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VZTAH AKUTNÍCH HOSPITALIZACÍ Z KARDIOVASKULÁRNÍCH  
A RESPIRAČNÍCH PŘÍČIN A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PM 10  

NA ÚZEMÍ M ĚSTA OSTRAVY1 
 
 

H. Tomášková1,2, I. Tomášek1, H. Šlachtová2, P. Polaufová1, A. Šplíchalová1, J. Michalík1 
1 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika 

2 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ostrava, Česká republika 
 
 
 

Většina výsledků evropských studií (1 – 5, 7 – 13, 16) hodnotí denní změny zdravotních 
ukazatelů (úmrtnosti, hospitalizací) ve vztahu k denním koncentracím polétavého prachu do 

velikosti 10 µm (PM10). Rozdíly mezi výsledky těchto studií jsou značné a jsou způsobeny 
vlivem různých vstupních parametrů, analyzovaného časového období, velikosti populace, 
statistických postupů a dalších faktorů. 

Hlavním cílem studie bylo vyhodnocení základních vztahů reálných hodnot zdravotních 
ukazatelů a úrovně znečištění PM10 a porovnání zjištěných výsledků se vztahy, které se 
používají k teoretickým výpočtům. 

 
Metodika  

Vstupní data zahrnovala data znečištění ovzduší PM10, meteorologická data, absolutní 
počty případů úmrtí na celou Ostravu a počty akutních hospitalizací na onemocnění oběhové 
soustavy a onemocnění dýchací soustavy. Všechny vstupní údaje byly sledovány za období 
2010 – 2012. Vztah zdravotních ukazatelů a PM10 byl vyhodnocen pomocí Poissonovy 
regrese s použitím obecného lineárního modelu (hladina významnosti 5 %). Pro zpracování 
byl použit program Stata v. 13.  

 

Výsledky 

Nejhorším rokem ze sledovaných let byl z pohledu naměřených průměrných koncentrací 
PM10 v ovzduší rok 2010, a to jak v ročním průměru, tak i v naměřených denních průměrných 
koncentracích (tab. 1). Denní koncentrace byly rozděleny do koncentračních pásem po 

                                                 
1 Tato studie vznikla pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje díky poskytnuté dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02440/2013ŽPZ. 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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10 µg.m-3 od koncentrací větších než 20 µg.m-3 až po maximální naměřené denní hodnoty 

(obr. 1). Počet dnů s hodnotami PM10 > 150 µg.m-3 za celé sledované období byl 22. 

 
Tab. 1. Popis hodnot PM10 v jednotlivých letech pro celou Ostravu 

 
Meteorologické podmínky mohou být při analýzách vztahu znečištění a jeho dopadu na 

zdravotní stav obyvatelstva zavádějícím faktorem. Proto je nutno je při modelování těchto 
vztahů vzít do úvahy. Při analýzách byla zohledněna průměrná denní teplota (tab. 2), vlhkost 
vzduchu (tab. 2) a dny s bezvětřím. Počty dnů s bezvětřím se pohybovaly v letech 2010 až 

2014 od 15 – 23 %.  

 
Tab. 2. Popis průměrných denních teplot a vlhkosti vzduchu v jednotlivých letech 

Ukazatel Rok Počet dnů Aritmetický pr ůměr  min. 25. percentil medián 75. percentil max. 

2010 363 8,9 -16,1 1,5 9,9 16,0 26,9 

2011 364 10,2 -9,3 3,4 10,3 17,3 26,8 
Průměrná 
denní teplota 
[°C] 

2012 362 10,3 -15,5 3,6 10,4 17,9 27,9 

2010 363 78,7 50,6 69,6 79,5 88,2 99,8 

2011 364 76,0 41,5 67,6 75,6 85,5 99,6 
Vlhkost 
vzduchu [%] 

2012 362 75,1 32,1 63,9 76,3 85,9 99,8 
 
Za období 2010 – 2012 bylo evidováno 15 310 případů akutních hospitalizací 

z kardiovaskulárních (N = 10 300) a respiračních příčin (N = 5 010) u obyvatel Ostravy. Ze 
sledovaných hospitalizací bylo významně více příjmů do nemocnic pro kardiovaskulární 
příčiny. Do věku 30 let převládaly akutní hospitalizace pro onemocnění respirační, nad touto 
věkovou hranicí pro kardiovaskulární příčiny. Průměrný věk hospitalizovaných mužů byl 57 
let, žen 64 let.  

