ako aj osobná anamnéza, alkohol, fajčenie, pohlavie, 
nešpecifické črevné zápaly a dlhodobý pobyt v škodlivom prostredí (2). Riziko vzniku KRK 
významne stúpa s vekom a 80 – 90 % sporadických KRK sa vyskytuje u ľudí nad 50 rokov, 
pričom mužov toto ochorenie postihuje častejšie než ženy. Z vonkajších etiologických 
faktorov sa v procese tumorigenézy uplatňujú predovšetkým výživové faktory a životný štýl. 
Potrava a jej kvalitatívne a kvantitatívne zloženie môže mať buď ochranný (protektívny) 
alebo rizikový (karcinogénny) účinok.  

 
Výživové faktory v procese karcinogenézy 

Predpokladá sa, že približne tretinu zo všetkých nádorových ochorení spôsobujú 
nesprávne stravovacie návyky a nedodržiavanie zásad zdravého životného štýlu. Výživa 
predstavuje významný etiologický faktor KRK, ktorý ale našťastie môže každý človek 
ovplyvniť. Riziko vzniku karcinómu zvyšuje nadmerný príjem energie, tuku (najmä 
saturovaného), častá konzumácia červeného mäsa, ktoré je kuchynsky tepelne spracované 
predovšetkým pečením a vyprážaním, a nadmerný dlhotrvajúci príjem alkoholu. Na druhej 
strane potrava má aj protektívny účinok. Riziko KRK znižuje dostatočný príjem ovocia 
a zeleniny, vlákniny a konzumácia bieleho mäsa, najmä rýb (3).  

V dlhodobom procese vývoja KRK sa výživa môže uplatniť ako faktor podieľajúci sa na 
iniciačnej fáze karcinogenézy, ak je nositeľom chemických mutagénov, respektíve 
karcinogénov, ako sú napríklad heterocyklické amíny, nitrozamíny, reaktívne formy kyslíka 
a iné. Častejšie sa výživové faktory podieľajú na promočnej a progresívnej fáze 
karcinogenézy. V tomto prípade sa vývoj a diseminácia malígneho procesu buď časovo 
urýchli (promócia) alebo sa spomalí, dokonca zastaví (inhibícia).  

Z hľadiska fyziologickej funkcie hrubého čreva nie je prekvapujúce, akú významnú úlohu 
zohrávajú v procese karcinogenézy zložky potravy. Potrava významným spôsobom 
ovplyvňuje aj kompozíciu črevnej mikroflóry hojne zastúpenej v tráviacom trakte. Črevná 
mikroflóra, rovnako ako potrava, môže vznik KRK stimulovať alebo inhibovať, a to 
v závislosti od jej kompozície. Mikroflóra s prevahou koliformných baktérií sa aktívne 
podieľa na procese karcinogenézy najmä produkciou prokarcinogénnych enzýmov. Baktérie 
v tráviacom trakte svojou metabolickou činnosťou môžu zo zložiek potravy tvoriť 
genotoxické, karcinogénne a tumor-promočné látky. Bakteriálne enzýmy ako β-
glukuronidáza, nitroreduktáza a azoreduktáza sa podieľajú na konverzii prokarcinogénov na 
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karcinogény. Ich zvýšená aktivita je spojená so zvýšeným rizikom vzniku KRK, pričom ich 
aktivita sa môže vhodnou diétou meniť. Inhibičný účinok na karcinogénny proces má 
mikroflóra s prevahou baktérií mliečneho kvasenia, ako sú laktobacily a bifidobaktérie. Ich 
účinok spočíva v posilnení imunitného systému hostiteľa, supresii rastu a aktivity 
intestinálnych mikroorganizmov produkujúcich karcinogény a promótory, a kompetitívnou 
kolonizáciou alebo produkciou inhibítorov. Ďalej sú mliečne baktérie schopné viazať 
karcinogény, produkovať antimutagénne komponenty a butyrát, ktorý stimuluje apoptózu 
abnormálnych buniek. Okrem toho, prospešné baktérie inhibujú konverziu žlčových kyselín 
na sekundárne žlčové kyseliny a ovplyvňujú fekálne pH (4). Mikroorganizmy, ktoré 
disponujú týmito zdraviu prospešnými vlastnosťami sa označujú ako probiotiká. V rámci 
preferovania zdravého životného štýlu sa probiotiká stali neodmysliteľnou súčasťou nášho 
jedálnička buď ako výživové doplnky alebo ako komponent fermentovaných mliečnych 
potravín. Dnes už nechýbajú ani experimentálne štúdie, ktoré poukazujú na ich 
antikarcinogénny účinok (5, 6). Ich presné mechanizmy antikarcinogénneho pôsobenia sú 
však ešte stále neobjasnené. 

Dôležitou súčasťou primárnej prevencie KRK by mal byť aj zvýšený príjem vlákniny. 
Vláknina pôsobí protektívne viacerými mechanizmami: zväčšuje objem stolice a urýchľuje 
črevnú pasáž, čím znižuje dobu kontaktu karcinogénov so sliznicou, viaže karcinogény na 
svoje polymérové štruktúry, upravuje zloženie črevnej mikroflóry smerom k prospešným 
mikroorganizmom a znižuje aktivitu niektorých bakteriálnych enzýmov v čreve, čím bráni 
aktivácii prokarcinogénov, zvyšuje klírens žlčových kyselín, ktoré vedú k bunkovej 
proliferácii. Fermentáciou vlákniny vznikajú mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú 
nielen zdrojom energie pre kolonocyty, ale majú aj antiproliferatívny účinok, vedú k poklesu 
pH črevného obsahu s následným znížením rozpustnosti a tým aj rezorbovateľnosti 
karcinogénov. Okrem toho, vláknina, ovocie a zelenina predstavujú bohatý zdroj 
antioxidantov, ktoré sú dôležité pre odstraňovanie reaktívnych kyslíkových radikálov. Okrem 
vlákniny sú pre správne fungovanie čriev a kompozíciu mikroflóry dôležité prebiotické 
substráty. Ich selektívnou fermentáciou vznikajú v hrubom čreve mastné kyseliny s krátkym 
reťazcom. Butyrát a propionát sú známe svojou antikarcinogénnou aktivitou. Tieto mastné 
kyseliny stimulujú apoptózu nádorových buniek, ako aj aktivitu NK buniek (7). Kombináciou 
probiotík s prebiotikami dochádza k posilneniu ich protinádorovej aktivity.  

Za protektívne látky v potrave sa považujú aj niektoré mikronutrienty, ku ktorým patria 
antioxidanty (predovšetkým vitamíny A, C, E), vápnik a selén, vitamíny B6 a B12, ako aj 
kyselina folová (8).  

Na rozdiel od látok s preventívnym účinkom voči KRK, potrava môže obsahovať rôzne 
prokarcinogény a karcinogény, ktoré často vznikajú nevhodnou tepelnou úpravou potravín. 
Karcinogénny účinok majú najmä heterocyklické amíny a polycyklické aromatické 
uhľovodíky, vznikajúce priamym účinkom vysokej teploty pri pečení, smažení a grilovaní 
mäsa. Nadmerná konzumácia červeného mäsa sa považuje za možný závažný rizikový faktor. 
Tento fakt potvrdzuje aj štúdia, do ktorej bolo zaradených približne 150 tisíc ľudí (9). 
Dlhodobo zvýšená konzumácia červeného mäsa súvisela s vyšším výskytom KRK. Za 
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najzávažnejší výživový rizikový faktor sa vo všeobecnosti považuje zvýšený energetický 
príjem a s ním často spojená obezita, hyperglykémia a hyperinzulinizmus. U obéznych mužov 
je výskyt KRK až dvojnásobný, obézne ženy majú riziko vyššie až o 40 %. Tak isto u ľudí 
s hyperglykémiou a hyperinzulinémiou sa udáva až dvojnásobne vyšší výskyt KRK ako v 
ostatnej populácii, čo sa pripisuje zvýšenému mitogénnemu účinku inzulínu a tzv. inzulin-like 
rastovým faktorom v bunkách hrubého čreva i v bunkách nádoru (2). 

 
Význam imunitného systému v procese karcinogenézy 

Už v roku 1863 Rudolf Virchow upozornil na prítomnosť leukocytov v neoplasticky 
transformovanom tkanive a naznačil spojenie medzi zápalom a nádormi. Neustále pribúdajúce 
poznatky v tejto oblasti toto tvrdenie podporujú. Zápalový proces sa považuje za jeden z 
kofaktorov, ktorý sa podieľa na rozvoji niektorých typov nádorov (napr. hepatocelulárny 
karcinóm, karcinóm žalúdka, Kaposiho sarkóm atď.). Približne 15 % z nádorových chorôb sa 
pripisuje pôsobeniu infekčných agensov a zápal je jedným z hlavných prejavov týchto 
chronických infekcií. 

Viacerí autori predpokladajú, že zápalové bunky a cytokíny, ktoré sú prítomné v nádoroch 
prispievajú k ich rastu a progresii a supresii imunitnej reakcie hostiteľa. V nádorovom 
mikroprostredí sa našli makrofágy, dendritické bunky, ale aj lymfocyty. Makrofágy, ktoré sa 
nachádzajú v okolí nádorov, ak sú adekvátne aktivované, sú schopné zabíjať nádorové bunky 
alebo začať deštruktívnu reakciu voči vaskulárnemu endotelu. Na druhej strane, makrofágy 
môžu produkovať angiogénne faktory alebo proteázy, ktoré degradujú extracelulárny matrix a 
týmto spôsobom stimulujú proliferáciu nádorových buniek, podporujú angiogenézu a 
napomáhajú invázii a metastázovaniu nádorov (10). Dendritické bunky, ktoré sa našli v okolí 
nádorov, prejavovali nezrelý fenotyp s defektnou schopnosťou stimulovať T lymfocyty (11). 
NK bunky, ktorých primárnou funkciou je likvidovať nádorové bunky, sa v mikroprostredí 
nádorov nachádzajú len v minimálnom počte (12). T lymfocyty, ktorých prítomnosť sa 
pozorovala v niektorých typoch nádorov, produkovali najmä cytokíny IL-4 a IL-5, ale nie 
IFN-γ, pričom tieto cytokíny produkuje Th2 subpopulácia lymfocytov, ktorá v obrane proti 
nádorovým bunkám nie je účinná. 

Cytokíny, mediátory imunitného systému, zohrávajú v procese karcinogénneho procesu 
dôležitú úlohu. Tieto molekuly môžu na jednej strane podporovať proces vzniku, rozvoja 
a diseminácie nádora, a na strane druhej ich vplyv môže byť naopak protinádorový. To, či 
karcinogenéza bude podporovaná alebo inhibovaná, z veľkej časti závisí od koncentrácií 
jednotlivých cytokínov v mikroprostredí nádoru, ale hlavne od rovnováhy medzi 
prozápalovými, protizápalovými a regulačnými cytokínmi. Okrem toho cytokíny neprodukujú 
len imunitné a epitelové bunky, ale aj nádorové bunky. V dôsledku interakcií medzi 
nádorovými bunkami a zápalovými, resp. imunitnými bunkami infiltrovanými v prostredí 
nádoru, môže dôjsť buď k inhibícii alebo k progresii rastu tumoru. Negatívnu úlohu v rozvoji 
nádoru zohráva chronický zápal, ktorý sa vyvíja v dôsledku pôsobenia rôznych zápalových 
mediátorov, ako sú TNF-α, IL-6 a IL-17. Pretrvávajúca aktivita spomínaných cytokínov 
oslabuje protinádorovú imunitu a stimuluje progresiu nádoru. Na druhej strane progresia 
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nádoru sa môže potlačiť prostredníctvom pôsobenia IL-12, ktorý aktivuje cytotoxické T 
lymfocyty, NK bunky a stimuluje produkciu cytotoxických molekúl, ďalej prostredníctvom 
protizápalovej aktivity IL-10 a účinku TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), ktorý 
priamo indukuje apoptózu nádorových buniek (13). 

 
Interakcie medzi výživou a imunitným systémom 

Nutričný status jedinca je významným faktorom ovplyvňujúcim rôzne fyziologické 
funkcie a prispieva aj k vyváženému fungovaniu imunitného systému (IS). Podvýživa, 
rovnako ako zvýšený príjem potravy a s tým súvisiaca obezita, zásadným spôsobom 
ovplyvňujú imunitné funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre obranné reakcie hostiteľa. Dôsledkom 
nedostatočného príjmu energie a makronutrientov a/alebo deficiencie niektorého 
z mikronutrientov môže byť narušenie niektorej súčasti imunitného systému (IS), dokonca 
jeho celkový rozvrat. Samozrejme, často sú tieto deficiencie kombinované. Živiny, ktoré sú 
nevyhnutné pre adekvátne imunitné reakcie, zahŕňajú esenciálne aminokyseliny, 
polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK), vitamíny A, B6, B12, C, E, zinok, meď, železo 
a selén. Nedostatok jednej alebo niekoľkých zo spomínaných zložiek potravy môže prakticky 
ovplyvniť ktorúkoľvek súčasť imunity. Avšak animálne, ako aj humánne štúdie demonštrujú, 
že dôsledkom opätovného pridania deficientného nutrientu do potravy je obnovenie 
imunitných funkcií a rezistencie voči infekciám. Na druhej strane, zvýšené množstvo 
niektorých živín môže ovplyvniť niektoré imunitné reakcie. Z tohto dôvodu je dôležité 
venovať náležitú pozornosť nielen kvantitatívnemu, ale i kvalitatívnemu zloženiu prijímanej 
potravy.  

Okrem výživy má pre vývoj a správne fungovanie IS zásadné postavenie črevná 
mikroflóra, ktorá je s potravou vo veľmi úzkom vzťahu. Význam mikroorganizmov pre 
správny vývin IS dokumentovali najmä v experimenty na bezmikróbnych zvieratách. Tieto 
štúdie jednoznačne potvrdili, že komenzálne mikroorganizmy, ktoré kolonizujú 
novorodencov, sú nevyhnutné pre aktiváciu a správny vývin IS. Vplyvom komenzálnych 
mikroorganizmov dochádza k postupnému vývinu tak celulárnej, ako aj humorálnej zložky 
sliznicového IS a prítomnosť komenzálov je nevyhnutná pre udržiavanie fyziologickej 
hladiny zápalových procesov v čreve počas života (14). Bezmikróbnym zvieratám chýba 
v submukóze prítomnosť akýchkoľvek zápalových buniek, ich lymfatické orgány sú slabo 
vyvinuté a hladina imunoglobulínov v sére je veľmi nízka. Na základe týchto skutočností sa 
dnes bežne používajú najmä po antibiotickej liečbe perorálne podávané probiotické prípravky, 
ktoré obnovujú narušenú mikrobiálnu rovnováhu a zároveň obnovujú narušené imunitné 
reakcie. 

Prevencia kolorektálneho karcinómu naturálnymi bioaktívnymi látkami ovplyvňujúcimi 
imunitný systém 

Liečba KRK do značnej miery vysoko závisí od sekundárnej prevencie, ktorá spočíva 
v skríningu asymptomatických jedincov nad 50 rokov, včasnej diagnostike, profylaxii a 
dispenzarizácii. Sekundárna prevencia je u KRK vysoko účinná, pretože ide o nádor, ktorý 



 416  

rastie pomaly a približne 80 % KRK vzniká z polypov (adenómov), ktoré je možné účinne 
endoskopicky odstraňovať (2). Napriek uvedeným skutočnostiam má každý človek možnosť 
predchádzať tomuto ochoreniu predovšetkým dodržiavaním zásad správneho životného štýlu 
a konzumáciou vhodných potravín. Tieto opatrenia v sebe zahŕňa primárna prevencia KRK, 
ktorej podstatou je posilňovanie protektívnych faktorov a obmedzovanie rizikových faktorov 
uvedených vyššie. Dôraz sa kladie na stravu s vysokým obsahom vlákniny, nízkym obsahom 
živočíšnych tukov, pravidelné vyprázdňovanie, normálnu hmotnosť a malú spotrebu 
červeného mäsa a, samozrejme, obmedzenie konzumácie alkoholu a fajčenia. Je 
pravdepodobné, že takéto opatrenia môžu priniesť v budúcnosti pozitívne výsledky.  

S dôrazom na primárnu prevenciu by sa v našej strave mali objavovať aj bioaktívne 
naturálne látky, ktoré disponujú protinádorovými vlastnosťami. Niektorí autori považujú 
práve mechanizmus modulácie IS za veľmi dôležitý pri prevencii nádorových chorôb. 
Imunomodulačný a s ním súvisiaci antikarcinogénny potenciál sa experimentálne preukázal 
pre probiotiká, prebiotiká, PNMK a rôzne rastlinné extrakty (5, 15, 16).  

Probiotiká sú schopné modulovať ktorúkoľvek zložku IS a to tak na lokálnej, ako aj na 
systémovej úrovni. Avšak účinok probiotík je druhovo a dokonca i kmeňovo špecifický. 
Dôkaz o tom, že práve stimulácia IS je kľúčovým faktorom antikarcinogénneho účinku 
probiotík, priniesli Sun et al. (17). Títo autori vo svojej práci porovnávajú rozdielny účinok 
peptidoglykánov pochádzajúcich z bunkovej steny laktobacilov na nádorové bunky CT26 v in 

vitro a v in vivo podmienkach. U myší podávanie peptidoglykánu viedlo k inhibícii rastu 
nádorových buniek hrubého čreva CT26 prostredníctvom stimulácie apoptózy týchto buniek. 
Aplikácia peptidoglykánu nemala žiadny vplyv na apoptózu buniek CT26 v in vitro kultúre, 
čo naznačuje, že v in vivo podmienkach sa uplatňuje funkcia IS. Probiotické mikroorganizmy 
sú účinné aj proti nádorovým bunkovým líniám, ako sú Caco-2, alebo dokonca línie 
karcinómu prsníka (18). 

Prebiotiká svojim vplyvom na zloženie mikroflóry a zvýšenie koncentrácie mastných 
kyselín s krátkym reťazcom prispievajú nepriamo k prevencii KRK. Existuje aj zopár štúdií, 
v ktorých sa sledoval priamy vplyv prebiotík na stimuláciu IS. Ghoneum et al. (19) po 
aplikácii ryžových otrúb myšiam zaznamenali zvýšenú aktivitu NK buniek a ich väzbu na 
nádorové bunky. Rovnako v experimente s azoxymetánom vyvolanom KRK došlo po 
aplikácii prebiotík k stimulácii IL-10 a aktivity NK buniek v Peyerových plakoch potkanov. 
Pozitívnejší výsledok sa ale zaznamenal pri podávaní kombinácie probiotika s prebiotikom – 
synbiotika (5). 

Prepojenie medzi PNMK a imunitným systémom predstavuje zápal, ktorý je 
ovplyvňovaný prostredníctvom zápalových mediátorov, eikozanoidov, ktorých prekurzormi 
sú PNMK nachádzajúce sa vo fosfolipidovej membráne buniek. Membrána zápalových 
buniek obsahuje vysoký podiel ω-6 PNMK, teda kyseliny arachidónovej, ale má nízky podiel 
ω-3 PNMK (15). Vo vzťahu k imunitným reakciám majú ω-3 a ω-6 PNMK antagonistický 
účinok. Kým ω-3 PNMK pôsobia protizápalovo a antiproliferatívne na imunitné bunky, ω-6 
PNMK predstavujú prozápalové mediátory (15). Z tohto pohľadu predovšetkým zvýšený 
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príjem potravín s vysokým zastúpením ω-3 PNMK, ako sú ryby, ľanový a olivový olej môže 
pôsobiť protizápalovo a protinádorovo. Dlhoročná štúdia Halla et al. (20) zameraná na 
sledovanie účinku ω-3 PUFA v rybacom oleji na riziko vzniku KRK potvrdila, že dlhodobé 
užívanie ω-3 PUFA prítomných v potrave má preventívny účinok.  

Bioaktívnym rastlinným substanciám sa venuje stále viac a viac pozornosti, pretože svoje 
uplatnenie nachádzajú nielen v prevencii a terapii chorôb s narušenou alebo oslabenou 
imunitou, ale aj v prevencii kardiovaskulárnych a nádorových chorôb (16). Väčšina týchto 
látok predstavuje významné antioxidanty s cytotoxickou aktivitou voči nádorovým bunkám. 
Rastliny obsahujú široké spektrum bioaktívnych zložiek, ako sú napr. izoflavonoidy, indoly, 
fytosteroly, polysacharidy, seskviterpény, alkaloidy, glukány a taníny, ktoré majú zdraviu 
prospešné účinky. 

 
Záver 

Potrava môže v procese vzniku a vývoja KRK zohrávať pozitívnu i negatívnu úlohu, a to 
najmä v závislosti od jej kompozície a spôsobu úpravy. Rôzne zložky potravy môžu 
zlepšovať imunitné reakcie hostiteľa. Probiotiká, prebiotiká a PNMK predstavujú vhodné 
výživové doplnky, ktoré disponujú imunomodulačným potenciálom. Pravidelný príjem 
potravy s primeraným obsahom týchto komponentov by sa mal odporúčať ako súčasť 
prevencie voči KRK. Je dôležité, aby poznatky o naturálnych látkach s antikarcinogénnym 
potenciálom nezostávali len na úrovni vedeckej komunity, ale práve naopak, aby sa tieto 
beneficiálne naturálne produkty stali súčasťou jedálnička bežného človeka. 
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Chronické nešpecifické zápalové choroby (Inflammatory bowel diseases, IBD) čreva sú 
závažným medicínskym a sociálno-zdravotníckym problémom, s pokračujúcim nárastom 
incidencie a prevalencie najmä vo vyspelých krajinách sveta. Najvýznamnejšie nozologické 
jednotky v tejto skupine chorôb sú Crohnova choroba (Morbus Crohn – MC) a ulcerózna 
kolitída (Colitis ulcerosa – CU). Vysoká morbidita, závažné včasné a neskoré komplikácie 
týchto ochorení s potenciálnou invalidizáciou, skrátením života pacienta a výrazným znížením 
kvality jeho života sú dôvodom hľadania nových možností prevencie, racionálnej diagnostiky 
a liečby. 

 
Ulcerózna kolitída – definícia, výskyt 

Ulcerózna kolitída (Colitis ulcerosa – CU) je chronické, nešpecifické zápalové ochorenie 
hrubého čreva. Ide o exudatívne, hemoragicko-katarálne až ulcerózne zmeny sliznice 
a submukózy prevažne rekta s možnou extenziou na zvyšné časti čreva. Príčina ochorenia je 
doteraz neznáma. Priebeh je charakterizovaný nárazovou periodicitou s ťažko predvídateľným 
vznikom relapsu (akútny zápal) a remisie (zápal v ústupe).  

Výskyt CU sa viaže na dva vekové vrcholy. Prvý sa pozoruje v mladšej strednej generácii 
s maximom výskytu medzi 20. až 40. rokom života. Druhý ku koncu 5. a začiatku 6. dekády 
života. Asi 15 % pacientov s CU je vo veku nad 60 rokov. Najvyššia incidencia a prevalencia 
CU je v Izraeli, vo Veľkej Británii a v Severnej Amerike.  

Incidencia CU v Európe je asi 10,0/100 000, v Severnej Amerike 2,2 – 14,3/100 000 
obyvateľov. Prevalencia CU v Európe je 2 – 243/100 000 obyvateľov (najvyššia je 
v severnom Anglicku). V Severnej Amerike je prevalencia 170/100 000, v Českej republike 
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10,4 – 42/100 000. Na Slovensku sa predpokladá incidencia CU 16,8/100 000 obyvateľov 
(10).  

Výskyt CU nie je zriedkavý ani v detskom veku. Ku koncu roka 2003 bolo 
diagnostikovaných 134 detí s CU (62 chlapcov, 72 dievčat) vo veku 0 – 18 rokov, pričom 
priemerný vek v ktorom sa CU manifestovala bol 11,68 ± 0,36 roka. Incidencia CU u detí na 
Slovensku v tomto období bola 1,63 – 2,12/100 000 obyvateľov (4). 

Nezastupiteľné miesto na Slovensku má Národný onkologický register (5). Vedie 
dlhodobú evidenciu onkologických pacientov, v súčasnosti zbiera a spracováva údaje, 
štatisticky vyhodnocuje a analyzuje výskyt zhubných nádorov v celej SR, vytvára dizajn 
a realizuje epidemiologické štúdie, ktoré indikujú nielen súčasný rozsah, vývoj a distribúciu 
ochorení a úmrtí na zhubné nádory, ale naznačujú aj ich vývoj a možné príčinné a sprievodné 
faktory ich vzniku (tab. 1). 
 
Tab. 1. Hlásenie ochorenia na zhubné nádory v SR v roku 2006 – registrované ochorenia 

 Muži Ženy 
MKCH-10    Počet                        Incidencia 

                           hrubá             štand. 
 n       (%)                 (n/100 000) 

   Počet                      Incidencia 
                         hrubá               štand. 
 n        (%)               (n/100 000) 

C18 1018   7,7             38,9                29,0 854      6,7         30,8                    16,8 
C19  232    1,8               8,9                  6,7  188      1,5           6,8                      3,8 
C20  641    4,8             24,5                18,6 367      2,9         13,2                      7,6  
C21  10      0,1               0,4                  0,3  20       0,2           0,7                      0,4  

Vysvetlivky: 
MKCH-10 Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb: C18 – Zhubný nádor hrubého čreva, C19 – Zhubný 
nádor rektosigmoidálneho spojenia, C20 – Zhubný nádor konečníka, C21 – Zhubný nádor anusu a análneho 
kanála 
n – absolútny počet ochorení 
% – percento z absolútneho počtu hlásených ochorení 
Incidencia hrubá – počet ochorení pripadajúcich na 100 000 obyvateľov daného územného celku 
Incidencia štandardizovaná – hodnoty incidencie prepočítané priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu 
(100 000 obyvateľov). 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza v Správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR za 
roky 2006 – 2008 percentuálne vyjadrenie príčin smrti zo všetkých úmrtí v hodnotenom 
období nasledovne (16): 

1. Choroby obehovej sústavy, muži 46,9 %, ženy 61,0 % 
2. Nádory, muži 24,6 %, ženy 20,3 % 
3. Vonkajšie príčiny, muži 9,2 %, ženy 2,4 % 
4. Choroby dýchacej sústavy, muži 6,1 %, ženy 5,1 % 
5. Choroby tráviacej sústavy, muži 6,7 %, ženy 4,6 % 

Z hľadiska príčin smrti v roku 2008 sa podieľali nádory v mužskej časti populácii 24,6 % 
(na druhom mieste zo všetkých príčin smrti), aj u žien boli nádorové ochorenia na druhom 
mieste (20,3 %) z hľadiska príčin smrti.  

Muži najčastejšie zomierali na zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc (C33, C34), 
potom nasledovali zhubné nádory kolorekta (C18 – C21), hrubého čreva (C18), a prostaty 
(C61). U žien bola najvyššia miera úmrtnosti (počet zomretých na 100 000 žien) na zhubné 
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nádory prsníka (C50), hrubého čreva (C18), kolorekta (C18 – C21) a zhubného nádoru 
priedušnice, priedušiek a pľúc (C33, C34).  

 Etiológia ulceróznej kolitídy nie je doposiaľ objasnená. Predpokladá sa spolupôsobenie 
troch hlavných skupín faktorov: 
− genetických (familiárny výskyt 15– 20 %, monozygotné dvojčatá 35 – 50%),  
− environmentálnych (environmentálne vplyvy, bakteriálne antigény, stres, fajčenie, hygiena, 

výživa), 
− imunologických (imunitná odpoveď, defekt mukozálneho imunitného systému). 

Interakcia genetických, environmentálnych a imunoregulačných faktorov tvorí súčasný 
koncept mechanizmu patofyziológie zápalových ochorení. U geneticky citlivých jedincov 
abnormálne komunikácie medzi črevnou mikrobiálnou flórou a slizničným imunitným 
systémom tvoria základ defektu, ktorý sprevádzajú slizničné zápalové lézie tráviaceho traktu. 
Dôležitú úlohu má porušenie bakteriálnej mikroflóry tráviaceho traktu. 

 
Klinický priebeh, rozsah a aktivita ochorenia  

CU je ochorenie so širokým klinickým spektrom, ktoré je dané rozsahom a intenzitou 
zápalového postihnutia sliznice – mukózy a submukózy hrubého čreva a nepreniká do jeho 
steny v celej jej hrúbke. Medzi ťažkosťami pacienta dominuje nutkavý pocit na stolicu, 
nasledovaný početnými stolicami, ktoré sú riedke, často s prímesou krvi a hlienu. Sú 
sprevádzané bolesťami v podbrušku. Ochorenie začína buď náhle, s vysokými teplotami 
a krvavými hnačkami, v ťažkých prípadoch s fulminantným priebehom, alebo je jeho začiatok 
postupný, s miernymi kŕčovitými bolesťami v podbrušku a častejšími redšími stolicami. 
Riziko rakoviny hrubého čreva je zvýšené. Často sa vyskytujú aj mimočrevné prejavy 
ochorenia ako sú zápaly kĺbov, kožné problémy a zápaly očí.  

 
Diagnostika 

Klinická diagnostika CU 

Cieľom klinickej diagnostiky je stanoviť diagnózu CU, určiť rozsah a aktivitu choroby, 
zachytiť prípadné mimočrevné prejavy alebo komplikácie CU. Diagnóza CU sa zakladá na 
zhodnotení klinického obrazu (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie), laboratórnych 
ukazovateľov, výsledkov pomocných vyšetrení, predovšetkým endoskopického vyšetrenia 
hrubého čreva spojeného s odberom vzoriek na histologické vyšetrenie, ultrasonografie, 
rádiodiagnostických metód (irigografia, CT, MRI, scintigrafia). Nezastupiteľné je 
histologické vyšetrenie bioptických vzoriek sliznice. 

Laboratórne vyšetrenia 

Aktivitu choroby odráža vysoká sedimentácia erytrocytov (FW), leukocytóza 
s prevalenciou neutrofilov, prípadne trombocytóza, zvýšené hodnoty proteínov akútnej fázy 
(CRP, orosomukoid, alfa-2 globulín), ktoré poukazujú na rozsah choroby. V ťažkých 
prípadoch CU je prítomná hyposideremická anémia, hypoalbuminénia, zvýšené hodnoty 
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pečeňových enzýmov, prípadne poruchy vnútorného prostredia (ionogram, a pod.). Súčasťou 
štandardnej diagnostiky je mikrobiologické vyšetrenie na vylúčenie hnačky infekčného 
pôvodu. Vyšetrenie autoprotilátok pANCA (antineutrofilové cytoplazmatické protilátky) 
a ASCA (protilátky ASCA sú namierené proti zvyškom manózy polysacharidu mannan 
v bunkovej stene kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, sú asociované s ťažkým ochorením 
tenkého čreva), obraz ASCA-/pANCA+ svedčí skôr pre prítomnosť CU. Autoprotilátky môžu 
predikovať klinickú manifestáciu, závažnosť, stupeň a progresiu ochorenia. Tropomyozín 
(hTM) má 5 izoforiem a AhTM5 sú špecifické IgG protilátky v sére pacientov s CU, hTM5 je 
predominantná izoforma epitelu hrubého čreva a niektorých extraintestinálnych orgánov. 
V rámci klinických sledovaní sa používajú IL-1, IL-8, TNFα, markery v stolici (kalprotektín, 
laktoferín), testovanie intestinálnej permeability, genetické markery NOD2/CARD15, 
NOD1/CARD4, TLR4, TLR9 a ich kombinácie. 

 
Liečba CU 

1. Štandardná (medikamentózna) 

Aminosalicyláty (5-aminosalicylová kyselina, 5-ASA, mesalazín) spolu s gluko-
kortikoidmi sú základom medikamentóznej liečby. Aminosalicyláty sa stále považujú za prvú 
líniu liečby pri miernej a stredne ťažkej CU, ukazujú sa ako najefektívnejšie pri udržaní 
remisie choroby.  

Glukokortikoidy – približne 34 – 45 % pacientov s CU vyžaduje liečbu glukokortikoidmi 
(pričom však približne 16 – 25 % z nich na túto liečbu neodpovedá). Dlhodobý účinok liečby 
zvyčajne nie je uspokojivý. 

Imunomodulačná liečba je indikovaná nedostatočným účinkom liečby glukokortikoidmi. 
Klinický účinok imunosupresív sa zvyčajne dostavuje s latenciou 8 týždňov až 3 mesiacov.  

Azatioprín (AZA) a 6-merkaptopurín (6MP), Metotrexát, Cyklosporín A (CysA), 

Biologická liečba – Infliximab (IFX). 
 
2. Chirurgická 

3. Podporná – iná forma liečby – doplnková forma liečby 

Veľký význam z dlhodobého hľadiska má podporná liečba, ktorá sa zameriava na celkové 
zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Na Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu však 
neexistuje žiadna jednotná diéta. V podstate platí zásada vyhýbania sa potravinám, ktoré 
spôsobujú nevoľnosť alebo bolesti brucha, čo sa môže u každého pacienta líšiť. 

Významnú úlohu zohráva užívanie probiotík, prebiotík individuálne, prípadne ich 
vzájomná kombinácia a samotná vhodná diéta. Presný mechanizmus účinku probiotík nie je 
známy, predpokladá sa, že pôsobia cestou úpravy dysmikróbie, inhibíciou črevných 
patogénov a stabilizáciou imunologickej bariéry v sliznici gastrointestinálneho traktu (6, 15). 
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Tab. 2. Využitie probiotík pri CU  

Autor             Počet                Liečba                                     Trvanie    Typ        Výsledok  
                       účastníkov                                                         štúdie      štúdie   
Rembacken        116               E.coli Nissle 1917                               12 mes.        R           Udržanie remisie 
a kol. 1999 (14)                       versus mesalazín                  
 
Venturi a kol.      20                VSL#3                                                 12 mes.                     Udržanie remisie 
1999 (19) 
 
Ishikawa a kol.    21                Yakult versus placebo                         12 mes.       R           Udržanie remisie  
2003 (11) 
 
Kruis a kol.        327                E. coli Nissle 1917                              12 mes.       R           Udržanie remisie 
2004 (13)                                 versus mesalazín 
 
Cui a kol.             30               Enterococci, Bifidus, Lactobacillus       8 týž.        R            Udržanie remisie 
2004 (2) 
 
Kato a kol.           20               B.breve, B. bifidum, L. acidophilus      12 týž.        R           Zlepšenie klinického 
2004 (12)                                versus placebo                                                                       indexu aktivity 
 
Tursi a kol.           90               VSL#3 + balsalazid versus                    8 týž.        R           Udržanie remisie 
2004 (18)                                 balsalazid alebo mesalazín   
 
Furrie a kol.         18               B. longum  + fruktooligosacharidy        1 mes.       R            Zlepšenie profilu                         
2005 (7)                                                                                                                                 cytokínov 
 
Bibiloni a kol.      32               VSL# 3                                                  6 týž.         R           Navodenie remisie    
2005 (1)  
 
Zocco a kol.        187               L. rhamnosus GG versus mesalazín    12 mes.      R            Udržanie remisie 
2006 (20) 

R – randomizovaná kontrolovaná štúdia,  
VSL# 3 (8 kmeňov – Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. plantarum, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium breve, B. Infantis, B. longum),  
Yakult (3 kmene - B. breve, B. bifidum, L. acidophilus) 

 
Terminológia „probiotiká“ používané v súčasnosti k liečbe CU zahŕňa: 

− baktérie mliečneho kvasenia (lactic acid bacteria – LAB), 
− Escherichia coli kmeň E. coli Nissle 1917 (non – LAB probiotikum), 
− Saccharomyces boulardii. 

K liečbe sa najčastejšie využívajú probiotiká samostatne (E. coli Nissle 1917, 
Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium animalis, Saccharomyces boulardii) alebo kombinácia probiotík (VSL #3, 
Yakult). VSL# 3 je vysoko koncentrovaný komerčne vyrábaný probiotický koktail obsahujúci 
8 kmeňov – Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. plantarum, Streptococcus 

thermophilus, Bifidobacterium breve, B. infantis, B. longum. Yakult je japonský probiotický 
nápoj zložený z troch kmeňov – B. breve, B. bifidum, L. acidophilus). 

Protektívny účinok probiotík na vznik nádorov hrubého čreva zahŕňa supresiu nárastu 
metabolickej aktivity baktérií tvoriacich karcinogény, tvorbu antimutagénnych látok, väzbu 
karcigénov, tvorbu butyrátu a ďalších látok stimulujúcich apoptózu abnormálnych buniek, 



 424

imunostimulačný účinok – stimulácia humorálnej, ako aj bunkovej imunity, protektívny vplyv 
na idiopatické črevné zápaly a inhibícia konverzie žlčových kyselín na sekundárne a terciárne.  

Klinické štúdie sledovali účinok použitia probiotík u pacientov s ulceróznou kolitídou 
v indukcii – navodení remisie (liečba akútnej ulceróznej kolitídy) a v udržiavaní remisie, resp. 
zabránenie opätovnému relapsu. Prehľad 10 štúdii obsiahol celkovo 861 pacientov s CU je 
sumarizovaný v tab. 2.  

Prebiotiká sa definujú ako selektívne fermentované ingrediencie (zložky potravín), ktoré 
umožňujú špecifické zmeny v zložení a/alebo aktivite mikroorganizmov v GIT, ktoré majú 
priaznivý vplyv na zdravie hostiteľa (8). Ich vzájomné kombinácie (probiotikum 
a prebiotikum) sa označujú ako synbiotiká. Okrem Furrie a kol. (2005) na pozitívny účinok 
prebiotík poukázali aj iní autori (3, 9, 17). Ich poznatky poukazujú na možnosti efektívneho 
používania prebiotík, pričom sú relatívne bezpečné, finančne nenáročné, nevyžadujú 
podávanie veľkých množstiev a sú ľahko dostupné. 

 
Záver 

Možno konštatovať, že probiotiká majú vo všeobecnosti priaznivý vplyv na ochorenia 
gastrointestinálneho traktu. Predpokladá sa, že probiotiká môžu pôsobiť cestou kompetitívnej 
inhibície kolonizácie čreva patogénmi produkujúcimi endotoxín, zlepšením bariérovej funkcie 
čreva a znížením produkcie prozápalových cytokínov.  

V súčasnosti neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, ktoré probiotikum je 
najvhodnejšie, pretože efekt probiotík je kmeňovo špecifický. Trend však smeruje k zvýšeniu 
účinnosti probiotík, ako aj k vzájomnej aplikácií probiotík so substrátmi potrebnými pre svoj 
rast – prebiotikami, prípadne inými látkami naturálneho pôvodu. Vzájomné kombinácie 
probiotík a prebiotík označované ako synbiotiká môžu maximalizovať ich prospešné účinky 
na organizmus dosiahnutím ich synergického a širšieho účinku, ale uvedená hypotéza si 
vyžaduje ďalší výskum. Ďalšie vedecké úsilie musí smerovať k objasneniu mechanizmu ich 
účinku a vysvetleniu neefektívnosti v niektorých indikáciách. Nedoriešenou otázkou do 
budúcnosti zostáva i výber probiotického kmeňa, resp. kombinácie kmeňov, kombinácie 
probiotík a prebiotík, dávka a dĺžka podávania.  
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DETSKÁ OBEZITA A NÍZKOSTUP ŇOVÝ SYSTÉMOVÝ ZÁPAL 1 
 
 

I. Bertková, D. Petrášová 

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice 
 

  
 

Obezita predstavuje závažný zdravotný problém, výrazne prispieva k zvýšeniu 
pravdepodobnosti vzniku niektorých život ohrozujúcich, neprenosných chronických ochorení 
napr. srdcovo-cievnych ochorení, diabetes mellitus 2. typu, inzulínovej rezistencie, 
hypertenzie, hyperlipidémie, niektorých nádorových ochorení alebo aj psychických porúch. 
Narastajúci trend počtu detí s nadmernou hmotnosťou a obezitou v celosvetovom meradle 
znamená vážne riziko zvýšeného výskytu chorôb spojených s obezitou v dospelom veku. 
Zápal je jednou z oblastí výskumu biológie obezity – stav obezity je v poslednom čase 
charakterizovaný ako chronický pomalysa vyvíjajúci zápal.  

Množstvo informácií o vzťahu obezity a zápalu u ľudí pochádza zo štúdií dospelej 
populácie, zatiaľ čo poznatkov o význame zápalového procesu tukového tkaniva u detí je 
pomerne málo, preto identifikácia jeho podielu na detskej obezite a súvisiacich vplyvov na 
vek, pohlavie, rast, a tukové zásoby sú kľúčové pre pochopenie fyziopatológie a 
implementácie stratégií včasného zásahu.  

  
Zápal v obezite 

Zápal – základný fyziologický proces, môže byť akútny, napr. pri infekcii a lokalizovanej 
traume, alebo chronický, spojený s obezitou, artritídou alebo aterosklerózou. Chronický zápal 
trvá dni až roky a prejavuje sa na tkanivovej úrovni prílivom rôznych typov zápalových 
buniek, vrátane lymfocytov a makrofágov.  

K uvoľneniu rôznych zápalových mediátorov do krvného riečišťa prispieva aj tukové 
tkanivo. Biele adipocyty tukového tkaniva sekretujú niekoľko proteínových signálov 
a faktorov označených termínom adipokíny (1). Rozmanitosť adipokínov je značná, čo sa 
týka ich proteínovej štruktúry aj funkcie. Adipokíny zahŕňajú klasické cytokíny (TNF-α, 
TGF-β, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10), chemokíny (monocytový chemoatraktantový proteín-1 
(MCP-1), proteíny alternatívneho komplementového systému (adipsín) a proteíny 
                                                 
1Práca bola podporená projektom VEGA 1/0456/11 
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zúčastňujúce sa na cievnej homeostáze (inhibítor plazmínového aktivátora-1 – PAI-1), 
regulácie tlaku krvi (angiotenzinogén), lipidového metabolizmu (cholesteryl ester transfer 
protein, retinol binding protein), glukózovej homeostázy (adiponektín) a angiogenézy 
(vaskulárny endoteliálny rastový faktor – VEGF).  

Dôsledkom sekrécie veľkého množstva rôznych proteínových signálov a faktorov 
z bieleho tukového tkaniva je extenzívna komunikácia tohto tkaniva s ďalšími orgánmi, ako 
napríklad s mozgom prostredníctvom leptínu a sympatického nervového tkaniva. Sympatický 
systém hrá dôležitú úlohu v regulácii produkcie leptínu v bielych adipocytoch, zatiaľ čo leptín 
stimuluje aktivitu sympatika v niekoľkých orgánoch, vrátane obličiek a hnedého tukového 
tkaniva (2). Leptín je schopný aktivovať procesy infiltrácie tukového tkaniva 
imunokompetentnými bunkami, stimulovať tvorbu adhezívnych molekúl, a jeho zvýšené 
hladiny pri obezite môžu prispievať k vytvoreniu prozápalového cytokínového 
mikroprostredia a k lokálnemu zápalu (môže modulovať tvorbu TNFα a aktiváciu 
makrofágov) (3). Vzostupná regulácia (up-regulácia) endotelových adhezívnych molekúl, 
vrátane endoteliálnych leukocytových adhezívnych molekúl (E-selektínu), medzibunkovej 
adhezívnej molekuly-1 (ICAM-1) a cievnej bunkovej adhezívnej molekuly-1 (VCAM-1) sa 
zdá byť rozhodujúca v počiatočných fázach aterosklerózy pri priľnutí zápalových buniek 
(monocytov a T lymfocytov) na endotelové bunky a ich infiltrácii do subendotelového 
priestoru. Monocyty penetrujúce do intimy sa transformujú na makrofágy alebo na penové 
bunky bohaté na lipidy. Štúdie preukázali zvýšené hladiny E-selektínu a ICAM-1 (4) u 
obéznych detí mladších ako 6 rokov, ale žiadne rozdiely u VCAM-1 medzi deťmi 
s normálnou hmotnosťou a obéznymi deťmi (5). Existujú pohlavné rozdiely v hladinách E-
selektínu, s vyššími hladinami u obéznych mužov v porovnaní so ženami. 

Expresia a uvoľňovanie niektorých zápalových markerov (IL-6, IL-18, CRP, PAI-1 
a haptoglobínu) je zvýšené v obezite a redukované so znížením hmotnosti (6). Tento poznatok 
sa stal dôležitým pre tvrdenie, že obezita predstavuje stav chronicky postupujúceho 
systémového zápalu slabej intenzity (7). Obzvlášť inzulínová rezistencia, diabetes mellitus 2. 
typu, ateroskleróza, ako aj ostatné zložky metabolického syndrómu, boli spojené so zápalom 
(8). 

  
Obezita a nízkostupňový systémový zápal u detí 

Zvýšené hladiny niektorých cirkulujúcich markerov zápalu, napr. TNFα, CRP, IL-6, IL-
18, PAI-1 a haptoglobínu a naopak, znížené hladiny cirkulujúceho adiponektínu sa 
zaznamenali nielen u obéznych dospelých, ale aj u detí.  

Vzťah medzi obezitou a zápalom u detí prvýkrát popísal Cook v roku 2000 u 699 detí vo 
veku 10 – 11 rokov (9). Autor zistil, že hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP) boli o 270 % 
vyššie u detí s nadváhou a obezitou než u detí s normálnou hmotnosťou. Niektoré štúdie 
uvádzajú asociáciu medzi nízkymi hladinami adiponektínu a vysokými hladinami CRP, ktorý 
je nezávislý na inzulínovej rezistencii a adipozite (10) Expresia CRP sa reguluje 
predovšetkým na transkripčnej úrovni. Gén kódujúci CRP sa nachádza na 1. chromozóme v 
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oblasti 1q2.1 až 2.5. Hlavným induktorom prepisu génu je IL-6, ktorý sekretuje biele tukové 
tkanivo. Synergicky s ním pôsobí aj IL-1 a zložky komplementu. Polčas rozpadu CRP v 
plazme je asi 19 hodín a je konštantný pri rozličných podmienkach u zdravých aj chorých, 
takže jediným faktorom určujúcim koncentráciu CRP je rýchlosť jeho syntézy (11), čo priamo 
odráža intenzitu patologického procesu, ktorý stimuluje tvorbu CRP. Prozápalové cytokíny 
TNFα, IL-6, IL-1, ako aj CRP, inhibujú signalizáciu cez inzulín, navodzujú 
inzulínorezistenciu a potencujú aj rozvoj syndrómu endotelovej dysfunkcie – zvyšujú 
expresiu adhezívnych molekúl, protrombotických faktorov, proteínov akútnej fázy, ktoré 
spätne môžu zvýšiť kardiovaskulárne riziko (12). Zistilo sa, že hladiny CRP nielen 
u dospelých, ale aj u detí, súvisia s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, vrátane HDL 
cholesterolu, srdcovou frekvenciou a systolickým krvným tlakom, hrúbkou intima-media a 
hladinami fibrinogénu (13).  

Tumornekrotický faktor-α (TNFα) je prozápalový cytokín, ktorý sa vyznačuje 
širokospektrálnym účinkom na lymfocyty a leukocyty – aktivuje a uspôsobuje ich k migrácii. 
Jeho celkový účinok na organizmus je vyvolanie horúčky a akútnej fázy zápalu. Lokálne 
pôsobína proliferáciu, diferenciáciu a apoptózu buniek (14). 