Střední hodnoty denních počtů úmrtí z kardiovaskulárních příčin se pohybovaly kolem 4 
až 5 případů, počty úmrtí z respiračních příčin byly nižší, do jednoho případu. U hospitalizací 
je situace obdobná, také střední počty hospitalizací z kardiovaskulárních příčin (9 – 10 
případů) převyšovaly nad počty hospitalizací z respiračních příčin (4 – 5 případů) (tab. 3).  

V koncentračních intervalech PM10 0 – 150 µg.m-3 byly vypočteny průměrné denní 
hodnoty počtu případů hospitalizací. Hodnoty PM10 ≥ 150 µg.m-3 (koncentrační intervaly 15 
až 41) se vyskytovaly za celé období pouze ve 22 dnech, čemuž odpovídá i značná variabilita 
počtu hospitalizací (obr. 1). 

PM10 µµµµg.m-3 
Rok 

Počet 
dnů Aritmetický 

průměr 
min. 25. percentil medián 75. percentil max. 

Počet dnů 
PM10 ≥ 150 µµµµg.m-3 

2010 365 46,4 8,9 23,4 34,1 53,4 416,1 9 

2011 365 39,3 10,8 21,5 30,5 44,2 185,6 4 

2012 366 39,1 7,7 19,5 28,2 40,4 235,6 9 
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U obou hospitalizací byl naznačen lineární trend pro intervaly PM10 < 150 µg.m-3. Na 
základě tohoto zjištění, které se shoduje s poznatky z meta-analýz, jsou finální analýzy 
zpracovány pro PM10 < 150 µg.m-3.  

 
Tab. 3. Přehled denních počtů úmrtí a hospitalizací na dg. I a J ve sledovaných letech na území Ostravy 

Ukazatel Rok min. medián max. Celkem za rok 

2010 1 10 23 3 691 

2011 1 9 23 3 285 
Hospitalizace  
z kardiovaskulárních příčin 
(dg. I) 

2012 0 9 25 3 324 

2010 0 4 11 1 676 

2011 0 5 17 1 751 
Hospitalizace  
z respiračních příčin (dg. J) 

2012 0 4 14 1 583 

 

 
 

Obr. 1. Průměrné počty případů hospitalizací v koncentračních intervalech PM10 (denní koncentrace PM10 byly 
rozděleny do koncentračních intervalů po 10 µg.m-3od koncentrací větších než 20 µg.m-3,  

koncentrační intervaly 15 až 41 představují hodnoty větší než 150 µg.m-3) 
  

Tab. 4. Vztah PM10 a hospitalizací na nemoci oběhového systému – dg. I po adjustaci o ovlivňující faktory 

PM10 Přírůstek [%] 95% interval spolehlivosti [%] p-hodnota 

PM10 (na 10 µg.m-3)* 0,01 -0,78 0,80 0,986 

Teplota (°C)+ -0,002 -0,0022 -0,0001 < 0,001 

Bezvětří (ano) -1,14 -6,14 4,12 0,664 

Vlhkost (na 1 %) -0,26 -0,43 -0,08 0,004 

Volno (ano) -48,96 -51,50 -46,30 < 0,001 

*PM10 < 150 µg.m-3 

+ teplota nebyla v lineárním vztahu ke zdravotnímu ukazateli, dosazen polynom 3. stupně 
 

Do modelů byly dosazeny možné ovlivňující faktory – průměrná denní teplota, vlhkost 
vzduchu, bezvětří a volné dny. Významný vztah v základním modelu byl zjištěn pro 
hospitalizace z kardiovaskulárních příčin (procentuální přírůstek = 1,24 %), ale po zohlednění 
dalších faktorů tento vztah nebyl významný (tab. 4). 