V klinických štúdiách sa zistilo, že expresia mRNA pre TNFα u ľudí pozitívne koreluje so 
stupňom obezity, resp. s hladinami inzulínu, a že redukcia hmotnosti vedie k poklesu expresie 

mRNA pre TNFα v tukovom tkanive (15). TNF-α má významnú úlohu v metabolizme 
tukového tkaniva. Potláča expresiu génov potrebných pre vychytávanie a skladovanie 
voľných mastných kyselín a glukózy, génov potrebných pre transkripčné faktory adipogenézy 
a lipogenézy. TNF-α v pečeni inhibuje expresiu génov pre vychytávanie glukózy a jej 
metabolizmus a oxidáciu tukov.Na druhej strane zvyšuje expresiu génov podieľajúcich sa na 
de novo syntéze cholesterolu a mastných kyselín. Pozorovala sa aj vzájomná súvislosť medzi 
produkciou leptínu a TNF-α. Obidve látky stúpajú spolu so zvyšovaním stupňaobezity. 

Predpokladá sa, že zvyšovanie hladiny TNF-αmôže byť obranným mechanizmom proti 
narastaniu obezity. Leptín kontroluje príjem jedla a TNF-α vytvára inzulínovú rezistenciu, 

čím znižuje ďalšie ukladanie tuku v tukovom tkanive. Nadmerná chronická produkcia TNF-α 
môže spôsobiť anorexiu (znižuje príjem jedla), stratu hmotnosti, anémiu a zápal. 

Udáva sa, že viac ako jednu tretinu v krvi cirkulujúceho interleukínu-6 tvorí tukové 
tkanivo. Interleukín-6 (IL-6) je proinflamačný adipocytokín, ktorý zohráva úlohu 
v patogenéze obezity, inzulínovej rezistencie a kardiovaskulárnych chorôb (16). IL-6 má 
mnoho periférnych efektov – znižuje inzulínovú a leptínovú signalizáciu v periférnych 
tkanivách, inhibuje adipogenézu a znižuje sekréciu adiponektínu. U dospelých expresia 
a plazmatická hladina IL-6 stúpa spolu s narastajúcou obezitou. Štúdie, ktoré skúmajú vzťahy 
medzi TNF-α, IL-6 a obezitou u detí však ukázali protirečiace nálezy. Niektoré nezistili 
rozdiel v produkcii cytokínov IL-6 a TNF-α medzi deťmi s normálnou hmotnosťou a deťmi 
s nadváhou vo veku 13 – 18 rokov, a to napriek tomu, že deti s nadváhou/obezitou mali 
zvýšené sérové hladiny CRP, iné poukazujú na to, že IL-6 produkcia u detí môže byť 
ovplyvnená etnikom. 
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Koncentrácia adiponektínu na rozdiel od leptínu nie je úmerná stupňu obezity –s rastúcim 
množstvom tukového tkaniva koncentrácia adiponektínu v plazme klesá. Adiponektín je 
proteín s hmotnosťou 30 kDa, obsahujúci 244 aminokyselinových jednotiek, produkovaný 
prevažne adipocytmi bieleho tukového tkaniva, ktorý ovplyvňuje metabolizmus rôznych 
tkanív. V pečeni stimuluje senzitivitu na inzulín, zvyšuje oxidáciu mastných kyselín 
a redukuje uvoľňovanie glukózy z pečene, vo svaloch zvyšuje využitie glukózy a podporuje 
oxidáciu tukov, inhibične pôsobí na zápalovú odpoveď cievneho endotelu a na proliferáciu 
cievnych hladkosvalových buniek – má antiaterogénnu aktivitu.  

Znížená hladina adiponektínu pri hypertenzii sa pokladá za rizikový faktor ochorenia 
koronárnych tepien. Nižšie plazmatické koncentrácie adiponektínu boli popísané u mladých 
mužov s vysokým krvným tlakom v porovnaní s mužmi s normálnymi hodnotami tlaku (17). 
V ďalšej štúdii hladiny adiponektínu boli nepriamo úmerné systolickému krvnému tlaku 
u nediabetických adolescentných dievčat, bez ohľadu na ostatné zložky metabolického 
syndrómu. Adiponektín má ochrannú úlohu na cievne štruktúry a vplyv na optimálnu funkciu 
ciev. Zníženie dostupnosti adiponektínu, ktoré môže nastať pri obezite spojenej 
s hypertenziou, môže sprevádzať zvýšená hladina prozápalových cytokínov a cievne 
poškodenie. Boli popísané štúdie, v ktorých zistili poškodenie cieľových orgánov u detí 
s hypertenziou. Hypertrofia ľavej komory, nárast hrúbky intimy – médie krčných ciev 
a zúženie arteriol sietnice (18) sa pozorovalo u detí a dospievajúcich s vysokým krvným 
tlakom a súčasne s obezitou. 

Zistilo sa, že hladiny adiponektínu mali znížené obézne deti vo veku 6 rokov (19). U post-
pubertálnych detí existuje opačná asociácia medzi BMI a adiponektínom a hladiny 
adiponektínu sú vyššie u dievčat v porovnaní s chlapcami (20). Tento rozdiel sa zaznamenal 
aj v populácii dospelých, kde vyššie plazmatické koncentrácie adiponektínu sú zachytené 
práve u žien,čo by mohol byť jeden z faktorov prispievajúcich k zvýšenej prevalencii 
inzulínovej rezistencie a aterosklerózy u mužov. 

 
Záver 

Biele tukové tkanivo je hlavným miestom riadenia zápalu pri obezite a zvýšené hladiny 
cirkulujúcich zápalových markerov sa stávajú indikátorom systémového zápalu. Je stále 
jasnejšie, že stav mierneho zápalu pri obezite a súčasne produkcia zápalových adipokínov sú 
dôležitým znakom pri rozvoji chorôb súvisiacich s vysokým hodnotami BMI. Obezita u detí 
súvisí so zvýšenými hladinami leptínu, CRP a zníženými hladinami adiponektínu. Chronicky 
zvýšené zápalové markery môžu byť klinicky významné v dlhodobom horizonte a pomaly sa 
stupňujúci zápal môže byť kľúčovým mechanizmom spájajúci obezitu s jej systémovými 
komplikáciami. U obéznych detí môže pretrvávajúci nízkostupňový zápal zvýšiť riziko 
metabolických a kardiovaskulárnych chorôb v neskoršom veku. Výskum objasňujúci 
mechanizmy vzniku obezity a jej komplikácií v detstve je nevyhnutný pre prevenciu týchto 
komplikácií, alebo pre ich včasné odhalenie a liečbu. 
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Vitamíny skupiny B sa v minulosti brali ako jeden vitamín, podobne ako vitamín C alebo 
vitamín D. Je to však komplex niekoľkých vitamínov a preto sa tento názov nahradil 
termínom B vitamíny, vitamíny B komplexu, alebo špecifickým menom individuálneho 
vitamínu. V tele sa vitamíny B uchovávajú len málo, ale určité orgány, zvlášť pečeň, majú 
vyššiu koncentráciu týchto vitamínov než ostatné orgány. Z tela sa vylučujú obličkami. 
Patria sem vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 a biotín. 

 
Fyziologický význam vitamínov  

B1 (tiamín) – aktívnou formou je tiamíndifosfát (TDP) dôležitý pre metabolizmus cukrov, 
udržiava potrebnú hladinu kyslíka v krvi (napomáha tak k bunkovým oxidáciám a 
optimálnemu využitiu energie). Nedostatok sa prejavuje zlou koncentráciou, depresívnymi 
náladami, poruchami spánku, nechutenstvom, poruchami srdcového rytmu, ťažkým dýchaním 
a vedie až k chorobe beri-beri (1, 2, 3). 

B2 (riboflavín) – vyskytuje sa ako voľný alebo viazaný vo forme koenzýmov 
flavínmononukleotid (FMN) a flavínadeníndinukleotid (FAD). Dôležitú úlohu hrá pri 
vnútrobunkovom dýchaní, udržuje sliznice a je potrebný pre správne videnie. Jeho spotreba 
stúpa v stresových situáciách. Z tela sa vylučuje prevažne močom, ale môže aj potom. 
Nedostatok, ale aj nadbytok spôsobuje opuchy na perách, jazyku, zápaly očných spojiviek (1, 
2, 3).  

B3 (kyselina nikotínová, niacín) – v tele sa kyselina nikotínová mení na nikotínamid, ktorý 
má rovnakú biologickú funkciu. Je súčasťou koenzýmov NAD+ a NADP+, nevyhnutne 
potrebný pri tvorbe energie v bunkách. Ďalej je dôležitý pri srdcovej, nervovej a svalovej 
činnosti a pri udržiavaní zdravej kože a dobrého fungovania tráviaceho traktu. Nedostatok 

                                                 
1Práca bola vytvorená realizáciou projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti 
redukcie zdravotných rizík“ ITMS kód: 26240220022, na základe podpory operačného programu 
„Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.  
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môže viesť k problémom s pokožkou, trávením a k duševnej poruche. Telo si však tento 
vitamín dokáže syntetizovať z tryptofánu a nie je závislé na jeho zdroji z potravy (1, 2, 3). 

B5 (kyselina pantotenová) – je dôležitou súčasťou koenzýmu A a ďalších koenzýmov, 
ktoré sa podieľajú na metabolických procesoch aminokyselín, tukov a sacharidov. Konjugát 
kyseliny pantotenovej je rastovým faktorom pre niektoré mikroorganizmy. Nedostatok 
kyseliny pantotenovej je veľmi nepravdepodobný pre jej všeobecný výskyt v strave. 
Predpokladajú sa gastrointestinálne poruchy, kožné ochorenia, zastavenie rastu, poruchy 
rezorpcie, anémia (1, 2, 3). 

B6 (pyridoxín) – je to pyridoxínová triáda tvorená pyridoxolom (2-metyl-3-hydroxy-4,5-
bishydroxymetylpyridin), pyridoxalom (2-metyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymetyl-
piridín) a pyridoxamínom (2-metyl-3hyrdoxy-4-aminometyl-5-hydroxymetylpyridín). Ich 
estery s kyselinou fosforečnou pôsobia ako koenzýmy v enzymatických reakciách, hlavne 
v metabolizme aminokyselín. Majú dôležitú funkciu v metabolizme homocysteínu a pri 
premene tryptofánu na niacín a v metabolizme sacharidov pri štiepení glykogénu na glukózu. 
Pyridoxín udržuje činnosť ústredného svalstva, má upokojujúce účinky, podporuje tvorbu 
krviniek a ukladanie tukov. Nedostatok môže spôsobovať depresie, únavu, zápaly sliznice 
dutiny ústnej, zápaly spojiviek, svrbenie a olupovanie kože (1, 2, 3). 

B9 (kyselina listová, folová, pteroylglutamová) – v malej miere ju syntetizujú črevné 
baktérie. Zúčastňuje sa na dôležitých metabolických dejoch, pri syntéze pyrimidínov 
a purínov, a teda pri biosyntéze DNA. Jej nedostatok spomaľuje tvorbu DNA a delenie 
buniek, dochádza k zhoršeniu krvného obrazu a následkom môže byť anémia. Kyselina folová 
je nevyhnutná aj pre konverziu homocysteínu na metionín, čo súvisí s chorobami spojenými 
s vyššou hladinou homocysteínu, hlavne kardiovaskulárnymi ochoreniami a Alzheimerovou 
chorobou. Synergicky s kyselinou listovou pôsobí vitamín B12 (1, 2, 3). 

B12 (kyanokobalamín, kobalamín) – v metabolických procesoch sa premieňa na koenzýmy 
adenosylkobalamín a metylkobalamín. Prvý je dôležitý pri degradácii mastných kyselín 
a niektorých aminokyselín. Druhý je dôležitý pri syntéze metionínu a homocysteínu 
v mitochondriách a závisí od prítomnosti folátov. Vitamín B12 pôsobí aj pri premene kyseliny 
listovej na jej aktívne formy, nutné pre krvotvorbu. Nedostatok spôsobuje trvalú nervozitu, 
depresiu, pocit tuposti v rukách a nohách, ťažkosti pri chôdzi, zápal jazyka. Vitamín B12 sa 
nachádza len v potravinách živočíšneho pôvodu (1, 2, 3).  

Biotín – pôsobí ako koenzým pre množstvo enzýmov zúčastňujúcich sa karboxylačných 
reakcií a je preto potrebný pre metabolizmus glukózy a niektorých mastných kyselín. 
Nedostatok biotínu je vzácny. Môže sa vyskytnúť u ľudí pri dlhodobo nevyváženej 
parentálnej výžive, alebo pri konzumácii veľkého množstva surových vajec. Prejavuje sa 
slabosťou, anorexiou, zvracaním, mentálnymi retardáciami, kŕčmi, kožnými léziami (1, 2, 3). 
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Metódy merania v krvi 

Vitamína B1, B2 a B6 sa merajú metódou HPLC na prístroji Agilent 1200 a vitamíny B9 
a B12 sa stanovujú Elisa prístrojom Epoch od firmy Biotek. Vitamín B3 a biotín by sa dali 
stanovovať metódou LC-MS (4, 5) a vitamín B5 metódou GC-MS (6). 

 
Potravinové zdroje 

Najbohatšie prirodzené zdroje vitamínov B komplexu sú vnútornosti, mäso, ryby, mlieko 
a mliečne výrobky, vaječný žĺtok, obilniny, kvasnice, špenát, orechy a oriešky, semená, 
uhorky, brokolica, karfiol (7, 8). 

 
Význam vitamínov v primárnej prevencii 

Vitamíny B komplexu sú okrem ich základných funkcií dôležité v primárnej prevencii 
rôznych civilizačných ochorení. Viaceré práce (9, 10) skúmajú a popisujú vzťah medzi 
vitamínmi B a homocysteínom, a teda vplyv na kardiovaskulárne ochorenia, ďalej na 
osteoporózu (11), ale aj na neurologické poruchy (12, 13), ktoré môžu viesť až k 
Alzheimerovej chorobe.  

Aktuálne riešený projekt sa zaoberá okrem iného možnosťami redukcie zdravotných rizík 
spôsobených nedostatkom vitamínov B komplexu optimálnym zložením stravy.  

Súbor tvorilo 268 subjektívne zdravých dospelých osôb štyroch nutričných režimov:  

a) vegáni konzumujú len rastlinnú potravu,  

b) vegetariáni (lakto-ovo) pridávajú v menšom množstve konzumáciu mliečnych 
výrobkov a vajíčok,  

c) semi-vegetariáni sa stravujú ako lakto-ovo-vegetariáni s prídavkom konzumácie bieleho 
mäsa (hrabavá hydina) a rýb,  

d) bežná populácia na tradičnej zmiešanej strave.  
 
Tab. 1. Hodnoty vitamínov B12, B9, homocysteínu (HCy) a B6 v krvi v závislosti na skladbe potravy (vek 19 – 77 
rokov) 

 Vegáni Vegetariáni (lakto-ovo) Semi-vegetariáni Bežná populácia 

Skladba stravy 
len rastlinná 

potrava 
dominuje rastl. potrava 
s prídavkom mliečnych 

výrobkov a vajíčok 

ako lakto-ovo-
vegetariáni s prídavkom 

hydiny a rýb 

tradičné zmiešané 
stravovanie 

n 48 83 62 75 

B12 (nmol/l) 
< 179 

156 ± 4x 
71 % 

214 ± 4x 
34 % 

262 ± 6x 
8 % 

340 ± 5 
0 % 

B9 (nmol/l) 
< 9,5 

31,9 ± 1,0x 
0 % 

30,2 ± 0,6x 
2 % 

21,5 ± 0,5x 
0 % 

17,1 ± 0,3 
16 % 

HCy (µmol/l) 
< 15 

15,8 ± 0,5x 
48 % 

13,8 ± 0,3x 
27 % 

10,9 ± 0,3 
8 % 

10,2 ± 0,3 
7 % 

B6 (µg/l) 
< 3 

7,65 ± 0,32x 
0 % 

5,78 ± 0,22x 
8 % 

3,74 ± 0,16 
60 % 

4,15 ± 018 
56 % 

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM 
x P < 0,001 
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V tab. 1 sú uvedené hodnoty homocysteínu a jeho nutričných determinantov 
v podmienkach rôzneho pomeru konzumácie rastlinnej a živočíšnej potravy.  

V dôsledku deficitu vitamínu B12 u takmer ¾ vegánov a tretiny vegetariánov boli 
namerané významne zvýšené hodnoty aterogenného homocysteínu s hyperhomocysteinémiou 
u 48 % vegánov a 27 % vegetariánov. Vitamín B12 je spolu s kyselinou listovou potrebný na 
fyziologický priebeh remetylačnej cesty degradácie homocysteínu a súčasne obnovy 
metionínu. Obe alternatívne nutričné skupiny majú vysokú hodnoty vitamínu B9. Vitamín B6 
zohráva úlohu v transsulfuračnej metabolickej ceste homocysteínu, ktorá v podmienkach 
nižšieho príjmu metionínu (všetky tri alternatívne nutričné skupiny) nedominuje. Preto 
v skupine semi-vegetariánov pri deficite vitamínu B6 u 60 % osôb má homocysteín normálnu 
hodnotu. Koncentrácie vitamínu B12 u vegetariánov a vegánov je potrebné monitorovať 
a pristúpiť ku konzumácii fortifikovanej potravy alebo nutričných a farmaceutických 
suplementov z dôvodov odstránenia deficitu tohto vitamínu (14). 
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SVOJPOMOCNÉ SKUPINY  CHRONICKY  CHORÝCH  V SR 
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Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Bratislava 
 
 
 

Fenomén svojpomocných skupín je predmetom skúmania ÚSL a LE LF UK v Bratislave 
od roku 1992. Iniciátorkou bola MUDr. Margita Moravcová, CSc. Výskumy sme realizovali 
od začiatkov ich existencie dotazníkovým zisťovaním, rozhovormi, analýzou oficiálnych 
dokumentov a úradných štatistík, zúčastneným pozorovaním, archívnym výskumom. 
Spolupracovali sme s Ligou proti rakovine a tiež niektorými pacientskymi organizáciami 
a klubmi v SR. 

Výskumnú úlohu – Fenomén dobrovoľníctva a svojpomoci v zdravotníctve podporila 
grantová agentúra VEGA pod č.1/3626/06, v spolupráci LF UK a FiF UK v Bratislave. 
Vedúcou grantovej úlohy bola PhDr. Eva Laiferová, CSc. z Katedry sociológie FiF UK. 
Spoločná grantová úloha nadviazala na dlhodobejšiu vedecko-výskumnú spoluprácu ÚSLLE 
LF UK a Katedry sociológie LF UK v oblasti sociológie medicíny. 

Výskumy sa zameriavali na rozvoj svojpomocného hnutia v zdravotnej starostlivosti. 
V jednotlivých etapách sledovania tohto fenoménu v SR sme sa zameriavali na typológiu 
svojpomocných skupín, monitoring aktivít niektorých typov svojpomocných skupín 
chronicky chorých, spôsob realizácie edukačných aktivít, ich prínos pre svojich členov, 
spoluprácu so zdravotníckymi profesionálmi, históriu dobrovoľníctva a svojpomoci v oblasti 
zdravotníctva na Slovensku, sociálny marketing, sociálnu podporu členom, skupinové 
a členské charakteristiky v SR a pod. (1 – 15). 

 
Chronické ochorenia – pandémia 21. storočia? 

Chronické choroby sú najčastejšími príčinami smrti obyvateľstva vyspelých krajín, kde 
vytlačili infekčné, epidemicky prebiehajúce choroby do pozadia. Uvedená tendencia sa 
v týchto krajinách začala prejavovať začiatkom druhej polovice 20. storočia, keď sa len 
niekoľko skupín ochorení, najmä choroby obehovej sústavy a zhubné nádory, stali hlavnými 
príčinami smrti obyvateľstva. Tento trend však začínajú kopírovať i v krajinách „tretieho 
sveta“.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Zmena patológie obyvateľstva (znížený výskyt akútnych a nárast výskytu chronických 
chorôb) vyspelých krajín je synergickým efektom pôsobenia viacerých faktorov. Tieto 
ukazovatele sa sledujú pomocou zdravotnícko-štatistických, ale aj ekonomicko-štatistických 
ukazovateľov, ako je napr. index ľudského rozvoja (14). 

Koľko rokov človek prežíva v dôsledku narušeného zdravia chorobou alebo dysfunkciou, 
v ktorom veku začínajú byť chronické choroby problémom, sledujú predovšetkým tvorcovia 
zdravotnej politiky pri plánovaní zabezpečenia potrebných zdravotníckych služieb. Výskyt 
chronických chorôb pozorujeme najmä u obyvateľov vyššieho veku, pre ktorých je 
charakteristický výskyt často nie jednej, ale viacerých chronických chorôb (multimorbidita) 
(11). Závažným zdravotno-sociálnym problémom sú však aj u ľudí produktívneho veku, 
najmä v prípadoch keď ich dôsledkom je zdravotné postihnutie. 

Spoločnou črtou chronických chorôb je, že porucha zdravia má dlhotrvajúci priebeh 
v závislosti od druhu chronickej choroby, čím sa znižuje kvalita zdravia a tým aj kvalita 
života postihnutého. Významným faktorom, na ktorý poukazuje odborná literatúra, je podpora 
sociálneho prostredia. Každé chronické ochorenie má individuálne a aj spoločenské dôsledky. 
Na individuálnej úrovni sú to nielen zdravotné dôsledky (vyplývajúce z charakteru 
ochorenia), ale často aj sociálne dôsledky – zmena zamestnania, zmenená pracovná 
schopnosť, invalidita a ďalšie obmedzenia v každodennom živote chronicky chorého.  

 
Svojpomoc – stratégia aktívneho prístupu k zdraviu 

Svojpomoc predstavuje adaptačný mechanizmus na prekonávanie bariér v prístupe k 
zdraviu. Svojpomoc ako projekt sociálneho učenia, adaptácie, tvorby novej životnej stratégie, 
sa týka chronicky chorých, osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov 
i priateľov a vo vyspelých krajinách je významným doplnkom tradičnej lekárskej 
a zdravotníckej starostlivosti (5). 

Ich význam v sociálnej komunikácii v oblasti starostlivosti o zdravie môžeme 
charakterizovať takto: 

− začleňovanie marginalizovaných ľudí do spoločnosti, 
− prenos informácie od organizácie k verejnosti, 
− prenos informácie od organizácie k cieľovej skupine, 
− zvyšovanie citlivosti verejnosti k prezentovaným problémom, 
− otváranie cesty k sponzorom atď., 
− rovnosť v zdraví a zmenšovanie rozdielov v postoji k zdraviu, 
− posilňovanie zdravia počas celého života, 
− vzdelávanie, pohybová aktivita, zdravotné uvedomenie, modernizácia postupov a metód 

zdravotného uvedomenia podľa vekových skupín pri prevencii chronických ochorení, 
− zmena v tradičných predstavách a interpretáciách o chronicky chorých. (9, 10, 12). 

 

 



 437

Prínos svojpomocných skupín pacientov sa prejavuje v nasledovných oblastiach: 

1. terapeutická (zlepšenie fyzického, mentálneho, sociálneho zdravia, zlepšenie 
subjektívne vnímanej kvality života), 

2. edukačná (zvýšenie zdravotného vedomia, rast informovanosti), 

3. aktivizačná (adresát pomoci sa stáva aktérom, poskytuje pomoc ďalším), 

4. mobilizačná (mobilizácia pacienta k prekonávaniu bariér súvisiacich s jeho ochorením a 
jeho dôsledkami), 

5. adaptačná (adaptácia na ochorenie a zmenenú životnú situáciu), 

6. emancipačná (adresát pomoci sa stáva samostatnejším, menej závislým, napr. tým že 
informuje o činnosti skupiny, podieľa sa na obhajobe skupinových záujmov) (7 – 13). 

Stratégia podpory zdravia v komunitách a v svojpomocných skupinách pacientov využíva 
princípy a techniky sociálneho marketingu. Svojpomocné skupiny sú významnými aktérmi, 
ale tiež adresátmi sociálneho marketingu, pri napĺňaní špecifických cieľov, ako: 

− začleňovanie marginalizovaných ľudí do spoločnosti, 
− prenos informácie od organizácie k verejnosti, 
− prenos informácie od organizácie k cieľovej skupine, 
− zvyšovanie citlivosti verejnosti k prezentovaným problémom, 
− otváranie cesty k sponzorom na podporu prezentovaných cieľov atď. (8). 
 

Záver 

Činnosť existujúcich svojpomocných skupín chronicky chorých na Slovensku je vo 
všeobecnosti organizovaná na dobrej kvalitatívnej úrovni. Kvalita a kvantita programov na 
podporu zdravia v svojpomocných skupinách pacientov oslovuje i laickú verejnosť, otvára 
možnosti individuálneho prístupu a sociálnej kooperácie. Doterajšie skúsenosti poukazujú na 
rastúci význam komunikačných a informačných tokov (10 – 13). 

Topografia, rozmiestnenie a činnosť skúmaných pacientskych svojpomocných skupín 
a klubov v mestách a obciach na Slovensku podľa našich zistení svedčí o snahe chronicky 
chorých zlepšiť kvalitu života, osvojiť si zdravý životný štýl, prekonávať izoláciu 
a stigmatizáciu spôsobenú ochorením, pôsobiť spolu s odborníkmi na širšiu verejnosť pri 
prevencii chronických ochorení. Zvýšenie celkovej informovanosti a vzdelanosti chronicky 
chorých môže byť efektívnym nástrojom na prekonávanie inštitucionálnych alebo 
neinštitucionálnych bariér, ktoré obmedzujú rovnosť v prístupe rozličných kategórií 
obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a k zlepšovaniu kvality života (porovnaj dokument 
WHO Zdravie pre všetkých v 21. storočí). Vyžaduje si viacero opatrení a postupov, avšak 
popri zavedených inštitucionálnych mechanizmoch možno dosahovať viditeľné výsledky za 
relatívne krátky čas práve v aktivitách komunít a svojpomocných skupín.  

V priebehu takmer dvoch dekád skúmania svojpomocných skupín u nás sme získali veľa 
poznatkov o charakteristikách a aktivitách jednotlivých skupín, rovnako i rozsah, v ktorom 
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skupiny sú napojené na národné a lokálne organizácie, dostávajú podporu od profesionálov. 
Efekt svojpomoci sa prejavuje v oblasti terapeutickej, edukačnej, aktivizačnej, mobilizačnej, 
adaptačnej a emancipačnej. Existujúce svojpomocné skupiny chronicky chorých v SR majú 
potenciál hrať významnú úlohu v rozvoji sociálnych služieb, zdravotných služieb 
a starostlivosti. Je dôležité, aby zdravotnícki pracovníci o týchto subjektoch a ich aktivitách 
v danom regióne vedeli, pokiaľ možno participovali na ich činnosti, alebo aspoň navigovali 
svojich pacientov. Najvýznamnejšie poznatky sú zahrnuté v najnovšej učebnici sociálneho 
lekárstva vydanej na ÚSLLE LF UK (15). 

Kontinuálne skúmanie problematiky svojpomocných skupín chronicky chorých 
v zdravotníctve má významnú úlohu pri identifikácii problémov spojených so zdravím 
populácie, formulácii projektov na úrovni lokálnych alebo celonárodných programov, 
zdravotnej politiky. 
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HODNOTENIE DOPADOV NA ZDRAVIE (HEALTH IMPACT ASSESSMENT) 
 
 

M. Ležovič, M. Bojnický, A. Kováč, A. Fülöpová 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava  
 
 
 

Systematické hodnotenie účinkov na zdravie je potrebné i kvôli informovaniu jednotlivých 
politických rezortov, pričom proces sledovania vplyvu rozhodovacieho procesu na zdravie sa 
musí stať súčasťou všetkých politických odvetví. Hoci v skutočnosti máme k dispozícii vedecké 
poznatky z oblasti nepriaznivých účinkov viacerých faktorov životného prostredia na zdravie, 
znalosti regulačných politík často nezodpovedajú požadovanej kvalite. 

WHO/Europe poskytuje nástroje a usmernenia posúdenia vplyvu rozhodovacích procesov na 
zdravie (HIA) prostredníctvom budovania kapacít, metodiky, realizácie hodnotenia či recenzií, 
ktoré majú členské štáty k dispozícii. 

Cieľom WHO/Europe je objasniť úlohu a význam zásad predbežnej opatrnosti a ďalších 
preventívnych prístupov v ochrane ľudského zdravia. Preventívne opatrenia sú zamerané na 
zabránenie alebo obmedzenie expozície faktorov, ktorých účinky na zdravie nie sú známe alebo 
sú len čiastočne preskúmané a zároveň môžu byť zdraviu škodlivé (1). 

 
Definícia HIA 

V roku 1999 zaznelo na stretnutí v Gothenburgu, ktorého organizátorom bola Svetová 
zdravotnícka organizácia (Európske centrum zdravotnej politiky), viacero definícií Health impact 
assessment. Ide totiž o „kombináciu metód, postupov a nástrojov, ktorými sa môže posudzovať: 
politika, program alebo projekt z pohľadu potencionálnych účinkov na zdravie ľudskej populácie 
a distribúcie týchto účinkov v populácii“ (2, 3). 

 
Účel HIA 

HIA je určené na ovplyvnenie rozhodovania tak, že bude politiku, projekty a programy vo 
všetkých oblastiach viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľov a nie k jeho poškodeniu. Existujú 
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viaceré spôsoby, ako môže HIA ovplyvniť rozhodovanie: zvyšovaním informovanosti rozhoduje 
o vzťahu medzi zdravím a fyzickým, sociálnym a ekonomickým prostredím, čím sa zabezpečí, že 
rozhodnutia vždy zahŕňajú zváženie zdravotných dôsledkov; pomôže s rozhodovacou 
právomocou identifikovať a zhodnotiť možné zdravotné dôsledky a optimalizuje celkové 
výsledky rozhodnutia tým, že pomáha ľuďom ovplyvneným politikou podieľať sa na tvorbe 
politík a prispieva k rozhodovaniu (4).  

Okrem výzvy k maximálnemu zdraviu populáciesú pre HIA mimoriadne dôležité štyri 
hodnoty: 

− demokracia – s dôrazom na právo ľudí podieľať sa na transparentnom procese tvorby, 
realizácie a hodnotenia politík, ktoré ovplyvňujú ich život, a to ako priamo, tak 
prostredníctvom volených politických rozhodovacích markerov, 

− rovnosť – s dôrazom, že HIA má záujem nielen o celkový vplyv posudzovania politiky na 
zdravie obyvateľstva, ale aj na rozdelení vplyvu v populácii pokiaľ ide o pohlavie, vek, etnický 
pôvod a sociálno-ekonomický status, 

− trvalo udržateľný rozvoj – s dôrazom, že krátkodobý a dlhodobý plán, rovnako ako priame, 
nepriame a kumulatívne vplyvy, sa berú do úvahy, 

− etické využitie dôkazu – zdôrazňuje, že využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych dôkazov musí 
byť prísne a na základe rôznych vedeckých disciplín a metód, ako získať komplexné posúdenie 
pokiaľ možno z očakávaných vplyvov (5). 
 
Metodika HIA 

Metodika hodnotenia dopadu na zdravie populácie pozostáva najčastejšie z nasledovných 
krokov (obr. 1): 

Skríning – v tomto bode sa posudzuje predložený návrh z pohľadu či je, alebo nie je nutné 
vykonať hodnotenie dopadu na zdravie. Sú prípady, keď je dopad na zdravie taký jasný alebo 
minimálny, že realizácia kompletného hodnotenia dopadu na zdravie by bola zbytočným 
zdržovaním procesu realizácie rozhodnutia. Dôležité však je, že skríning sa vykoná aj v tomto 
prípade a jeho výsledky a argumenty sa zachytia vo forme správy. Na realizáciu skríningu sa 
obvykle pripravujú tzv. skríningové nástroje (napr. dotazník). 

Skoping – stanovenie rozsahu zahŕňa plánovanie a projektovanie HIA, stanovenie jeho 
parametrov. Dôkladné určenie rozsahu šetrí čas, prácu a zdroje. Je kľúčovým krokom v procese 
HIA. Na základe skríningu, po rozhodnutí realizovať hodnotenie dopadu na zdravie, sa vytvorí 
pracovná skupina zložená z odborníkov rôznych profesií a zo zástupcov verejnosti. Táto 
pracovná skupina definuje základne otázky, na ktoré má hodnotenie dopadu na zdravie populácie 
dať odpoveď. Pracovná skupina sa v tomto bode musí taktiež rozhodnúť či vykoná hodnotenie 
dopadu na zdravie priamo, alebo požiada o jeho realizáciu externých odborníkov. 
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Obr. 1. Všeobecný model HIA procesu (8, 9) 

 
Hodnotenie rizika – je „srdcom“ hodnotenia dopadu na zdravie. V tomto bode prebieha 

analýza všetkých dostupných výsledkov, uplatňujú sa metódy hodnotenia rizika, sumarizujú sa 
údaje a vyhodnocuje sa samotné riziko. Podľa témy posudzovanej politiky, stratégie, plánu alebo 
projektu sa využívajú kvalitatívne aj kvantitatívne postupy analýzy rizík. 

Odporúčania, spísanie správy – v tomto kroku dochádza k sumarizácii výsledkov 
z predošlých krokov. Je nevyhnutné opäť zdôrazniť, že aj v prípade, keď sa skríning ukončí s 
návrhom nerealizovať hodnotenie dopadu na zdravie, je nevyhnutné napísať správu o tomto 
návrhu a takýto návrh odborne odôvodniť. 
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Rozhodovanie – proces tvorby záverečných odporúčaní HIA, ich implementácia a realizácia. 
Zodpovednosť za túto fázu preberá riadiaci výbor, ktorému projektový tím HIA predloží návrh 
odporúčaní na prerokovanie a schválenie. 

Monitoring a hodnotenie – posledný krok metodiky, avšak dôležitý rovnocenne 
s predchádzajúcimi: 

− Monitoring obsahuje návrh monitorovacieho systému, ktorý má umožniť sledovanie 
skutočných dopadov na zdravie populácie po zrealizovaní rozhodnutia. Veľmi často 
sa tu využívajú indikátory navrhnuté počas skríningu a používané počas hodnotenia rizika. 
Voľba iných indikátorov je tiež možná.  

− Hodnotenie má dve časti. Prvou je návrh spôsobu hodnotenia skutočných dopadov vo väzbe na 
monitorovací plán. Druhou časťou hodnotenia je akýsi audit vykonaného hodnotenia dopadu 
na zdravie. Ten sa obvykle vykonáva externou skupinou odborníkov, ktorí majú skúsenosti s 
hodnotením dopadu na zdravie. Tento krok je dôležitým krokom zabezpečenia kvality celého 
procesu (6, 7). 
 
Záver 

Dôležité je uvedomiť si, aký je vplyv politiky na zdravie, a najmä, ako môže politika meniť 
zdravie celej populácie. Návrhy mimo zdravotníckeho sektoru, kde zdravie nie je hlavným 
cieľom, môžu mať významný vplyv na zdravie ľudí, najmä na zdravie zraniteľných skupín 
populácie. 

Hodnotu zdravia si často ľudia uvedomujú, až keď ho strácajú. V mnohých prípadoch však 
ľudia svoje zdravie ovplyvniť nedokážu, pretože si svoju situáciu ani neuvedomujú. Na zdravie 
vplývajú mnohé priame aj nepriame faktory. Pri prijímaní politických rozhodnutí by 
predstavitelia štátu mali dbať na zachovanie zdravia. Rozhodnutia prijímané v iných oblastiach, 
ktoré sa netýkajú zdravotnej starostlivosti, majú vplyv na zdravie (vytváranie pracovných 
príležitostí, výstavba nových komunikácií, zrušenie závodu). Pri posúdení týchto vplyvov sa dá 
využiť metodológia hodnotenia dopadov na zdravie. HIA je nová metodika, ale jej použitie rastie, 
pretože zahŕňa posúdenie determinantov zdravia, identifikuje populácie ktorých zdravie sa môže 
ohroziť, pomáha nasmerovať politické rozhodnutia tak, aby zdravie podporovali, zachovali, alebo 
poškodili len minimálne. Proces HIA prináša pohľady na prijímanú politiku, program, projekt 
z rôznych oblastí, pretože sú v ňom zapojení odborníci z týchto oblastí, čím sa vytvára 
medzisektorová spolupráca.  
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Bleskové srpnové povodně byly největší mimořádnou událostí v dějinách Libereckého 
kraje. Hejtman Libereckého kraje vyhlásil stav nebezpečí, který trval od 7. 8. 2010 do 5. 9. 
2010. Bleskové povodně prověřily schopnost orgánu ochrany veřejného zdraví naplnit svou 
úlohu v krizové situaci i pracovat v nepříznivých podmínkách. Naším úkolem bylo v průběhu 
povodní i po nich chránit zdraví. Protože povodeň takovéhoto rozsahu nebyla první 
v novodobé historii Česka, mohli jsme při naší práci navázat na práci našich kolegů, využít 
jejich zkušeností i konkrétní odborné a materiální pomoci, za což bychom chtěli dodatečně 
touto cestou poděkovat. Stejně tak pro nás bylo oporou i metodické vedení a pokyny hlavního 
hygienika, které jsou pro tento účel již opakovaně prověřené a i tentokrát byly bezezbytku 
naplněny. 

S touto zkušeností a podporou jsme proto mohli od prvního dne povodní rozvíjet všechny 
potřebné činnosti a opatření k ochraně zdraví. Asi nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že byl 
aktivován krizový štáb KHS i výjezdové skupiny, zajištěna dostupnost všech pracovníků, 
omezeno čerpání dovolených, zajištěny víkendové služby atd. Denně byli naši pracovníci 
v terénu, aby monitorovali výskyt infekčních onemocnění, kvalitu vodních zdrojů, riziko 
přemnožení komárů, poskytovali metodickou pomoc samosprávě, ale i v domácnostech, 
továrnách, stravovacích zařízeních, školách či v provizorním zázemí složek IZS, a to nejen při 
provádění dezinfekce, úklidu nebo nakládání s kontaminovanými předměty. Koordinovali 
jsme činnost i spolupracujících orgánů státní správy, jako SZPI, KVS či ČOI tak, aby i jejich 
kompetence byly využity k ochraně zdraví. Ředitel KHS se účastnil zprvu denních a posléze 
ob den konaných pravidelných jednání krizového štábu kraje. 

V následujícím sdělení jsou stručně popsány hlavní činnosti orgánu ochrany veřejného 
zdraví, konkrétně protiepidemického odboru, odboru komunální hygieny, hygieny výživy a 
hygieny dětí a mladistvých v průběhu a v období po bleskových povodních v Libereckém 
kraji.  
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Povodňový balíček 

Vzhledem k reálné akutní hrozbě infekčních a toxických rizik plynoucích z masivní 
kontaminace, rozšíření přenašečů nákaz, vyplavení toxických látek, kontaminaci 
potravinového řetězce, ale i vzhledem k oslabení imunitního systému, stresu a zvýšené 
četnosti poranění bylo nutné co nejdříve poskytnout ucelenou, komplexní a přitom jasnou a 
stručnou informaci o rizicích a jejich eliminaci. K tomu, účelu byl připraven a od prvního dne 
povodní distribuován osobním kontaktem, všemi dostupnými médii, elektronicky i poštou tzv. 
Povodňový balíček, který obsahoval: 

− Pravidla základní hygieny po záplavách. 
− Doplnění informačního materiálu „Pravidla základní hygieny po záplavách“. 
− Postup při asanaci a regeneraci studní individuálního zásobování pitnou vodou zasažených 

záplavami. 
− Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní, které 

jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou. 
− Informace Krajské veterinární správy k úhynu hospodářských zvířat a ke znehodnocení 

potravin živočišného původu. 
− Seznam firem provádějících sanaci studní. 
− Tabulka na vyplnění žádostí o vyšetření kvality vody ze studní. 
− Pravidla při likvidací plísní v budovách v zaplavených oblastech. 
− Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů. 
− Přehled firem oprávněných převzít odpady. 
− Přehled zařízení k odstraňování a k využívání odpadů.  

 
Činnost protiepidemického odboru  

Příprava pravidelného sběru epidemiologických dat ze zasažených oblastí: z Krajské 
nemocnice Liberec, a.s. (z infekčního oddělení a interní ambulance), z ambulance akutní péče 
v Liberci a Lázních Kunratice, z Nemocnice Frýdlant, z Nemocnice s poliklinikou Česká 
Lípa, a.s., od Zdravotnické záchranné služby LK, od ČČK, od vojenské zdravotnické služby. 

Prověření pozitivního rekonvalescenta po onemocnění břišním tyfem v obci Poustka. 
Rekonvalescent aktuálně na základě Metodického návodu k zajištění programu surveillance 
onemocnění břišním tyfem a paratyfem, uveřejněným ve Věstníku MZ č.7/2010 ze dne 4. 
června 2010, vyřazen z evidence pozitivních rekonvalescentů. 

Praktičtí lékaři pro dospělé a pediatři okresu Liberec a Česká Lípa požádáni o spolupráci 
při vyhledávání nemocných, požádáni o provádění odběrů biologického materiálu 
k identifikaci původců nákaz. Vzhledem k četnosti poranění při odklízecích pracích lékařům 
zaslány informace o způsobu očkování proti tetanu při poraněních. 

Opakované výjezdy epidemiologů do postižených oblastí, zde osobní kontaktování 
terénních spolupracovníků, kteří pomáhali KHS LK monitorovat průjmová onemocnění 
(vojenská zdravotnická služba, ZZS LK, vodní záchranná služba). Návštěvy krizových štábů, 
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starostů, středisek humanitární pomoci – zde opět vyhledávání průjmových onemocnění a 
konzultovány epidemiologické problémy. 

Zpracován materiál „Seznam firem a pracovníků provádějících DDD činnost 
v Libereckém kraji“. 

Zpracován materiál „Seznam repelentů proti létajícímu hmyzu“. 
Zpracován materiál „Dezinfekční přípravky na ruce“. 
Zpracován materiál „Protiplísňové přípravky na ošetření nohou“. 
Zpracován materiál „Postřiky proti komárům v obydlích“. 
Zpracován materiál „Postup při dekontaminaci dokumentace“, který byl cestou odboru 

zdravotnictví KÚ LK distribuován do všech ordinací v postižených oblastech. 

Mapována situace v zaplavených ordinacích, a to jednak faktický stav ordinací a také 
zachování chladového řetězce očkovacích látek. Kontaktováno všech 9 pediatrických ordinací 
v zasažených oblastech a všech 17 ordinací praktických lékařů pro dospělé. Žádná ordinace 
pediatrů nebyla zatopena. Očkovací látky z oblastí bez proudu byly včas odvezeny, ani 
v jednom případě nebyl porušen chladový řetězec. Šest zdravotnických zařízení bylo vážně či 
zcela zatopeno (2 ordinace praktického lékaře pro dospělé, 2 zubní ordinace, 1 ordinace 
gynekologa a jedno výjezdové stanoviště ZZS LK).  

Navázána spolupráce s epidemiology z Ústředního vojenského zdravotního ústavu. Denně 
docházelo k výměně epidemiologických dat, včetně výsledků odebraného biologického 
materiálu. Dne 16. 8. 2010 byl uskutečněn společný výjezd do postižených oblastí Raspenava, 
Višňová, Heřmanice. Zde vyhledávání infekčních onemocnění, kontrola dodržování 
základních hygienických zásad v prostorách výdeje stravy, při rozdělování potravinové 
humanitární pomoci, v ubytovnách, v zařízeních pro hygienickou očistu civilistů. 
V Heřmanicích společnými silami zajištěno mytí rukou ve výdejně stravy, které bylo do té 
doby zajištěno pouze jednou nádobou pro všechny strávníky, navíc s roztokem dezinfekčního 
přípravku nevhodným na dezinfekci rukou.  

Prováděna konzultační činnost v postižených oblastech k posouzení zdravotní závadnosti 
objektů, zejm. v souvislosti s šířením infekčních onemocnění. 

Na žádost 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany bylo zpracováno 
doporučení k dekontaminaci materiálů a prostředků, které byly nasazeny při povodních 
v obcích Libereckého kraje. 

 
Komáři 

12. 8. 2010 byl pracovníky protiepidemického odboru proveden monitoring výskytu 
komárů za účasti entomologa z KHS Jihomoravského kraje. Z důvodu poškození komunikací 
bylo Krizovým štábem LK poskytnuto armádní terénní vozidlo se zkušeným řidičem. Situace 
byla zmapována v celém zasaženém území, prověřeno celkem 14 lokalit na území dotčeném 
povodněmi na Liberecku a Českolipsku. Na základě výsledků monitoringu byly určeny 2 
lokality na Českolipsku, každá o rozloze cca 5 ha, v obci Žizníkov a Heřmaničky 
k preventivnímu dezinsekčnímu zásahu. Dne 13. 8. 2010 bylo vydáno Rozhodnutí hejtmana 
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LK č. 3/2010, kterým byla uložena společnosti Lidezin, s.r.o. povinnost aplikace postřiku 
larvicidním přípravkem proti komárům VectoBac 12AS. 14. 8. 2010 vzhledem k nepřízni 
počasí aplikace přípravku VectoBac 12 AS nemohla být provedena. Teprve 15. 8. 2010 začala 
akce, která byla dokončena 16. 8. 2010 večer. 25. 8. 2010 byl proveden kontrolní monitoring 
výskytu komárů na Českolipsku vedoucím NRL pro dezinsekci a sterilizaci SZÚ Praha. 
Zjištěn pouze výskyt ornitofilních komárů Culex pipiens.  

 
Infekční onemocnění 

K 17. 9. 2010 bylo v souvislosti s podezřením na infekční onemocnění prověřováno 
celkem 98 osob. 19 osob bylo hospitalizováno na infekčním oddělení Krajské nemocnice 
Liberec, a.s., 1 osoba v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Bylo provedeno celkem 41 
výtěrů z rekta. V EPIDATu bylo k 17. 9. 2010 vykázáno v souvislosti s povodněmi 50 nákaz: 
1x A02, 6x A04, 9x A04.5, 1x A08, 28x A09, 1x A27, 1x A41, 1x A46, 2x B86. V odběrech 
vzorků stolic u civilních osob, vojáků a příslušníků základních složek integrovaného 
záchranného systému z postižených oblastí bylo prokázáno 2x E.coli O86, 2x E.coli O111, 2x 
E.coli nedotypované, 1x rotaviry, 1x Clostridium perfringens a 9x Campylobacter jejuni bez 
epid. souvislosti a 1x Salmonella enteritidis. 

 
Leptospiróza 

V souvislosti s vystoupením soukromého veterináře v TV Nova se sdělením, že v obci 
Raspenava je ohnisko leptospirózy, byla pro nadřízené státní orgány a krizové orgány kraje 
provedena analýza onemocnění v okrese Liberec od roku 1961. V uvedeném období bylo 
hlášeno celkem 80 onemocnění. 13 vyhledáno v obcích, které byly v roce 2010 postiženy 
bleskovou povodní. Průměrný výskyt za 48 let činil 1,67 onemocnění za rok. V souvislosti se 
srpnovými povodněmi evidujeme pouze 1 potvrzené onemocnění leptospirózou u muže 
policisty nar. 1985 z obce Frýdlant. Při bleskové povodni 7. 8. a 8. 8. plaval ve vodě v obci 
Frýdlant. První příznaky onemocnění udával 21. 8. 2010 – od rána horečku a zimnici, zvracel. 
Horečka pokračovala i 22. 8. 2010 až do 40,4 °C, měl bolesti břicha trvalého charakteru. 
Hospitalizován byl na infekci 23. 8. 2010. Při příjmu měl CRP 259, mírnou elevaci močových 
amyláz, lehkou elevaci jaterních transamináz. Byla zahájena léčba cefalosporiny III. generace 
parenterálně. Hospitalizován až do 30. 8. 2010. Dimitován osmý den hospitalizace 
v uspokojivém stavu. Sérologicky z 2. odběru na leptospiry ze dne 6. 9. 2010 L. 

grippotyphosa P125 1:200 pozitivní, L. grippotyphosa Ž6 1:400 pozitivní.  
 

Činnost odboru hygieny obecné a komunální 

Situace v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

Pracovníky krajské hygienické stanice byly osloveny vodárenské společnosti v kraji a 
domluveno předávání denní informace na KHS o stavu zásobování pitnou vodou v 
zasažených oblastech. Hlášení obsahovalo stav poruch na vodovodních řadech v jednotlivých 
lokalitách, počet občanů bez připojení na veřejný vodovod, způsob a množství nouzového 
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zásobování pitnou vodou, poruchy kanalizačního řadu, způsobilost provozu čistíren 
odpadních vod a prognózu odstraňování závadného stavu. 

Pracovníci odboru osobně kontaktovali všechny starosty postižených obcí, kterým 
předávali připravené a doplněné materiály (povodňový balíček), vysvětlili a domluvili postup 
při zjišťování stavu zasažených studní v obci včetně jejich nahlášení na KHS. Nabídli 
maximální součinnost a metodickou pomoc v oblasti zásobování pitnou vodou.  

 
Další činnosti: 

− Byl zmapován seznam evakuačních míst k náhradnímu ubytování.  

− Byly shromažďovány údaje o stavu koupališť, provozovatelé je podle situace v postižených 
částech kraje sami uzavírali.  

− Okamžitě byly telefonicky poskytovány informace občanům týkající se pitné vody, 
zdravotní závadnosti zatopených věcí a jejich případné možnosti dekontaminace, plísní v 
obydlí, zacházení s odpady apod. Dále byly podrobné informace zveřejněny na 
webovských stránkách KHS LK. 

− Ve spolupráci s Krajským úřadem LK a obcemi se pracovníci zabývali i problematikou 
odpadů, včetně účasti na místních šetřeních k posouzení nebezpečí šíření infekčních 
onemocnění a poskytování informací občanům.  

Po uklidnění povodňové situace v září, říjnu i později se provedlo na žádost starostů 
postižených obcí 651 rozborů vod ze sanovaných studní. Počet nahlášených studní byl 
původně vyšší, musela být ale provedena kontrola, aby se dostálo nastaveným pravidlům pro 
bezplatné rozbory vod. Řada zdrojů byla vyřazena z těchto opakujících se důvodů: dům byl 
připojen na veřejný vodovod, jednalo se o komerční studnu, jednalo se o studánku, studna 
sloužila jako zdroj vody pro trvale neobývanou chatu či chalupu apod.  

Uživatelé studní často trvali na odběru vzorků, přestože jejich studny nebyly připraveny 
(vyčištěny, desinfikovány, zapracovány). Občané také využili možnosti dostat rozbor „zdarma 
pro informaci“, ale netajili se tím, že pijí a budou pít vodu balenou. 

Potvrdil se také náš předpoklad, že voda ze studní bude i po delší době po povodních a po 
sanaci mikrobiologicky závadná (cca 90 % studní ). 

 
Činnost odboru hygieny výživy 

Činnost odboru bezprostředně po začátku povodní byla podle předem stanoveného plánu 
rozdělena do 3 fází, a to:  

− telefonické kontakty provozovatelů, zjišťování stavu, mapování situace, 

− výjezdy do postižených oblastí, osobní kontakty, ověřování situace na místě – tj. ověření 
stavu potravinářských podniků, způsobu zajištění dodávky pitné vody, metodická pomoc 
při provádění sanitačních opatření, předávání písemných materiálů,  
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− cílená šetření zaměřená na objekty/zařízení, v nichž jsou zajišťovány stravovací služby pro 
složky integrovaného záchranného systému nebo pro občany postižených obcí, evakuované 
osoby apod.  

Dne 16. 8. 2010 byla z iniciativy KHS LK svolána koordinační schůzka mezi pracovníky 
KHS LK se sídlem v Liberci, SZPI, inspektorát v Ústí nad Labem a KVS pro Liberecký kraj, 
jejímž hlavním cílem byla koordinace postupů jednotlivých kontrolních orgánů a stanovení 
priorit, vzájemné poskytování aktuálních informací a součinnost.  

Pracovníci odboru hygieny výživy KHS LK prověřili stav potravinářských podniků ve 
všech obcích postižených povodněmi. V těchto obcích bylo provedeno celkem 217 šetření 
zaměřených na ověření stavu potravinářských zařízení a metodickou pomoc provozovatelům. 

Bylo zjištěno, že 70 provozoven bylo postiženo povodní v různém stupni a rozsahu 
(většinou došlo k zatopení pouze sklepních prostor), v době kontroly v nich probíhaly buď 
odklízecí a sanitační práce nebo následné práce spojené s postupným uváděním zařízení do 
provozu a nebyla v nich vykonávána žádná činnost spojená s přípravou pokrmů.  

Při kontrolách nebylo zjištěno ohrožení bezpečnosti potravin ani jiné porušení povinností 
provozovatelů ve smyslu předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

 

Odbor hygieny dětí a mladistvých 

Pracovníci odboru HDM se snažili zmapovat situaci týkající se postižení škol a školských 
zařízení. Navštívili v zatopených oblastech všechny školské objekty, rozdávali letáky 
s doporučeným postupem při úklidu a dezinfekci vytopených budov, letáky s doporučeným 
postupem při dezinfekci pískovišť a dětských hřišť a také letáky s návodem, jak čistit a 
sanovat studny v zatopených oblastech. Metodicky vedli školy při likvidaci škod způsobených 
povodněmi. 

V okrese Liberec a Česká Lípa bylo v různém rozsahu poškozeno 33 škol a školských 
zařízení.  

Ve 24 školách a školských zařízeních byly zatopeny suterénní prostory, venkovní hrací 
plochy a hřiště. 

Vytopeno a závažně poškozeno bylo 9 objektů – 4 mateřské školy, 2 základní školy, 1 
střední škola 1 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 1 základní umělecká škola. 
V 5 zařízeních nebylo možné zahájit školní rok k 1. 9. 2010 a až do dokončení oprav 
probíhala výuka v náhradních prostorách. V rámci státního zdravotního dozoru pracovníci 
KHS navštívili všechny náhradní objekty a ověřili vhodnost jejich využití k výuce. Pouze 
objekt mateřské školy v Raspenavě byl poškozen v takovém rozsahu, že byl určen k demolici.  

 
Závěr 

Veřejné zdraví v Libereckém kraji nebylo bleskovými povodněmi akutně výrazněji 
ovlivněno. V souvislosti s povodněmi se nevyskytly ani závažné očekávané nákazy. Přesto 
rozsah katastrofy a jeho dopady na psychiku lidí, hospodářský vývoj a celkový život v kraji 
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veřejné zdraví v celkovém součtu ovlivní. I tyto dlouhodobé změny by měly být 
monitorovány a z hlediska ochrany veřejného zdraví činěna adekvátní opatření k jejich 
minimalizaci. 

 Bleskové povodně prověřily funkčnost orgánu ochrany veřejného zdraví. Jak pro občany, 
tak pro orgány samosprávy a státní správy byla krajská hygienická stanice nepostradatelným a 
často oslovovaným partnerem. Události spojené s bleskovými povodněmi ukázaly, že orgán 
ochrany veřejného zdraví patří mezi důležité a nenahraditelné orgány v kraji. Jako důkaz 
tohoto tvrzení závěrem citujeme z osobního dopisu starosty Cvikova, jednoho z povodněmi 
postižených měst, řediteli KHS Libereckého kraje: „Velice si vážíme Vašeho vstřícného 
projevu lidské solidarity a velmi si ceníme Vámi nabídnuté pomoci, která posloužila ke 
zmírnění těžké situace všech vyplavených občanů.“ 
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OCHRANA ZDRAVIA OBYVATE ĽOV OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA  

PRI POVODNIACH V JÚNI 2010 
 
 

J. Kolcun, Š. Kolcunová 

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
 

 
 

Vplyvom dlhodobých a výdatných dažďov došlo dňa 4. 6. 2010 k stavu ohrozenia 
obyvateľstva a majetku v mestách a obciach okresu vybrežením rieky Poprad a jej prítokov 
(Jakubianka, Lomnický potok a ďalšie potoky), čo spôsobilo zaplavenie bytovej a priemyselnej 
zástavby, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov, mostov, poľnohospodárskej pôdy, s 
následnými rozsiahlymi škodami na stavbách, inžinierskych sieťach, cestných komunikáciách, 
mostoch, lávkach, železničných tratiach, reguláciách vodných tokov, majetku štátu, obcí a na 
súkromnom majetku (obr. 1). 
 

 
 

Obr. 1. Vybreženie rieky Poprad v roku 2010 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Na základe týchto skutočností vyhlásili 4. 6. 2010 o 05.45 h prednosta Obvodného úradu 
v Starej Ľubovni a predseda krízového štábu obvodu (KŠO) v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 
zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami mimoriadnu situáciu pre celé územie 
okresu Stará Ľubovňa (mimoriadnu situáciu odvolali 11. 6. 2010 o 16.00 h). 

V dňoch 5. až 8. 6. 2010 zasadal Krízový štáb obvodu Stará Ľubovňa, kde sa uplatnili 
požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva pred prenosnými chorobami: 

− prerušenie vyučovacieho procesu na všetkých typoch škôl v meste Stará Ľubovňa a vybraných 
školách v okrese,  

− zabezpečenie dôkladnej dezinfekcie obytných a verejných priestranstiev po vyčistení 
priestorov a plôch postihnutých povodňami, 

− odber vzoriek vody z vodárenských objektov na lab. vyšetrenie prostredníctvom RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni. Na základe výsledkov vyšetrení orgán na ochranu zdravia rozhodol 
o obnovení dodávky pitnej vody. 

Opatrenia nariadené RÚVZ na území okresu Stará Ľubovňa v súlade so zákonom č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zamerané na predchádzanie ochoreniam v čase mimoriadnej povodňovej situácie v obciach a 
mestách postihnutých povodňami: 

− Zákaz používania vody ako pitnej z verejných vodovodov dotknutých povodňou, zabezpečenie 
náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou (dovoz cisternami), nariadenie 
chlórovania vody vo vodovodnej sieti na hornej hranici prípustnej koncentrácie voľného chlóru 
u odberateľa (0,3 mg/l). 

− Zákaz používania vody ako pitnej zo zaplavených individuálnych vodných zdrojov, do doby 
vykonania ich vyčistenia a následnej dezinfekcie. Do doby úpravy studní zabezpečiť náhradné 
zásobovanie pitnou vodou. 

− Zaplavené individuálne vodné zdroje po opadnutí povrchovej vody vyčerpať a následne ich 
mechanicky vyčistiť, vrátane okolia (najmenej do vzdialenosti 10 m). Po mechanickom 
vyčistení studne vykonať opakovane chemickú dezinfekciu studní chlórnanom sodným (napr. 
s obchodným názvom SAVO) podľa návodu výrobcu. 

− Upozornenie: do času vykonania uvedených opatrení je možné takúto vodu používať len ako 
úžitkovú, aj to len po prevarení.  

− V prípade zaplavených potravín považovať všetky požívatiny, s výnimkou potravinárskych 
výrobkov balených v skle, plechovkách a plastových obaloch s neporušenými obalmi 
a uzávermi za nevhodné na ľudský konzum. 
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− Organické odpady ukladať a zhromažďovať na určených plochách do vhodných kontajnerov 
a odvážať na vopred určené miesto. 

− Pri riešení odvozu uhynutých zvierat, potravín živočíšneho pôvodu do kafilérií spolupracovať 
s Regionálnou veterinárnou správou v Starej Ľubovni. Zakopávanie uhynutých zvierat 
a potravín živočíšneho pôvodu znehodnotených povodňou vo väčších množstvách do zeme 
v záplavových oblastiach nie je prípustné. 

− Pri manipulácii s odpadmi a telami živočíchov je potrebné používať ochranné pracovné 
pomôcky (ochranné pracovné odevy, plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály – 
plastové vrecia, nástroje a podobne vrátane dezinfekčných prostriedkov). 

− Po vyčistení a vydezinfikovaní studní písomne uplatniť požiadavku na vyšetrenie vzorky vody 
na RÚVZ so sídlom v Poprade, prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. 

Vodné zdroje hromadného zásobovania pitnou vodou ohrozené povodňou: 

− povrchový vodárenský tok Jakubianka – zdroj vody pre skupinový vodovod Stará Ľubovňa 
(zásobované: Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Jakubany, Chmeľnica, Plavnica, Hniezdne, 
Kamienka, Forbasy – 24 931 obyvateľov), 

− povrchový vodárenský tok Lomnický potok – zdroj vody pre skupinový vodovod Lomnička, 
Podolínec (zásobovaných cca 4 000 obyvateľov) 

− podzemné zdroje v k. ú. Plavnica – zdroj vody pre skupinový vodovod Plaveč, Ľubotín 
(zásobovaných 2300 obyvateľov)  

Na základe uvedených skutočností vydali primátori, starostovia obcí, predseda KŠO príkazné 
listy na vykonávanie povodňových záchranných prác za účelom nasadenia techniky, osôb, 
mechanizmov, strojov. 

Ďalej vydali príkazy na krátkodobú a dlhodobú evakuáciu v mestách a obciach, kde bolo 
ohrozené obyvateľstvo vodou v zaplavených domoch a bytovkách. 

Následne došlo aj k početným zosuvom pôdy z dôvodu silného podmočenia terénu a ciest, a 
aj k úplnému zničeniu dvoch rodinných domov v osade Podsadek. 

Členovia krízových štábov, povodňových komisií koordinovali záchranné práce, nasadzovali, 
usmerňovali a riadili techniku a pracovníkov nasadených na záchranné práce (tab. 1, 2). 

K priaznivej epidemiologickej situácii na území okresu Stará Ľubovňa prispeli včasné a 
účinné opatrenia preventívneho charakteru: 

− účinná sanácia individuálnych vodných zdrojov, 

− dezinfekčné a deratizačné zásahy firmou O-K Radosa Partizánske v obytných priestoroch a 
okolí na území postihnutom povodňami. 
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Tab. 1. Prehľad evakuovaných obyvateľov obvodu  Stará Ľubovňa  počas povodní od 4. do 6. júna 2010 

Vyhlásenie  
evakuácie 

Odvolanie 
evakuácie Z obce 

(z objektu ) 
Do obce 

(do objektu) 
Počet  
osôb 

deň hodina deň hodina 
Stará Ľubovňa – ul. 
Mýtna 

St. Ľubovňa – rodinní 
príslušníci 158 4. 6. 2010 06.00 5. 6. 2010 08.00 

Stará Ľubovňa – ul. 
Jarmočná 

St. Ľubovňa – Kultúrny dom 6 4. 6. 2010 06.00 5. 6. 2010 08.00 

Stará Ľubovňa – 
Rómska osada 

St. Ľubovňa – Podsadek – 
Komunitné centrum 
Podsadek 

36 4. 6. 2010 06.00 5. 6. 2010 08.00 

Podolínec – rodinné 
domy 

Podolínec – Kultúrny dom + 
rodinní príslušníci 95 4. 6. 2010 10.00 4. 6. 2010 17.30 

Nová Ľubovňa –
bytovka č. 846 

Nová Ľubovňa – Zákl. škola 
+ rodinní príslušníci 47 4. 6. 2010 05.20 4. 6. 2010 16.30 

Nová Ľubovňa – 
bytovka č. 847 

Nová Ľubovňa – Zákl. škola 
+ rodinní príslušníci 50 4. 6. 2010 05.20 4. 6. 2010 16.30 

Nová Ľubovňa – 
bytovka č. 848 

Nová Ľubovňa – Zákl. škola 
+ rodinní príslušníci 57 4. 6. 2010 05.20 4. 6. 2010 16.30 

Nová Ľubovňa – 39 
rodinných domov 

Nová Ľubovňa – Rodinní 
príslušníci 166 4. 6. 2010 05.20 4. 6. 2010 16.30 

Kolačkov – Rómska 
osada 

Kolačkov – Kultúrny dom 330 4. 6. 2010 06.30 5. 6. 2010 06.00 

Kolačkov – Rómska 
osada 

Kolačkov – Kultúrny dom 330 6. 6. 2010 10.00 6.6.2010 18.00 

Kolačkov – 36 
rodinných domov 

Kolačkov – Rodinní 
príslušníci 108 6. 6. 2010 10.00 6.6.2010 18.00 

Obvod Stará Ľubovňa   1 383     

 
Tab. 2. Monitorovanie pitných vôd zo zaplavených individuálnych vodných zdrojov (stav 30. 8. 2010). 

Požiadavka obce Nevyhovujúce vzorky 

Miesto odberu Nahlásený 
 počet 

Upravený  
počet po

če
t Mikrobiologické 

ukazovatele (EC,EK) 
počet            (%) 

Chemické ukazovatele 
CHSKMn, MH4+ 
počet              (%) 

Ďurková 50 14 13 4 30,77 0 0 
Haligovce 1 1 1 1 100 0 0 
Hniezdne 11 2 1 1 100 1 100 
Hraničné 2 2 2 2 100 0 0 
Kamienka 1 1 0 - - - - 
Lomnička 3 3 2 0 0 0 0 
Plavnica 46 11 13 9 69,2 0 0 
Podolínec 17 17 - - - - - 
Pusté Pole 33 34 28 12 42,86 0 0 
Stráňany 1 1 1 1 100 0 0 
Orlov 6 b.j. č. 253 0 0 1 1 100 0 0 
Spolu 165 86 62 31 50,00 1 1,61 
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Záver 

Vďaka rýchlym a účinným opatreniam orgánu verejného zdravotníctva a dobrej spolupráci so 
samosprávou, ako aj so samotnými obyvateľmi, nedošlo k poškodeniu zdravia populácie okresu v 
dôsledku povodní a nebol hlásený zvýšený výskyt komárov na území okresu Stará Ľubovňa. 
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PROBLEMATIKA ZÁSOBOVANIA OBYVATE ĽSTVA  
PITNOU VODOU V LOKALITE BZENOV 

 
 

G. Holéczyová, J. Karoliová  

Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice  
 
 
 

Ľudské zdravie, ktoré počas mnohých tisícročí určoval prevažne len vplyv biologických 
zákonitostí, začína čoraz viac podmieňovať rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva. Nové 
výdobytky v oblasti vedy priniesli okrem kladných stránok i mnohé negatívne, ktoré 
ovplyvňujú zdravie človeka.  

Ľudský organizmus je v neustálej interakcii s vonkajším prostredím, je od neho závislý 
a nemôže bez neho existovať. Akékoľvek zmeny v životnom prostredí (biologické, chemické, 
fyzikálne) sa odzrkadľujú priamo alebo nepriamo aj v potravinovom reťazci človeka. Pre 
zabezpečenie čo najmenšieho zaťaženia škodlivými látkami vo výžive jednotlivca je potrebné 
dbať na kvalitu všetkých stupňov reťazca, do ktorého patrí aj pitná voda. 

V súčasnosti existuje mnoho spôsobov jej kontaminácie, a preto závažnou úlohou 
správcovských vodárenských spoločností, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale 
aj ďalších kompetentných organizácií, je monitorovať a kontrolovať kvalitu povrchovej 
a podzemnej vody v súlade s požiadavkami najmä vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej 
vody a na sledovanie kvality vody vo vodovodoch, a v súlade s nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 496/2010 Z. z o požiadavkách na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (10, 4). 

Odborný dohľad nad vodárenskými spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na výrobe pitnej 
vody a kontrole jej kvality, vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré 
priamo patria pod kompetenciu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Základným predpokladom kvantity a kvality pitnej vody je v prvom rade samotný vodný 
zdroj, údržba nádrží a distribučnej siete. Preto už pri výbere zdrojov pre hromadné 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa prihliada na také vodné zdroje, ktoré sa svojím 
fyzikálnym, chemickým, mikrobiologickým a biologickým zložením čo najviac približujú 
k požiadavkám na pitnú vodu a nepotrebujú zložitú technológiu úpravy (5).  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Voda sa v individuálnych zdrojoch zvyčajne neupravuje, čo sa prejaví aj na kvalite vody 
dodávanej spotrebiteľovi. Cieľom práce je posúdiť kvalitu pitnej vody vo vybraných 
individuálnych a verejných zdrojoch v lokalite Bzenov okres Prešov.  

 
Materiál a metódy 

V lokalite Bzenov sme sledovali kvalitu pitnej vody z verejného vodovodu a vody 
z individuálnych zdrojov z pohľadu mikrobiologických a chemických ukazovateľov. Obec 
Bzenov leží v južnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí Svinky, v nadmorskej výške okolo 
300 m, vzdialená 12 km od Prešova. Vzorky vody sme odoberali na dvanástich odberných 
miestach – 4 zo súkromných studní a 8 z verejného vodovodu v období od septembra 2009 až 
do novembra 2010.  

Charakteristika zdrojov pitnej vody pri individuálnom zásobovaní 

1. zdroj – pôvodne je to stará studňa, dosahuje hĺbku 10 m. Plášť tvoria betónové skruže. 
Zdroj je prikrytý betónovou platňou. Studňa je umiestnená pri vchode do dvora. Zdroje 
znečistenia možno predpokladať z oblasti využívanej poľnohospodárskej pôdy, ako aj 
z okolitých dvorov.  

2. zdroj – je to nová studňa z r. 1990, kopaná, s hĺbkou asi 8 m. Plášť je z ôsmich 1 m 
betónových skruží a studňa je obložená ílovým tesnením. V tesnej blízkosti studne sa 
nachádza verejná komunikácia. Za domom tečie rieka Svinka (obr. 1). 

3. zdroj – studňa sa nachádza na novej ulici radovej výstavby. Je kopaná, plášť je 
z betónových skruží a je obložená ílovým tesnením. Zdroje možného znečistenia sú 
z poľnohospodárskej pôdy z okolia starších rodinných domov. V blízkosti ulice tečie Svinka.  

4. zdroj – studňa je vŕtaná do hĺbky 8 m. Plášť je zo siedmich 60 cm skruží obložených 
ílovým tesnením, zaliata betónovým poklopom. V tesnej blízkosti studne sa nachádza verejná 
komunikácia, ktorá môže byť zdrojom znečistenia (obr. 2).  

 
  

Obr. 1. Studňa č. 2     Obr. 2. Studňa č. 4 
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Charakteristika zdroja pitnej vody pri hromadnom zásobovaní 
V lokalite Bzenov je umiestnený verejný vodovod s distribučnou sieťou pre zásobovanie 

obyvateľov pitnou vodou. Nachádzajú sa tu objekty: studne, čerpacia stanica, úpravňa vody, 
vodojem. 

Rozbor kvality vody v lokalite Bzenov vykonáva Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť Košice, a.s. raz štvrťročne. Rozbor spočíva v odbere vzoriek a v ich analýzach na 
určených odberných miestach tak, aby sa vystriedalo viac odberných miest v rámci 
distribučnej siete. 

Rozvodná sieť je dlhá 5 kilometrov a je rozdelená na tri úseky: 1. úsek je vzdialený asi 
100 m od vodojemu (výtlak po dezinfekcii, administratívna budova, Základná škola Bzenov), 
2. úsek je vzdialený od vodojemu asi 2 km (bytové domy, individuálna bytová výstavba, 
Jednota), 3. úsek je vzdialený od vodojemu asi 3 km (obecný úrad, materská škola). Tvorí 
koncovú vetvu distribučnej siete (obr. 3).  
 

 
 

 
Obr.3. Schematické znázornenie vodovodu v lokalite Bzenov 

 
Pri stanovení vybraných mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sme použili 

metódy podľa:  
STN EN ISO 9308-1 ( Escherichia coli, koliformné baktérie),  
STN EN ISO 7899-2 (enterokoky), 
STN EN ISO 6222 (kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 36 °C a 22 °C), (6 – 8). 

Pri stanovení vybraných chemických ukazovateľov kvality pitnej vody sme použili 
metódy podľa:  
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ČSN 83 05 20 (časť 20) železo, 
ČSN 830520 (časť 21) mangán, 
STN ISO 7890 – 3 dusičnany (2, 3, 9). 
 
Výsledky a diskusia 

Kvalita pitnej vody odráža jej pôvod, ale aj úroveň starostlivosti o ňu počas jej cesty k 
spotrebiteľovi. Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje 
prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, 
biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody definuje 
nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

Hlavnou požiadavkou kvality pitnej vody je neohrozenie ľudského zdravia. Nesmie 
obsahovať choroboplodné zárodky spôsobujúce prenosné ochorenia a pôsobiť toxicky. Mala 
by byť aj chutná, chladná, bezfarebná, bez chutí a zápachov (1). 

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele kvality pitnej vody z pohľadu zdravia patria 
mikrobiologické ukazovatele, ale aj chemické ukazovatele, ktoré svojim dlhoročným účinkom 
pôsobenia v organizme môžu ovplyvniť zdravie človeka.  

Voda z individuálnych zdrojov predstavuje väčšie riziko ohrozenia zdravia, nakoľko jej 
kvalita sa pravidelne nesleduje a neupravuje. Pitná voda vo verejnom vodovode podlieha 
pravidelným kontrolám. V prípade prekročenia limitných hodnôt sa neodkladne vykonávajú 
nápravné opatrenia a následne sa opakujú analýzy. 

V práci porovnávame kvalitu pitnej vody z individuálnych zdrojov a z verejného 
vodovodu z hľadiska prítomnosti mikrobiologických a chemických ukazovateľov v rokoch 
2009 – 2010 v lokalite Bzenov. 

V prípade analýz pitnej vody z individuálnych zdrojov mikrobiologické ukazovatele 
počas celého sledovaného obdobia prekračovali limitné hodnoty pre KM pri 36 °C a pre KM 
pri 22 °C, pre E. coli, pre koliformné baktérie, ako aj pre črevné enterokoky vo všetkých 
štyroch individuálnych zdrojoch vody. V zdroji č. 3 sa v jednom prípade odberu vyskytli 
extrémne vysoké hodnoty KM pri 36 °C – 500 KTJ v 100 ml a KM pri 22 °C – 300 KTJ v 
100 ml. Analýza potvrdila vplyv prostredia na kvalitu vody (jesenné hnojenie pôdy v okolí 
zdroja). 

V prípade analýz pitnej vody z individuálnych zdrojov z chemických ukazovateľov sa 
prekročili limitné hodnoty dusičnanov v individuálnych zdrojoch vody č. 1, 2, 3. Počas celého 
sledovaného obdobia sa limitné hodnoty dusičnanov prekračovai najviac v zdroji č. 1, max. 
hodnota = 135,67 mg/l (predpokladaný pôvod v intenzívnom využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v okolí zdroja). Počas celého sledovaného obdobia sa prekračovali aj limitné hodnoty 
pre mangán v zdrojoch č. 2, 3, 4. Najvyšší obsah mangánu bol v zdroji č. 3 (max. hodnota = 
0,23 mg/l – predpokladaný pôvod v horninovom podloží). Limitné hodnoty pre železo sa 
dodržiavali vo všetkých individuálnych zdrojoch.  
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Početnosť prípadov prekročenia limitnej hodnoty sledovaných ukazovateľov v 
individuálnych zdrojoch znázorňuje obr. 4. 
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Obr. 4. Početnosť prípadov prekročenia limitnej hodnoty sledovaných ukazovateľov v individuálnych zdrojoch 

  
V prípade analýz pitnej vody z verejného vodovodu sa ojedinele prekračovali limitné 

hodnoty pre enterokoky a mangán na odbernom mieste (ZŠ, výtlak po dezinfekcii vody, 
Jednota). Na odbernom mieste (IBV, bytové domy) sa potvrdila prítomnosť koliformných 
baktérií. 

Pri zistení uvedených hodnôt v rámci prevádzkového monitoringu prevádzkovateľ 
verejného vodovodu vykonal nápravné opatrenia a ich účinnosť sme overili kontrolnými 
odbermi vzoriek vody. 

 
Záver 

Individuálne zdroje pitnej vody nevyhovujú požiadavkám nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 496/2010 Z. z na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu. Mikrobiologické ukazovatele predstavujú riziko vzniku ochorení 
pri používaní vody na pitie či na prípravu stravy. V starostlivosti o individuálne zdroje vody 
chýbajú pásma hygienickej ochrany a hygienické zabezpečenie vody dezinfekciou. Vo 
verejnom vodovode došlo k občasnému prekročeniu limitov sledovaných ukazovateľov. Preto 
je potrebné častejšie pranie železo-mangánových filtrov, skrátenie intervalu čistenia 
injekčného ventilu chlorátora, prepláchnutie, odkalenie celej distribučnej siete. 

Vhodné by bolo napojenie odberateľov pitnej vody z individuálnych zdrojov na verejný 
vodovod, ako aj zabezpečenie ochrany okolia individuálnych zdrojov pitnej vody a 
dodržiavanie pásma hygienickej ochrany. V prípade, že napojenie nie je možné z technických 
alebo ekonomických príčin, je potrebné minimálne dodržiavať pásma hygienickej ochrany 
individuálnych zdrojov. V spolupráci s obcou je možné uvažovať aj o sponzorovaní úpravy 
vody z individuálnych zdrojov a stanovení harmonogramu dezinfekcie. 
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SLEDOVANIE VÝŽIVOVÉHO STAVU VYBRANÝCH VEKOVÝCH SKUPÍN  
 
 

Ľ. Šošková, P. Petráš, E. Diačiková 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 
 
 

 

Náuka o výžive – vedný odbor fyziológie skúma v podmienkach rastu, vývoja a pracovného zaťaženia 
výkony organizmu súvisiace s prijímaním potravy, spracovaním a využitím. Vývoj vedy o výžive začína už v 18. 
storočí prácami J. Pristleyho a A. Lavoisiera objavom plynného kyslíka a jeho výmene s oxidom uhličitým 
v rastlinách. Tieto poznatky využil nemecký chemik J. von Liebig, jeden z najväčších učiteľov chémie, pri 
objasnení a definovaní základných výživných látok pre ľudí – bielkoviny, tuky a sacharidy, ktoré charakterizujú 
energetickú hodnotu. Základ modernej vede o výžive položil ruský lekár a psychológ Ivan Petrovič Pavlov, 
nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. 

  
Sledovanie výživového stavu obyvateľov SR 

Na úradoch verejného zdravotníctva SR v rámci Programov a projektov sa realizuje 
projekt Sledovanie výživového stavu obyvateľov SR, ktorým možno sledovať súčasný trend v 
stravovaní nášho obyvateľstva, ako i naplňovaní odporúčaných výživových dávok. 
Laboratóriá participujú na tejto úlohe laboratórnymi analýzami a určením energetickej 
hodnoty, ktorá má veľký význam pri kontrole výživy.  

Energetická hodnota je energia uvoľnená z potraviny pri látkovej premene. Zdrojom 
energie sú bielkoviny, tuky a sacharidy. 

Bielkoviny alebo proteíny sú vysokomolekulové prírodné látky zložené prevažne z aminokyselín. Tvoria 
základ všetkých tkanív v organizme, predstavujú základ výživy dieťaťa, vznik nových a regeneráciu starých 
buniek a reguláciu všetkých funkcií ľudského tela. ktoré sú potrebné pre rast, udržiavanie a riadenie telesných 
funkcií a procesov. Tráviace enzýmy štiepia bielkovinové reťazce na jednotlivé zložky a tvorí sa z nich 
špecifická ľudská bielkovina. Osem esenciálnych aminokyselín si nemôže telo syntetizovať v dostatočnom 
množstve, preto musia byť dodávané potravou. Bielkoviny plnia mnoho iných úloh, ktorých sa nezúčastňujú 
tuky alebo sacharidy. 

Tuky alebo lipidy sú estery vyšších karboxylových (tzv. mastných) kyselín s trojsýtnym alkoholom 
glycerolom. Sú dôležitým zdrojom energie a stavebnou látkou nášho organizmu. Prírodné tuky sú tvorené hlavne 
tromi mastnými kyselinami, a to kyselinou olejovou, linolovou a palmitovou. Ďalšími pomerne častými 
kyselinami je kyselina stearová, arachová, lignocerová, myristová a ďalšie transmastné kyseliny. Tuky 
živočíšneho pôvodu, s výnimkou rybieho tuku, obsahujú nasýtené mastné kyseliny a ich nadbytok je hlavnou 
príčinou našich problémov. Nenasýtené mastné kyseliny sú najviac obsiahnuté v tukoch rastlinného pôvodu a v 
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rybacom tuku. Pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu v krvi a tým znižovať riziko vzniku krvných zrazenín. 
Majú významnú úlohu v prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Do tejto skupiny nenasýtených mastných kyselín 
patria omega-6 a omega-3 kyseliny, ktoré sú pre naše zdravie veľmi dôležité.  

Sacharidy sú organické zlúčeniny patriace do skupiny polyhydroxyderivátov karbonylových zlúčenín. 
K sacharidom patria monosacharidy, disacharidy (sacharóza), a polysacharidy (škrob, glykogén, pektíny a 
buničina). V tráviacom trakte sa všetky rozložia na glukózu, ktorá sa vstrebáva do krvi a slúži ako základný 
zdroj energie pre naše telo. Mnohé zo sacharidov sú významné prírodné látky, ktoré sa nachádzajú takmer 
výlučne v potravinách rastlinného pôvodu, iné boli pripravené synteticky. Sacharidy majú v organizmoch 
dôležité funkcie: 
− zdroj a krátkodobá zásoba energie (glukóza, fruktóza) 
− zásobná funkcia (škrob, glykogén, inulin) 
− stavebný materiál (celulóza, chitín) 
− zložka niektorých zložitejších látok (nukleových kyselín, hormónov, koenzýmov) 

  
Materiál a metódy 

Cieľovú skupinu našej práce tvorila veľmi významná časť populácie, ktorou sú deti a 
mládež. Väčšina školopovinných detí sa stravuje v školských jedálňach pravidelne. 

Vzorky obeda odoberali v školských jedálňach pri vykonávaní štátneho zdravotného 
dozoru pracovníci HDM počas jedného týždňa priamo zo stola stravníka do uzatvárateľných 
sklenených nádob. Pred kvantitatívnym stanovením sa z pôvodných vzoriek homogenizáciou 
pripravili priemerné laboratórne vzorky. 

Vyšetrenie vzoriek 

Sušina – obsah vody sa stanoví z rozdielu hmotnosti pred a po vysušení skúšobnej vzorky 
pri 105 °C do konštantného hmotnostného úbytku.  

Bielkoviny – princípom metódy je stanovenie bielkovín v návažku potravy Kjeldhalovovu 
metódou. Stanovenie dusíka v destilačnej jednotke a jeho prepočet koeficientom pre 
bielkoviny. Koeficient je odvodený z percentuálneho obsahu dusíka v bielkovinách 
jednotlivých druhov potravín, pre hotovú stravu je daný 6,25.  

Tuky – princípom metódy je extrakcia tukov s organickým rozpúšťadlom v Soxletovom 
prístroji a ich gravimetrické stanovenie. 

Sacharidy – princípom metódy je stanovenie glycidov v návažku potravy titračne. 

Výpočet energetickej hodnoty – energia sa meria v kilojouloch (kJ). Množstvo energie, 
ktorú organizmus potrebuje na jeden deň, sa mení podľa veku, fyzickej aktivity, telesnej 
hmotnosti a iných faktorov. Aby sa zachovala správna telesná hmotnosť, musí existovať 
medzi stravou a energetickým výdajom rovnováha. Preto je dobré sledovať informácie o 
obsahu energie, ktorú obsahujú rôzne jedlá a potraviny. Denná potreba energie vyjadruje 
požiadavky organizmu na hradenie: 

1. bazálneho metabolizmu (t.j. množstva energie potrebnej na tvorbu tepla a zachovanie 
základnej činnosti srdca, dýchacích svalov, mozgu, obličiek atď.), 

2. pracovného metabolizmu (t.j. množstva energie vydanej počas dňa pri práci), 
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3. špecificko-dynamického účinku potravy (t.j. straty energie v súvislosti s využitím 
oxidovaných živín v procese metabolizmu), 

4. procesu trávenia. 
 
Výsledky a diskusia 

Objektívne biologické potreby organizmu sú obsiahnuté v odporúčaných výživových 
dávkach (OVD), ktoré určujú fyziologicky zdôvodnený príjem základných živín, vitamínov 
a minerálov za jeden deň. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo sú zakotvené vo 
Vestníku MZ SR a sú rozdelené podľa vekových kategórií, pohlavia a u dospelých ľudí aj 
podľa namáhavosti práce. 
 
Tab. 1. Odporúčané výživové dávky pre rôzne vekové kategórie prepočítané na obed 

 Vek 4 – 6 rokov 11 – 14 rokov 15 – 18 rokov 19 – 24 rokov 

Energia (kJ) 2 636 3 500 – 3 675 3 360 – 4 375 4 275 – 5 175 

Bielkoviny (g) 9 17 – 18 18 – 21 23 – 30 

Tuky (g) 21 26 – 28 23 – 30 29 – 36 

Sacharidy (g) 101 132 – 139 132 – 174 166 – 199 

 
Odporúčané výživové dávky v tab. 1 – 5 sú prepočítané na hlavné jedlo dňa. Podľa 

vyhlášky MZ SR by mal obed predstavovať 35% celkového denného príjmu detí a mládeže. 
V kategórii vysokoškolákov, podobne ako u dospelých, je tento predpoklad 45%. Dolná 
hranica rozsahu predstavuje OVD dievčat, horná hranica OVD chlapcov. 
 
Tab. 2. Veková skupina 4 – 6 rokov (50 vzoriek) 

 Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) 
Namerané hodnoty 1 994 29 13 60 
OVD 2 636 9 21 101 
% plnenia 76 327 60 59 

 

Tab. 3. Veková skupina 11 – 14 rokov (50 vzoriek) 

 Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) 
Namerané hodnoty 2 831 42 20 79 
OVD - priemer 3 588 18 27 136 
% plnenia 79 232 74 58 

 

Tab. 4. Veková skupina 15 – 18 rokov (50 vzoriek) 

 Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) 
Namerané hodnoty 3 144 22 22 109 
OVD 3 868 20 27 153 
% plnenia 81 111 83 71 

 

Tab. 5. Veková skupina 19 – 24 rokov (50 vzoriek) 

 Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) 
Namerané hodnoty 5 108 48 35 165 
OVD 4 725 27 33 183 
% plnenia 108 177 106 90 
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Obr. 1 – 4 znázorňujú priemerné hodnoty základných výživových faktorov v obedoch 
rôznych vekových kategórií v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami. 
 

 
Obr. 1. Priemerná energetická hodnota obedov 

v školských jedálňach 
 
 

 
Obr. 3. Priemerné hodnoty tukov  

v školských obedoch 

 
Obr. 2. Priemerné hodnoty sacharidov  

v školských obedoch 
 
 

 
Obr. 4. Priemerné hodnoty bielkovín  

v školských obedoch
 
Pri hodnotení je však potrebné počítať s určitou variabilitou a toleranciou plnenia OVD 

s odporúčaným rozptylom v priemere ± 10 % pri energii a základných živinách s výnimkou 
bielkovín, kde je prípustné zvýšenie o 20 – 40 %. Okrem toho, podľa praktických skúseností, 
je chemické stanovenie výživových hodnôt v priemere o 20 – 30 % nižšie. Percentuálne 
vyjadrenie uvedených ukazovateľov znázorňuje obr. 5. 

Namerané hodnoty ukazujú, že obsah tukov, sacharidov a celková energetická hodnota 
obeda sú nižšie ako odporúčané výživové dávky uvedených vekových kategórií. Vzhľadom 
na výrazné zvýšenie podielu obéznych detí a mládeže v poslednom desaťročí, sú tieto 
hodnoty prijateľné. Rozhodujúci vplyv na výživový stav obyvateľstva má domáce 
stravovanie. Jeho kvalita často presahuje fyziologickú potrebu organizmu najmä tukov a 
jednoduchých sacharidov na úkor ovocnej a zeleninovej zložky. 

Analýzou obedov sa zistilo výrazné prekročenie množstva bielkovín vo vekových 
kategóriách do 14 rokov. Môže to spôsobovať preferencia hydinového mäsa obsahujúceho do 
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25 % bielkovín, ako aj prídavkom mliečneho nápoja k obedu. Na druhej strane sa odporúčaná 
úroveň bielkovín javí ako nízka, čo sa zrejme odzrkadlí pri prehodnotení odporúčaných 
výživových dávok, na ktorom sa v súčasnosti pracuje. 

 

 
Obr. 5. Percentuálne vyjadrenie základných výživových hodnôt oproti OVD pre rôzne vekové kategórie 
 
Záver 

Pravidelné poskytovanie jedného teplého jedla denne je pre výživu školopovinných detí 
bezpochyby prínosom. Výskumy ukázali, že školské stravovanie priaznivo ovplyvňuje výživu 
detí, nakoľko školáci, ktorí sa stravujú v školských jedálňach, majú vyšší denný príjem 
energie, rastlinných bielkovín, vápnika, či železa. 

Školské obedy v priemere kryjú asi 35 % z celkovej dennej dávky živín. Z hľadiska 
obsahu základných živín (bielkovín, tukov a sacharidov) je úroveň školského stravovania v 
zásade vyhovujúca. Hlavným nedostatkom však býva zloženie jedál, v ktorých na jednej 
strane často prevažuje množstvo živočíšnych tukov a na strane druhej je tu nedostatočný 
príjem niektorých vitamínov a minerálov. Aj z tohto dôvodu by bolo žiaduce zvýšiť v 
školských jedálňach deťom dávky ovocia a zeleniny. 

Pri hodnotení školského stravovania si zároveň musíme uvedomiť, že dosiahnutie 
rovnomerného 35 % naplnenia základných živín nie je v rámci obeda možné a jedným jedlom 
v školskej jedálni nemôžu byť deťom zabezpečené všetky potrebné živiny v optimálnom 
množstve. To by malo byť predovšetkým úlohou domáceho stravovania. Rozhodujúci vplyv 
na stav detí preto bude mať vždy domáce stravovanie. 

Dôležitý je teda vplyv rodičov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť a fakt, že oni 
sú tí, ktorí môžu a musia motivovať deti k zdravej výžive. 
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Mikróby sú voľným okom neviditeľné organizmy a vedci predpokladajú, že boli na našej zemi už asi pred 3 
miliardami rokov. Ešte pred 500 miliónmi rokov boli hlavnou formou života na zemi. Ľudia o existencii 
mikróbov nevedeli ešte pred 300 rokmi a po ich objavení následne ďalších 200 rokov nesprávne chápali ich 
činnosť a význam v prírode. 

Vďaka veľmi dobrej životaschopnosti a často nenáročnosti k požiadavkám na prežitie sa mikroorganizmy 
nachádzajú takmer všade – vo vode, vo vzduchu, v prachu, a samozrejme aj u človeka – ako nutná bežná flóra. 
Zdravý človek priemerne uvoľní okolo 5 000 šupiniek kože za minútu a na každej je približne 5 aeróbnych 
a anaeróbnych baktérií. 

Je preto samozrejmé, že mikrobiologicky je osídlená aj väčšina bežných potravín, ktoré sú 
určené na konzumáciu. V práci sa nezaoberáme potravinami, ktoré sú varom, sterilizáciou, 
pasterizáciou, prípadne konzerváciou zbavené mikroorganizmov a je u nich predpoklad, že sú 
sterilné. Uvádzame pohľad mikrobiológa na možné riziká bežných potravín od ich výroby až 
po konzumáciu. 

 
Materiál a metódy 

Objektom skúmania sú potraviny, ktoré si spotrebiteľ denne kupuje za účelom 
konzumácie – pekárenské výrobky, mliečne výrobky, mäsové výrobky, ovocie a zelenina, 
cukrárske a lahôdkarské výrobky.  

Metóda práce je založená na pozorovaní, na hľadaní rizík mikrobiologickej kontaminácie 
potravín od výroby až po konzumáciu. Analýza poznatkov je založená na literárnych 
podkladoch, ale najmä na získaných informáciách z jednotlivých pozorovaní. V závere sú 
uvedené potenciálne mikrobiologické riziká kontaminácie potravín, ktoré si bežný spotrebiteľ 
– konzument často ani neuvedomuje. 

 
Výsledky  

Vlastné pozorovania sme rozčlenili na 4 etapy: 
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1. V predajni – zo skladov do regálov 
− hygiena prepravných kontajnerov – pórovitý plast, hrdzavý kov, mechanické poškodenia – 

nečistiteľný kontajner by mal byť vyradený z používania, ale realita je iná, 
− kvalita obalu – navlhnutie papierového obalu, natrhnutie igelitového obalu nechráni 

potravinu, 
− dodržiavanie prevádzkového poriadku a čistota skladu na potraviny, teplota, vlhkosť. 

2. V predajni – z regálov do nákupných tašiek 
− dodržiavanie hygieny predaja – používanie nákupných vreciek a rukavíc na pečivo, 
− predávajúci personál – jednorazové rukavice na viac použití – potravina, kliešte, pokladňa, 

obal, nôž, stroj na rezanie atď., 
− hygiena obalov a nástrojov – rolky, tácky, kliešte, vrecká – položené voľne na stole, 

prípadne na potravine, 
− hygiena prostredia – umývanie predajného pultu mokrou handrou opakovane, bez saponátu, 

bez dezinfekcie. 

3. Transport nákupu domov 
− uloženie potravín v taške, 
− teplota a doba transportu. 

4. Uloženie potraviny v domácnosti 
− chladnička, mraznička, skrinka, 
− osobná zodpovednosť spotrebiteľa. 

 
Diskusia 

Predmetom vyšetrenia potravín v laboratóriách RÚVZ v zmysle úradnej kontroly potravín 
sú mikrobiologické, chemické a senzorické ukazovatele podľa platného Potravinového 
kódexu. Na mikrobiologické vyšetrenie preberáme vzorku potraviny odobratú aseptickým 
spôsobom do sterilných odberových nádob. Výsledkom laboratórneho vyšetrenia je 
mikrobiologická, prípadne chemická kvalita potraviny, nevyšetruje sa celkové riziko spojené s 
distribúciou potraviny od výrobcu k spotrebiteľovi. Hygiena skladovania a predaja je tiež 
predmetom kontroly pracovníkmi hygienickej služby. Vykonáva sa obhliadkou pracoviska, 
kontrolami teploty skladových priestorov, kontrolou exspirácie predávaných potravín a 
kontrolami dodržiavania platných predpisov. Odbery sterov z prostredia za účelom kontroly 
dezinfekcie plôch a predmetov sú vykonávané len ojedinele, väčšinou v súvislosti so 
sťažnosťou, epidemiologickou situáciou alebo hlavnou úlohou z MZ. 

Veľké riziká znehodnotenia potraviny kontamináciou sú v rukách samotného spotrebiteľa, 
čo si mnohí ľudia ani neuvedomujú. Nevhodným transportom potraviny domov, vlastnou 
nedostatočnou hygienou pri vybaľovaní i spracovaní potraviny a nedodržaním základných 
osobných hygienických predpisov je možné v domácnosti z kvalitnej potraviny urobiť zdroj 
infekčného ochorenia. 

Nasledovné odporúčania platia nielen pre pracovníkov hygienickej služby, ale pre 
každého z nás ako konzumenta a spotrebiteľa. 
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Odporúčania: 

Kvalita predaja – predajca: 

− Kontrolovať v predajni hygienu predaja a kontrolu dezinfekcie pracovných plôch, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s potravinami odberom sterov z prostredia na účely 
mikrobiologickej kultivácie. 

− Kontrolovať prepravky na presun potravín zo skladu do predajne – či sú prikryté, 
pravidelne umývané a dezinfikované, nepoškodené, transport po zemi. 

− Dôraz na hygienu rúk pracovníčok predaja – rukavice alebo umývadlo s teplou vodou, 
mydlom a jednorazovými uterákmi. 

− Kontrolovať čistotu odevu, ochrana pred namočením, dlhé rukávy, pokrývka hlavy – 
ozdoba alebo účel. 

− Pozorovať pracovníčky predaja pri práci – vytypovať kontaktné body – klávesnica 
pokladne, zásuvka s peniazmi, prepravné obaly, naberačky a kliešte, nože a krájače. 

Kvalita transportu – spotrebiteľ: 

− Správne uloženie potravín v nákupnej taške – stlačenie, pretrhnutie obalu, kontakt potravín 
navzájom. 

− Teplota transportu – mrazené a chladené potraviny zvlášť. 
− Doba transportu – rýchlo sa kaziace potraviny (lahôdky, mäsové a cukrárske výrobky) 

nakupujeme nakoniec, nenosíme v nákupnej taške 2 – 3 hodiny bez chladenia. 

Kvalita spotreby – spotrebiteľ: 

− Vhodnosť a nutnosť tepelnej úpravy – rizikové potraviny – vajíčka, mäsové výrobky. 
− Dĺžka skladovania v domácnosti – dodržanie exspiračnej doby. 
− Vlastná hygiena prípravy potraviny na konzumáciu. 

 Pri posudzovaní uvedených postrehov je dôležité, či kupovaná potravina je určená na 
priamy konzum (cukrárske, lahôdkarské, pekárenské a niektoré mäsové výrobky), alebo pred 
vlastnou konzumáciou sa bude tepelne upravovať. 

 
Záver 

Je dôležité, aby sme si všetci – výrobcovia, predajcovia i spotrebitelia uvedomili, že za 
priaznivých podmienok sa mikroorganizmy množia v kontaminovanej potravine 
geometrickým radom. 

Človek je už prirodzene osídlený veľkým množstvom mikroorganizmov a určite nie je 
možné žiť v sterilnom prostredí a jesť len potraviny bez baktérií. Zodpovednosť za vlastné 
zdravie má každý z nás. Významnú úlohu má zdravotný stav každého človeka, kvalita jeho 
imunitného systému a individuálny psychologický aspekt k prijímaným potravinám. 
Spoločným odporúčaním pre naplnenie požiadavky je, aby kúpená potravina nielen zasýtila, 
ale bola hygienicky a zdravotne bezchybná a chutná. Na to stačia dva základné princípy – 
zdravý rozum a čisté ruky. 
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One of the basic requirements necessary for formation of operational and combat 
capabilities of the army is to ensure nutrition and feeding of troops. The nutrition can 
significantly improve or on the contrary impair a soldier´s health as well as his combat 
readiness, influence his physical and mental performance, decrease a tolerance to harmful 
noxes of external environment and consequently directly or indirectly cause diseases. Feeding 
in the field conditions is provided primarily by means of field kitchens or in case there is 
impossible to supply fresh cooked meals, the combat rations (hereinafter CR) are used (3).  

 
Standardization agreement of NATO 

Soldiers´ food supply support is defined in the NATO Standardization Agreement. The 
Standardization Agreement (STANAG) 2937 defines CR requirements. The principal aim of 
the agreement is to ensure proper nutrition of soldiers in combat conditions, when it is 
impossible to provide soldiers with warm meals. In accordance with STANAG 2937, three 
basic types of combat rations are distinguished. They are an individual, emergency and 
survival combat rations. The individual combat ration is used most frequently. CR must 
ensure the complete and wholesome subsistence of a soldier for one day, but would not be 
expected to be used for more than 30 consecutive days. The STANAG agreement gives 
recommendations that the main component of the combat ration should contain ready-made 
dishes which can be consumed without the addition of water, preparation or mixing and, if 
necessary, also without heating. The ready-made dishes must have a shelf life of at least 2 
years, the packaging of ready-to-eat dishes must be waterproof and labeling must be in a 
national language and two other NATO official languages (4). In the Army of the Czech 
Republic the size of packaging is 250 mm x 200 mm x 70 mm and the weight of the 
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packaging is 1,6 kg. Individual components of CR are packed separately, the whole set is 
packed in a cardboard sealed in a plastic foil in the color of the manufacturing year. The 
colored differentiation of the packaging will help search expiration time quickly. The sets are 
packed in the cardboard of 10 pieces.  

The STANAG 2937 agreement also determines a minimum energy value of the ration 
which must not be lower than the value of 13 400 kJ, i.e. approximately 3 200 kcal. 
Simultaneously the ration must contain recommended composition of proteins, fat, sugar but 
also vitamins and minerals. CR meets these requirements and supply daily caloric and 
nutritional needs even in continuous and strenuous physical activity and thus ensures 
commensurate food intake in military training, combat, natural disasters or other emergency 
situations. The ration contains basic foodstuffs in the composition which must meet daily 
caloric and nutritional expenditure of an individual undergoing physically and mentally 
strenuous activities. It must not contain genetically modified foods nor ingredients (5, 6).  

 
Czech combat rations 

Nowadays on the whole seven combat rations numbered I. – VII, which differ in 
composition of main dishes, are manufactured and delivered for the needs of Army of the 
Czech Republic. Each combat ration contains the following components: 2 main dishes 
containing meat and a side dish, meat and cheese spread, long-keeping pastry in the form of 
sweet and salty biscuits, packs of jam, coffee extract, tee bags, caster sugar packs, 
multivitamin drink, instant fruit drink, bitter chocolate, chewing gum, salt. The main 
component consists of ready-made dishes which are consumable without the addition of 
water, mixing and, if necessary also without heating. The aim of the Czech producer is to 
make up a menu for the whole week. That means 14 different main dishes. Some rations 
contain a vegetarian menu; other dishes consist of fish or poultry meat, honey supplements 
etc. 

CR I and CR II include the following main dishes: CR I contains beef roast a la Znojmo 
with rice and potatoes goulash, CR II contains pork meat with carrot and tasty risotto. They 
are ready-to-eat sterilized dishes with a side dish, the weight of one ration content is 300 g. 
The content weight of lunch burger is 100 g and canned processed cheese also 100 g. The 
packaging must protect food against impairment and make the change of food content 
impossible without opening or changing of the packaging. The used package in the shape of 
tub must be recyclable and unable to heat. Products must correspond with declared type i.e. 
with the material content or the character of ready-to-eat dish and meat spread. In all above 
mentioned foodstuffs, the manufacturer is obliged to give a composition, a minimum content 
of dry weight, a maximum content of fat and a content of salt. For individual types of ready-
made dishes and lunch burger, mandatory marginal values are determined (2). 

In the ready-to-eat dishes, a minimum dry weight of 17 % and a maximum fat of 12 % are 
defined. A content of salt must not exceed 2 % of the content. In the lunch burger, a content 
of dry weight is at least 35 % and the content of fat is maximum 25 %. The content of salt 
must not exceed 2.5 %. Meat for the production of the ready-to-eat dishes and lunch burgers 
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must guarantee the Czech Republic origin. During the delivery from another enterprise, the 
meat supply must be accompanied with the veterinary certification. The meat used for 
production of ready-to-eat dishes must not be older than 96 hours after butchery. 

Long keeping pastry can be provided in the form of biscuits, crackers or extruded 
products. Sweet and salty long-keeping baking products are concerned. The salty and sweet 
biscuits have the weight content of 125 g and water content maximum 6 %. The coffee extract 
is instant, the content of caffeine is at least 2.5%, moisture maximum 5 %. Coffee bags are 
supplied in consumer packaging. 

Tea blends of fermented black tea are packed in sufficient waterproof packaging. They are 
supplied in tea bags. The instant multivitamin beverage contains a recommended content of 
vitamins in the form of 20 water-soluble vitamin tablets. Dissolving of 10 tablets in cold 
water, we get 2 liters of beverages. The instant fruit beverage is delivered in the form of 
soluble drink concentrate in the form of powder with fruit flavor. The basis of the concentrate 
is sucrose. The concentrate is enough for preparation of 1 liter of beverage. The chocolate 
must contain at least 35 % of wholesome cocoa dry weight, other supplements are sugar and 
milk. 

 
Discussion and results 

Physically strenuous activities of soldiers in military training or while fulfilling an 
operational task require intake of quality, valuable and balanced nutrition. The nutrition plays 
a significant role in maintaining soldiers´ good health state, therefore optimization of nutritive 
state is considered the essential precondition of commensurate performing of specific 
assignment by the military professionals. To ensure their physical and mental fitness, is a 
significant anticipation of high combat readiness even in extreme conditions (7).  

Presently applied and used combat rations in the Army of the Czech Republic meets 
energy and nutritive requirements. The nutritive composition of the Czech CR contains basic 
nutrients (Table 1, 2, 3). Even the content of energy is sufficient but only in case a soldier eats 
the whole ration. Since 2010 a number of offered menus has increased. In accordance with 
STANAG 2937 the Czech CR is fully compatible with other NATO armies combat rations. 
The enhanced energy expenditure in intensive military training is possible to substitute for 
food supplements. 

 
Table 1. Energy and nutritive composition of the Czech rations No. I, II.  

Type 
Energy 
value  
(KJ) 

Proteins  
   animal             plant            total  

(g) 

Fats  
(g) 

Linoleic 
Acid  
(g) 

Carbohydr.  
(g) 

1 14 077 68,4 42,1 110,5 132,6 7,9 413,9 

  1+ 17 249 68,4 66,2 134,6 136,5 8,9 566,4 

2 13 727 61,4 35,8 97,2 133 8,7 405,8 

  2+ 16 898 61,4 59,9 121,3 136,9 9,7 558,3 

+ wheat – rye bread 320 g 
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Table 2. Minerals in the Czech ration No. I,II.  

Minerals  
Type Calcium  

(mg) 
Phosphorus  

(mg) 
Iron  
(mg) 

1 746 1349 20,86 

  1+ 807 1823 23,59 

2 769 1295 18,44 

  2+ 830 1770 21,18 

+ wheat – rye bread 320 g 

 
Table 3. Vitamins content of the Czech ration No. I,II.  

Vitamins 
Type A  

(mg) 
B1  

(mg) 
B2  

(mg) 
niacin  
(mg) 

C  
(mg) 

1 1183 2,567 2,534 32,8 82,6 

  1+ 1183 2,894 2,745 35,54 82,6 

2 1380 2,955 2,576 30,41 97,3 

  2+ 1380 3,283 2,786 33,15 97,3 

+ wheat – rye bread 320 g 
 
As far as the combat rations are concerned, most of the NATO countries emphasize 

mutually beneficial relationship between the ration weight and its energy and nutritive values. 
In the field conditions, where soldiers must carry their rations, the lowest weight is beneficial 
while keeping high energy density. The latter can be reached by dehydration of some food 
ingredients. A great attention is also devoted to carbohydrates intake since during physically 
strenuous military training, glycogen supplies in muscles are decreasing and after work it is 
necessary to restore them as fast and comprehensively as possible. These requirements can be 
met by the diet containing 450g of carbohydrates per day. In designing combat rations, 
primarily it is necessary to make sure whether the dishes are tasty and acceptable for the 
consumer in order to eat the whole ration (9). Besides that, the importance is put on a quality 
of packaging material, a possibility of heat cooking in field conditions or sufficient liquids 
supply. The ready-to-eat dishes are the main food components of combat rations in NATO 
countries (1, 8). Their further development must be focused on the extension of assortment, 
the improvement of sensoric and functional properties and simultaneous maintaining of 
nutritive and energy value of the ration.    

 
Abreviations and units 
− CR – combat ration 
− kJ – kilojoule 
− kcal – kilocalories 
− NATO – North Atlantic Treaty Organisation 
− ISAF – International Security Assistance Force 
− JFCB OPLAN – Joint Forces Command Brunssum Operational Plan 
− STANAG – Standardization Agreement 

 



 475

References 

1. Booth CK. Combat rations and military performance - do soldiers on active service eat enough? Asia Pac J 
Clin Nutr, 2003; 12: Suppl: S2. 

2. Hrabě J, Novák V. Hotové pokrmy v bojových dávkách potravin armád NATO. Výživa Potraviny, 2003; 6: 
162-164.  

3. ISAF (International Security Assistance Force). Medical Logistics. Medical handbook ISAF X. 2008; 10: 
16-21.   

4. Military agency for standardization of NATO (1997). STANAG (Standardization Agreement) 2937 MED: 
Survival Emergency and Individual Combat Rations- nutritional values and packaging. 

5. Military agency for standardization of NATO (2011). STANAG (Standardization Agreement) 2561 MED: 
Force health protection.  

6. Military agency for standardization of NATO (2009). STANAG (Standardization Agreement) 2550 MED: 
Minimum standard of food safety and hygiene on operations.  

7. Military agency for standardization of NATO (2004). NATO principles and policies of operational medical 
support.  

8. Riedl KE, Hoyt RW. Development and biomedical testing of military operational rations. Annu Rev Nutr, 
1997; 17: 51-75.  

9. Steele SR, Mullenix PS, Martin MJ, Place RJ. The effect of combat rations on bowel habits in a combat 
environment. Am J Surg, 2005; 189(5): 518-521. 

 
 

 



 476
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Hlavným cieľom práce bolo stanovenie fyzickej záťaže pri práci zváračov a zaradenie 
profesií do kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v zmysle vyhlášky MZ SR č. 
448/2007 Z. z. Hodnotenie sme vykonali v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou súčiastok 
a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov, konkrétne výfukov pre spoločnosť KIA 
Motors Slovakia, s. r. o. 

 
Materiál a metodika 

Pracovné prostredie. Zamestnanci vykonávajú svoju činnosť vo výrobnej hale, v ktorej je 
prirodzené a umelé osvetlenie, prirodzené a umelé vetranie, centrálne vykurovanie. Podlahy 
sú spevnené, celistvé, rovné, nešmykľavé.  

Zvárači vykonávajú svoju činnosť vo výrobnej hale v zváracích boxoch, ktoré sú 
označené číslami od 0 do 10 a na pracoviskách sekvencovanie a prebaľovanie. Ide o prácu v 
stoji, zamestnanci sa každý deň striedajú po jednotlivých pracoviskách, okrem pracovísk 
sekvencovanie a prebaľovanie.  

Pracovná činnosť. Pracovníci vykonávajú predovšetkým zváranie jednotlivých 
komponentov výfukov a manipuláciu s nimi. Zváranie sa vykonáva vo výrobnej hale 
v zváracích boxoch. Pri práci zamestnancov každý deň pridelia na pracoviská 0 – 10, 
sekvencovanie alebo prebaľovanie. Na pracoviskách 1 – 10 zamestnanci pracujú 395 minút 
čistého pracovného času, na pracovisku prebaľovanie a sekvencovanie 435 minút.  

Na pracoviskách 0 – 10 zamestnanci rotujú tak, že každý pracovný deň sú na inom 
pracovisku (vystriedanie všetkých pracovísk za 11 dní). Na pracoviskách sekvencovanie 
a prebaľovanie zamestnanci nerotujú. 

Pre zváranie si zamestnanci jednotlivé komponenty prekladajú na pracovné miesta ručne, 
z organizačne vyčleneného priestoru určeného na skladovanie dielov, hotové výrobky 
odnášajú do skladového priestoru výrobnej haly ručne alebo pomocou vysokozdvižného 
vozíka. Vo výrobnej prevádzke pracujú len muži.  
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Pri hodnotení sme vychádzali z hodnotenia pracovných polôh z hľadiska fyzickej práce 
podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 542/2007 Z. z. Posudzovali sme polohy trupu, polohy hlavy a 
krku, polohy horných končatín, polohy ostatných častí tela (flexia alebo extenzia kĺbov). Pri 
hodnotení ručnej manipulácie s bremenami sme postupovali podľa NV SR č. 281/2006 Z. z. 

Prvým krokom pri hodnotení bola analýza pracovnej činnosti so stanovením časovej 
snímky s rozdelením pracovnej doby na jednotlivé pracovné operácie a úkony. Posudzovali 
sme aj bremená a porovnávali ich so stanovenými limitmi. 

 
Výsledky a diskusia 

Podľa prílohy č. 2 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami môžeme pracovné prostredie hodnotiť ako 
priaznivé. 

Hodnotenie pracovných polôh 

Pri hodnotení pracovných polôh podľa prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. sme 
zistili, že pracovníci na jednotlivých pracoviskách vykonávajú práce prevažne dynamické, ale 
aj statické. Z praktického hľadiska sa zaraďujú medzi prevažne dynamické práce také 
činnosti, pri ktorých sa svalová sila spojená so zmenou dĺžky sledovanej svalovej skupiny 
vynakladá menej ako 3 s. Prevažne statické práce sa vyznačujú prevahou činností s 
izometrickým sťahom trvajúcim dlhšie ako 3 s a pre výpočet únosnosti záťaže treba udávať 
okrem veľkosti svalovej sily aj čas trvania sťahu danej svalovej skupiny. 

Pracovník na pracovisku 1 vykonáva prácu v neprijateľných pracovných polohách: 

− hlavy a krku – 14 s predklon hlavy v statickej neprijateľnej polohe > 25° na 1 výrobok 
(celkovo vyrobí 350 výrobkov/zmenu), čo znamená 81,6 minút/celozmenový pracovný čas 
395 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých 
neprijateľných polohách nesmie presiahnuť 30 minút. Celkový čas práce v neprijateľných 
polohách je 81,6 minút, čiže limity dané legislatívou sa prekračujú. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 81,6 minút, 
čiže limity dané legislatívou sa neprekračujú. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej 
zmene v jednotlivých podmienene prijateľných a neprijateľných polohách nesmie byť dlhší 
ako polovica 8-hodinovej pracovnej zmeny. 

Pracovník na pracovisku 4 vykonáva prácu v neprijateľných pracovných polohách: 

− hlavy a krku – 15 s úklon a rotácia hlavy v statickej neprijateľnej polohe > 15° na 1 
výrobok (celkovo vyrobí 350 výrobkov/zmenu), čo znamená 87,5 minút/celozmenový 
pracovný čas 395 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých 
neprijateľných polohách nesmie presiahnuť 30 minút. Celkový čas práce v neprijateľných 
polohách je 81,6 minút, čiže limity dané legislatívou sa prekročujú. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 87,5 minút, 
čiže limity dané legislatívou sa neprekračujú. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej 



 478

zmene v jednotlivých podmienene prijateľných a neprijateľných polohách nesmie byť dlhší 
ako polovica 8-hodinovej pracovnej zmeny. 

Pracovník na pracovisku 8 vykonáva prácu v neprijateľných pracovných polohách: 

− hlavy a krku – 5 s úklon a rotácia krku a hlavy v neprijateľnej statickej polohe > 15° na 1 
výrobok (celkovo vyrobí 350 výrobkov/zmenu), čo znamená 29,1 minút/celozmenový 
pracovný čas 395 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých 
neprijateľných polohách nesmie presiahnuť 30 minút. 

− hornej končatiny – 11 s vzpaženie končatiny v neprijateľnej statickej polohe > 60° na 1 
výrobok (celkovo vyrobí 350 výrobkov/zmenu), čo znamená 64,1 minút/celozmenový 
pracovný čas 395 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých 
neprijateľných polohách nesmie presiahnuť 30 minút. 

Celkový čas práce v neprijateľných polohách je 93,2 minút, čiže limity dané legislatívou 
sa prekračujú. 

Pracovník na pracovisku 9 vykonáva prácu v neprijateľných pracovných polohách: 

− hornej končatiny – 5 s vzpaženie končatiny v neprijateľnej statickej polohe > 60° na 1 
výrobok (celkovo vyrobí 350 výrobkov/zmenu), čo znamená 29,1 minút/celozmenový 
pracovný čas 395 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých 
neprijateľných polohách nesmie presiahnuť 30 minút. 

− polohy ostatných častí tela – extrémna flexia v lakti – 7 s v neprijateľnej statickej polohe na 
1 výrobok (celkovo 350 výrobkov), t.j. 40,8 minút/celozmenový pracovný čas. 

Celkový čas práce v neprijateľných polohách je 69,9 minút, čiže limity dané legislatívou 
sa prekračujú. 

Ako vyplýva z uvedených výsledkov a aj zo sumárnej tabuľky (tab. 2), na týchto 
pracoviskách ide o prácu, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania v 
dôsledku nadmernej fyzickej pracovnej záťaže. 

 
Identifikácia nebezpečenstva pri manipulácii s bremenami 

Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena 
vrátane ľudí a zvierat 1 zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, 
podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností 
bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, 
najmä chrbtice zamestnancov. Medzi tieto rizikové faktory patria:  

− vlastnosti bremena (príliš ťažké, ťažko uchopiteľné, nestabilné, s možnosťou 
premiestňovania obsahu bremena, s možnosťou poranenia zamestnanca vzhľadom na jeho 
tvar, obsah či konzistenciu, s možnosťou manipulácie s bremenom v určitej vzdialenosti od 
tela či s nakláňaním alebo vytáčaním trupu);  

− fyzická námaha (nadmerná, s otáčavým pohybom trupu, s možnosťou neočakávaného 
pohybu bremena, s manipuláciou v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela); 
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− pracovné prostredie (nedostatok priestoru, podlahy – klzké, nerovné, nestabilné, 
v meniacou sa úrovňou, osvetlenie, vetranie, teplota alebo vlhkosť je nevyhovujúca);  

− požiadavky na činnosť (príliš častá, dlhá, nedostatočný telesný odpočinok, nadmerné 
vzdialenosti pri manipulácii s bremenom, vynútené tempo práce); 

− individuálne faktory (nedostatok skúseností, odbornej prípravy, vek, telesné miery a telesná 
výkonnosť, predchádzajúce prekonané ochorenia).  

Účinky na zdravie človeka pri manipulácii s bremenami 

Podiel pracujúcich, ktorí prenášajú alebo premiestňujú ťažké bremená síce v poslednej 
dobe klesá, ale je stále vysoký – v krajinách EÚ je takmer 35 %. Hlavnou príčinou sťažností 
zamestnancov v EÚ na zdravotné problémy súvisiace s prácou je bolesť chrbta (takmer 24 %). 
Pri manipulácii s bremenami je najväčším rizikom poškodenia zdravia ochorenie podporno-
pohybovej sústavy (svalov, šliach, väzov, kostí), ale aj nervovej sústavy a ciev. Najčastejšie 
sa ochorenie lokalizuje do oblasti chrbtice, pliec a rúk, ale môžu byť postihnuté aj dolné 
končatiny. Ručná manipulácia s bremenami môže spôsobovať: 

− kumulatívne poruchy spôsobné postupným zhoršovaním podporno-pohybovej sústavy v 
dôsledku neustáleho dvíhania/manipulácie, napr. bolesti v krížovej oblasti, 

− akútne zranenia, ako napr. zlomeniny pri nehodách. 

Smerné hmotnostné hodnoty 

Pre hodnotenie uvedenej činnosti v prevádzke Faurecia Slovakia, s. r. o., odštepný závod 
Exhaust Žilina, sme použili smerné hmotnostné hodnoty pre manipuláciu oboma rukami 
zdvíhaných a prenášaných bremien s uvedením maximálnej hmotnosti bremena a maximálnej 
celozmenovej hmotnosti pre mužov rôznych vekových skupín v základnej polohe postojačky 
pri priaznivých pracovných podmienkach (tab. 1). 

 
Tab. 1. Smerné hmotnostné hodnoty pre manipuláciu oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien mužmi 

VEK  
(roky) 

Maximálna hmotnosť bremena (kg) 
pre mužov v priaznivých pracovných 

podmienkach 

Maximálna celozmenová hmotnosť 
(kg) pre mužov v priaznivých 

pracovných podmienkach 

18 – 29 50 10 000 
30 – 39 45 7 500 
40 – 49 40 6 500 
50 – 60 35 5 500 

 
Maximálna hmotnosť bremena – hmotnosť individuálneho bremena, ktorá sa nesmie za 

žiadnych podmienok (okolností) prekročiť. 

Maximálna celozmenová hmotnosť bremena – celková (úhrnná) hmotnosť 
zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá sa nesmie za žiadnych podmienok (okolností) 
prekročiť.  

Maximálna frekvencia zdvihov pre ručné zdvíhanie bremena u mužov s hmotnosťou 
bremena 50 kg je za priaznivých podmienok 1 zdvih/2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 
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zdvih/1 minútu) v priebehu 1 hodiny za zmenu. 

Pri zvyšovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnosť bremena znižuje (pri bremene 
s max. hmotnosťou do 7 kg 15 zdvihov/1 minútu). 

Bremená s hmotnosťou 30 – 50 kg u mužov možno zdvíhať nepretržite počas 1 hodiny. 
Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 30 minút. 
 
Tab. 2. Vyhodnotenie rizika ručnej manipulácie s bremenami na jednotlivých pracoviskách 

Operačná výška 
Operácia č. Popis 

Hmotnosť 
dielov (kg) balenie stroj 

Frekvencia za zmenu 

1 zakladanie príruby  0,191 1,1 1,2 350 
2 zakladanie rúry  2,774 0,5 1,2 350 
3 odloženie zvarených častí  2,965   1,8 350 
4 založenie zvarených častí  2,965 1,5 1,2 170 

 
Pracovník pri práci uchopí prírubu a rúru, vloží do stroja a po automatickom zváraní 

odloží zvarom spojené časti, ktoré následne založí. Frekvenciu manipulácie uvádzame v 
poslednom stĺpci tab. 2.  

Celková hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu predstavuje 2 579,55 kg/zmenu = 
(0,19 + 2,77 + 2,97) x 350 + 2,97 x 170. Počet zdvihov za zmenu je 1 220 (3 x 350 + 170). 
Priemerný počet zdvihov za minútu je 3 (1 220 zdvihov/395 minút). 

Podľa NV SR č. 281/2006 Z. z., prílohy č. 2 je maximálna hmotnosť bremena a 
maximálna celozmenová hmotnosť určená osobitne pre mužov a ženy podľa vekových 
kategórií. Zistené hmotnosti bremien (od 0,19 do 2,97 kg) neprekračujú legislatívne stanovené 
limity u mužov. Zistená celozmenová hmotnosť 2 579,55 kg/zmenu neprekračuje legislatívne 
limity. Počet zdvihov za minútu neprekračuje legislatívne stanovené limity (u bremien do 7 
kg maximálne 15 zdvihov/min.) 

 
Záver 

Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že riziková práca je na 2 pracoviskách (č. 2, č. 9) z 12 
hodnotených z dôvodu prekročenia limitov manipulácie s bremenami, a na 4 pracoviskách (č. 
1, 4, 8, 9) z 12 z dôvodu výskytu neprijateľných pracovných polôh. Odporučili sme opatrenia 
na zníženie poškodenia zdravia zamestnancov: 
− na pracoviskách č. 2 a 9 vykonávať rotáciu v iných časových úsekoch,  
− prispôsobiť dobu práce na pracoviskách s prekročenými limitmi,  
− na pracoviskách sekvencovanie a prebaľovanie vykonávať rotáciu zamestnancov so 

zamestnancami iných pracovísk,  
− prehodnotiť intenzitu a organizáciu práce (počet a dĺžka prestávok), 
− vylúčenie práce nadčas, 
− pre vstupných lekárskych prehliadkach zohľadniť vek zamestnancov.  
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PSYCHICKÁ PRACOVNÁ ZÁ ŤAŽ VO VYBRANÝCH PROFESIÁCH DETSKÝCH 
ODDELENÍ INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 

 
 

D. Križanová1, M. Zámečníková2, J. Gabíková1 

1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 
2Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 
 
 

Pomáhajúcim profesiám, na rozdiel od ostatných profesií, slúži ako hlavný nástroj pri 
práci, okrem vedomostí a schopnosti pomáhať, ich osobnosť (4). Pri liečení a starostlivosti o 
kriticky chorých sa kladú zvýšené nároky na osobnosť. V snahe zabezpečovať chorým vysokú 
kvalitu zdravotníckych služieb zdravotnícke povolania ohrozujú vo zvýšenej miere riziká 
psychickej a fyzickej záťaže (1). Pracovná záťaž zdravotníckych pracovníkov ošetrujúcich 
kriticky choré deti s vrodenými chybami srdca okrem fyzických úkonov pracovnej náplne so 
statickou záťažou chrbtice, dolných končatín a presnej koordinácie pohybov pri zvládaní 
ošetrovateľskej a diagnostickej techniky obsahuje aj psychickú pracovnú záťaž s vysokou 
emocionálnou zložkou. 

Psychická pracovná záťaž predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, 
pracovných podmienok a pracovného prostredia, pôsobiacich na kognitívne, senzorické a 
emocionálne procesy človeka, ktoré ho ovplyvňujú a vyvolávajú stavy zvýšeného 
psychického napätia a zaťaženia psychofyziologických funkcií (5). 

Cieľom práce bolo zhodnotiť rizikové faktory práce z hľadiska psychickej pracovnej 
záťaže, vyhodnotiť subjektívne hodnotenie psychickej pracovnej záťaže v zdravotníckych 
profesiách a navrhnúť opatrenia na zlepšenie.  

 
Materiál a metódy 

Súbor hodnotených zamestnancov bol z pracovísk oddelení: 
− kardiochirurgia, 
− kardiológia,  
− anestézia a intenzívna medicína,  
− funkčné vyšetrovanie, 
− arytmológia.  

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Celkový počet zamestnancov sledovaného súboru je 152, hodnotili sme 103 pracovníkov 
(67 %).  

Použité metódy hodnotenia:  

− Štandardná metóda pre hodnotenie úrovne pracovných podmienok z hľadiska psychickej 
záťaže senzorickej a mentálnej (6).   

− Subjektívne hodnotenie psychickej záťaže pri práci podľa Meistera (7). 
 
Výsledky a diskusia  

Z hľadiska psychickej pracovnej záťaže (tab. 1) sme zistili nasledovné charakteristiky 
práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti: 
− Nepretržitá trojzmenná prevádzka s nutnosťou práce cez soboty, nedele a sviatky.  
− Práce s prevahou mentálnej činnosti, ktorá vyžaduje vysoké trvalé sústredenie dodržiavania 

bezpečnostných predpisov pravidelným denným výskytom vrcholového zaťaženia v dennej 
dobe.  

− Vysoká pravdepodobnosť častých interpersonálnych konfliktov z dôvodu vysokej 
zodpovednosti za život pacientov počas ich ošetrovania.  

− Riziko ohrozenia zdravia pacientov vlastným konaním.  
− Pri práci je nutné dodržiavanie úzkostlivej čistoty a profesionality pri ošetrovaní detských 

pacientov.  
− Práca vyžaduje vykonanie postgraduálnej skúšky.  
− Rytmus a tempo činností určuje úzka kooperácia spolupracovníkov (sestra, lekár 

a pomocný zdravotnícky personál), ktorých činnosť na seba tesne nadväzuje.  
− Intenzívne rušenie práce s prevahou mentálnej činnosti, ktorá vyžaduje vysoké sústredenie. 
− Na pracovisku sa zdržuje viac zamestnancov.  
− Neobmedzené návštevy rodičov a príbuzných pacientov, telefonické hovory. Tieto situácie 

sa vyskytujú trvale (OAIM, JIS). 

− Emocionálna záťaž v rámci vzťahov lekár/sestra – pacient, lekár/sestra – príbuzný. 
− Nutnosť často akceptovať fakt zhoršovania zdravotného stavu, terminálne štádium a smrť 

chorého. 
− Trpezlivosť a dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora rodiny a dostatočná 

komunikácia s rodinou pacienta, ktorá je nevyhnutná na vybudovanie pocitu dôvery, že 
dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách. 

− Negatívne faktory pracovných podmienok. 
− Pracoviská s nedostatočným denným osvetlením, resp. bez denného osvetlenia. 
− Dlhotrvajúca statická a polohová záťaž a senzorická záťaž. 
− Nevhodné mikroklimatické podmienky. 
− Preplnenosť oddelení. 
− Nedostatočné technické a materiálne vybavenie. 
− Fyzický dyskomfort (nosenie OOPP, bariérová ošetrovacia technika).  
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Tab. 1. Pracovné podmienky – objektívne hodnotenie z hľadiska psychickej pracovnej záťaže  

Psychická pracovná záťaž (stupeň C alebo D) Pracovisko a profesie 

Intenzita práce a časový tlak lekár – OAIM, OFV 
sestra – OAIM, OFV, JIS, OS-KCH 

Sociálne interakcie všetky oddelenia a profesie 

Zmenová práca, nočná práca a nadčasová práca všetky oddelenia a profesie 

Vnútené pracovné tempo lekár – OAIM, OF, KCH 
sestra – OAIM, OP, KCH, JIS 

Vplyvy narúšajúce sústredenie lekár a sestra – OAIM, KCH, OFV 

Riziko ohrozenia zdravia iných osôb lekár – OF, KCH, OAIM 
sestra – OAIM, OP, KCH, JIS 

Hmotná a organizačná zodpovednosť lekár – OF, OAIM 

 
Tab. 2. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže – Meisterov dotazník 

Položka 
 

Kritická 
hodnota 

Lekári Sestry Nižší zdrav. 
personál 

Ostatní 

I. Preťaženie 
Časový tlak 3 4++ 4++ 2 3+ 
Zodpovednosť 3 4++ 2 2 2 
Konflikty v práci 2,5 2 2 1 2 

II. Monotónia 
Malé uspokojenie 2,5 2 1 1,5 1 
Otupujúca práca 2,5 1 1 2 2 
Monotónia 2,5 1 1 1 1 

III. Nešpecifický faktor 
Nervozita 3 2 2 1 2 
Presýtenie 3 2 2 2 2 
Únava 3 4++ 2 2 2 
Úbytok výkonnosti 2,5 3++ 3++ 1 2 

 
Tab. 3. Meisterove záťažové tendencie a stupeň záťaže podľa profesie  

Záťažové tendencie 

Tendencia k preťaženiu 
(P) 

Tendencia k nevyťaženiu a 
nízkej pracovnej 

stimulácii – jednostrannosť, 
monotónia (J) 

Kombinácia preťaženia 
a nízkej stimulácie – 
nešpecifická záťaž, 

kombinácia (N) 

Profesia 
Počet 

hodnotených 
zamestnancov 

Stupeň 1 
(%) 

Stupeň 2 
(%) 

Stupeň 3 
(%) 

Stupeň 1 
(%) 

Stupeň 2 
(%) 

Stupeň 3 
(%) 

Stupeň 1 
(%) 

Stupeň 2 
(%) 

Stupeň 3 
(%) 

Výsledný 
stupeň 
záťaže 
podľa 

mediánov 

Lekári 17 23,5 47,1 17,6 - - - 11,8 - - P2 
Sestry 70 52,9 20,0 12,9 2,9 - - 11,4 - - P1 
Nižší 
zdrav. 
personál 

10 20,0 - - 20,0 - - 60,0 - - N1 

Ostatní 6 33,3 16,7 - - - - 50,0 - - P1 
Spolu 103 43,7 22,3 11,7 3,9 - - 18,4 - - P1 

Pozn:  
Stupeň 1:  psychická záťaž, pri ktorej nie je pravdepodobne ovplyvnené zdravie, subjektívny stav a výkonnosť 
Stupeň 2:  psychická záťaž, pri ktorej môže dochádzať pravidelne k dočasným ovplyvneniam subjektívneho 

stavu, resp. výkonnosti 
Stupeň 3:  psychická záťaž, pri ktorej nie je možné vylúčiť zdravotné riziká 
 

Psychické vyčerpanie v práci zdravotníckych pracovníkov je následkom emocionálne 
náročných situácií, ktoré je potrebné riešiť pri záchrane života a udržaní vitálnych funkcií 
detských pacientov. Emocionálne vyčerpanie sú pocity beznádeje, že niekedy dieťaťu niet 
pomoci pri ťažkej srdcovej chybe so zlou prognózou. Tieto negatívne atribúty pramenia z 
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rozporu medzi očakávaným a reálnym stavom v ošetrovateľskej praxi (2). Subjektívne 
hodnotenie psychickej záťaže ukázalo, že kritické hodnoty mediánu boli prekročené vo 
faktore preťaženie v položkách časový tlak a zaťažujúca zodpovednosť na pozíciách lekár.  

 
Obr. 1. Zdravotné ťažkosti súvisiace s výkonom práce 

  
Z toho vyplýva, že lekári majú najvhodnejší postoj k životu, ktorý je súčasťou odolnosti 

voči psychickej záťaži (3). Avšak charakteristiky prace nimi udávané (časový tlak 
a zodpovednosť) sa vnímajú pri záchrane života ohrozených detí ako zaťažujúce z hľadiska 
psychiky. U sestier a v ostatných profesiách sa kritická hodnota mediánu prekročila, resp. sa 
dosiahla len v položke časový tlak (tab. 2 a 3). 

V odozve na stres – nešpecifický faktor – sme zaznamenali zvýšenú únavu a úbytok 
výkonnosti u lekárov, sestry pociťovali len úbytok výkonnosti. Fyzické vyčerpanie sa 
prejavuje vo všetkých profesiách celkovou telesnou únavou (obr. 1), výrazným znížením 
energie, z ktorej sa nemožno zotaviť krátkodobým odpočinkom – je neutíchajúca, často 
spojená s pocitmi zlyhania. Bežné každodenné zvládanie práce v trojzmennej prevádzke sa 
prejavuje poruchami neurovegetatívneho a psychického charakteru, ako sú nespavosť, 
podráždenosť a neschopnosťou sústrediť sa. K tomu sa pridávajú zdravotné ťažkosti, ako sú 
bolesti v nohách, v krížovej chrbtici a stuhnutosť v krčnej chrbtici. K všetkým týmto 
ťažkostiam prispieva aj vyťaženosť oddelení spolu s nedostatkami v pracovnom prostredí 
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týkajúcimi sa priestorového vybavenia a technických nedostatkov (osvetlenie, mikroklíma), 
ako aj v organizácii práce. 

 
Záver 

Z našich výsledkov vyplýva potreba venovať sa v rámci vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov aj otázkam starostlivosti o vlastné duševné zdravie a zdravému životnému štýlu 
ako kompenzácie k výkonu celoživotného náročného povolania. 
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RIZIKOVÉ PRÁCE – INFORMÁCIE ZAMESTNÁVATE ĽOV 
 
 

M. Marušiaková, T. Záborský, M. Vyletelová, J. Páričková 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
 
 
 

Rizikové práce predstavujú pre zamestnancov/pracovníkov zvýšené riziko poškodenia 
zdravia pri práci a ich vyhlásenie do 3. a 4. kategórie zdravotného rizika je pre 
zamestnávateľa/právny subjekt spojené s ďalšími povinnosťami na úseku ochrany a podpory 
zdravia pri práci, medzi ktoré patrí najmä vykonávanie preventívnych opatrení 
(technologických, technických, organizačných a náhradných) na zníženie, alebo odstránenie 
rizika poškodenia zdravia pri práci a zabezpečenie cielených lekárskych preventívnych 
prehliadok zamestnancov/pracovníkov, ktoré vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby. 

Najviac rizikových prác je evidovaných v priemyselnej výrobe, v zdravotníctve 
a poľnohospodárstve. V takmer všetkých právnych subjektoch sa vyskytuje kombinácia 2 a 
viac faktorov (aktuálnym problémom sa stala kombinácia 5 a viac rizikových faktorov). Ako 
najčastejšie sa vyskytujúci škodlivý rizikový faktor v pracovnom prostredí stále dominuje 
hluk – najvyšší počet exponovaných pracovníkov je najmä v priemyselnej výrobe, čo je 
logické vzhľadom na charakter výrobných činností – strojárstvo, drevárstvo, hutníctvo atď. 
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Obr. 1. Počet zamestnancov v 3. a 4. kategórii rizikových prác v okrese Martin a Turčianske Teplice v roku 2010 

Životné podmienky a zdravie, 2012 
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Veľký počet pracovníkov, najmä žien, pracuje v riziku psychická pracovná záťaž, fyzická 
záťaž, biologické faktory a chemické faktory, vrátane karcinogénov a mutagénov. Sú to 
prevažne pracovníci, ktorí svoju činnosť vykonávajú v zdravotníckych zariadeniach, 
domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a školách.  

K 31. 12. 2010 bolo v okresoch Martin a Turčianske Teplice vyhlásených v 3. a 4. 
kategórii rizikových prác 3 919 zamestnancov/pracovníkov, z toho 1 626 žien (obr. 1). Ide 
o 145 právnych subjektov. V regióne Turiec sa nachádza 675 pracovísk s vyhlásenými 
rizikovými prácami. 
 

 
 

Obr. 2. Počet zamestnancov v 3. a 4. kategórii rizikových prác v okrese Martin a Turčianske Teplice v roku 2010 
podľa faktorov práce a pracovného prostredia 

 
Z obr. 2 vyplýva, že najväčší počet zamestnancov/pracovníkov pracuje v riziku hluku. 

Nasleduje rizikový faktor psychická pracovná záťaž s celkovým počtom zamestnancov 760 
a s najvyšším počtom žien 662 (tab. 1). 
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Tab. 1. Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese Martin a Turčianske Teplice podľa druhu a 
kategórie rizikových faktorov v roku 2010 

Počet pracovníkov 3. kat. 4. kat. 
Faktor 

Spolu Žien Spolu Žien Spolu Žien 

Prach 415 62 407 62 8 0 

Biologické faktory 236 206 236 206 0 0 

Hluk 2082 319 1949 295 133 24 

Vibrácie 289 29 289 29 0 0 

Chemické látky 289 112 289 112 0 0 

Chemické karcinogény 444 302 444 302 0 0 

Záťaž teplom a chladom 269 122 269 122 0 0 

Ionizujúce žiarenie 294 191 294 191 0 0 
Optické žiarenie - Ultrafialové 
žiarenie 

11 8 11 8 0 0 

Neionizujúce žiarenie - Lasery 5 3 5 3 0 0 
Faktory spôsobujúce vznik prof. 
kožných ochorení 

4 2 4 2 0 0 

DNJZ 181 82 181 82 0 0 

Fyzická záťaž - dynamická 371 333 296 267 75 66 

Fyzická záťaž - pracovná poloha 0 0 0 0 0 0 

Fyzická záťaž - statická 94 71 94 71 0 0 

Psychická pracovná záťaž 760 662 760 662 0 0 

  
Právne subjekty, u ktorých na pracoviskách orgán verejného zdravotníctva vyhlásil 

rizikové práce, zasielajú hodnotiace správy podľa §31 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (k 31. 12. každoročne). 
 

 
 

Obr. 3. Kvalitatívne spracovanie hodnotiacich správ právnych subjektov (predložených k 31. 12. 2010) 
 

V roku 2010 žiadna z predložených hodnotiacich správ právnych subjektov (právnických 
osôb a fyzických osôb – podnikateľov), u ktorých sú práce zaradené do 3. alebo do 4. 
kategórie z hľadiska zdravotných rizík pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, 
nebola kompletná.  
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Z celkového počtu 89 doručených správ 89 % malo aspoň základné atribúty podľa 
legislatívy, preto sme ich vyhodnotili ako „správa dobrá“. Z celkového počtu bolo 3 % 
hodnotiacich správ hodnotených ako „správa priemerná“, mali nedostatky oproti správam 
„správa dobrá“. Z 89 predložených hodnotiacich správ bolo 8 % správ hodnotených ako 
„nevyhovujúca“ (obr. 3).  

Súčasťou hodnotenia predložených hodnotiacich správ bolo aj zhodnotenie vykonaných 
preventívnych lekárskych prehliadok. Z celkového počtu 89 predložených správ bolo 
doručených 37 správ z vykonaných lekárskych preventívnych prehliadok (obr. 4). 
 
 

 
 

Obr. 4. Spracovanie hodnotiacich správ právnych subjektov – preventívne lekárske prehliadky (predložených 
k 31. 12. 2010) 

 
Najčastejšie nedostatky v predkladaných materiáloch/ hodnotiacich správach: 

− nekompletné podklady (resp. žiadne) týkajúce sa posúdenia jednotlivých zdravotných rizík, 

− nezhodnotené technologické, technické, organizačné a náhradné opatrenia na zníženie 
zdravotného rizika, 

− chýbajúce výsledky vykonaných objektivizácií rizikových faktorov pracovného prostredia 
a práce, 

− chýbajúce výsledky hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov, vrátane výsledkov 
genotoxikologických vyšetrení, resp. vôbec nedoručené informácie o preventívnych 
lekárskych prehliadkach. 

Veľkým problémom u viacerých firiem je nedostatočné vypracovanie posudkov 
o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, obsahová náplň nezodpovedá 
identifikovaným zdravotným rizikám. Závery sú veľmi všeobecné, bez výpovednej hodnoty 
pre zamestnávateľa, ktorý nevie na základe takéhoto posudku zaradiť zamestnanca podľa 
Zákonníka práce, § 41, ods. 2 (...ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce 

zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, 

zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou 
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alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný 

predpoklad...), resp. § 55, ods. 2, písm. a): (...zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca 

na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu...). 

Zlepšila sa situácia v individuálnej ochrane pracovníkov – prevádzkovatelia 
zamestnancom poskytujú OOPP a pracovníci pridelené ochranné prostriedky používajú.  

Samostatne zárobkovo činné osoby/fyzické osoby – podnikatelia je kapitola, ktorá je pre 
orgány verejného zdravotníctva, a zrejme nielen pre ne, veľkou terra incognita. Je to skupina 
pracovníkov, ktorá nie je ničím chránená, požiadavky a nároky zo strany nákupcov ich 
pracovnej sily sú absolútne, platby za odvedenú prácu minimálne.  

Z nášho pohľadu u drvivej väčšiny živnostníkov a vzťahu k ich práci ide o závislú prácu, 
v praxi sa však s týmto fenoménom nedeje nič. 

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, alebo aspoň posúdenie pracovných 
podmienok, definovanie rizík, nápravných opatrení, používanie OOPP, zabezpečenie 
preventívnych lekárskych prehliadok v praxi u živnostníkov neexistuje, preto sa RÚVZ 
Martin rozhodol ísť cestou vyhľadávania takýchto živnostníkov a riešiť ich situáciu z pohľadu 
verejného zdravotníctva s minimalizovaním sankcií voči nim a maximalizovaním efektu pre 
nich, aby boli: 
− aspoň bazálne podchytení v riziku, v ktorom pracujú,  
− známe aspoň základné informácie o ich činnosti, expozícii a zdravotnom stave.  

Píliari boli prvou skupinou a zvolili sme ich preto, lebo sú jednou z najhoršie postavených 
skupín spomedzi samozamestnávateľov (živnostníci/fyzické osoby – podnikatelia), bez 
zabezpečenia akýchkoľvek podmienok práce (o vyhovujúcich sa vôbec nedá uvažovať), 
prevencie a predchádzania profesionálnych ochorení. Snahou je minimalizovať počet tých, u 
ktorých poškodenie zdravia (ochorenia z DNJZ, vazoneuróza, poškodenie podporno-
pohybového aparátu atď.) sa dostane do ireverzibilného stavu. 

Ďalším pokračovaním úlohy sú, resp. budú, právne subjekty v oblasti stavebnej výroby. 
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