Významný vztah v základním modelu byl zjištěn i pro hospitalizace z respiračních příčin. 
A tento vztah po zohlednění dalších faktorů zůstal statisticky významný (procentuální 
přírůstek = 1,52 %) (tab. 5). 
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Tab. 5. Vztah PM10 a hospitalizací na nemoci dýchacího systému – dg. J po adjustaci o ovlivňující faktory 

PM10 Přírůstek [%] 95% interval spolehlivosti [%] p-hodnota 

PM10 (na 10 µg.m-3)* 1,52 0,42 2,63 0,007 

Teplota (°C)+ -0,10 -0,116 -0,074 < 0,001 

Bezvětří (ano) -4,80 -11,86 2,82 0,210 

Vlhkost (na 1 %) -0,44 -0,69 -0,19 0,001 

Volno (ano) -22,26 -27,17 -17,03 < 0,001 

*PM10 < 150 µg.m-3 

+ teplota nebyla v lineárním vztahu ke zdravotnímu ukazateli, dosazen polynom 2. stupně 
 
Tabulka 6 uvádí srovnání C-R funkcí, vyjadřujících procentuální přírůstek úmrtnosti a 

hospitalizací na 10 µg.m-3 PM10, používaných pro teoretické výpočty, a procentuálních 
přírůstků zjištěných v rámci analyzovaného vztahu koncentrací PM10 a skutečných hodnot 
zdravotních ukazatelů – počtu zemřelých a hospitalizovaných osob z kardiovaskulárních a 
respiračních příčin pro obyvatele Ostravy.  

 
Tab. 6. C-R funkce používané pro teoretické odhady vlivu PM10 (na 10 µg.m-3) na zdravotní ukazatele a 
výsledky studie pro Ostravu 

Výsledky studie pro Ostravu2 
Zdravotní ukazatel 

C-R funkce 
[%] 

95% IS 
[%] Přírůstek 

[%] 
95% IS  

[%] 

Hospitalizace z kardiovaskulárních příčin1 0,60 0,30 – 0,90 0,01 -0,78 – 0,80 

Hospitalizace z respiračních příčin 1,14 0,62 – 1,67 1,52  0,42 – 2,63 

IS – interval spolehlivosti, 1 C-R funkce pro kardiální příčiny  
2 Výsledky modelu pro PM10<150 µg.m-3, ovlivňující faktory zařazené do modelu jsou denní průměrná teplota, 
vlhkost vzduchu, bezvětří, dny volna 

 
V případě hospitalizací z kardiovaskulárních příčin procentuální přírůstek pro Ostravu 

udává jen nepatrný, statisticky nevýznamný přírůstek (0,01 %) ve vztahu k expozici PM10, 
oproti C-R funkci používané pro teoretické výpočty, která předpokládá statisticky významné 
zvýšení hospitalizací z kardiovaskulárních příčin (o 0,6 % na 10 µg.m-3). U hospitalizací 
z respiračních příčin je zjištěný procentuální přírůstek (1,52 %) C-R funkce pro Ostravu vyšší 
proti C-R funkci (1,14 %) používané pro teoretické výpočty, ale nejedná se o statisticky 
významný rozdíl (95% IS spolehlivosti se překrývají). 

 
Diskuze a závěry  

Problematika vlivu znečištění ovzduší na zdraví je v Ostravě dlouhodobě aktuální. 
V minulosti používaný přístup prostého srovnávání rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu 
obyvatel s koncentracemi škodlivin v ovzduší již neodpovídá požadavkům na vyhodnocení 
dopadů znečištěného ovzduší na zdraví, a byl nahrazen hodnocením zdravotních rizik, jehož 
podstatou je kvalitativní nebo kvantitativní odhad dopadů znečištěného ovzduší na zdraví. Jak 
ukázaly četné práce, tato kvantifikace je zatížena poměrně velkými nejistotami, co se týče 
úrovně odhadů konkrétních dopadů znečištěného ovzduší na zdraví. Teoreticky odhadnuté 
počty hospitalizovaných osob nemusí ve svém důsledku odpovídat počtům skutečně 
hospitalizovaných osob vzhledem ke zjednodušení, které teoretický výpočet představuje. Na 
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skutečné nemocnosti se podílí řada faktorů, které teoretickým odhadem nelze postihnout. Ve 
svém důsledku tak teoretické odhady lze úspěšně použít spíše pro srovnávání různých situací, 
než pro odhady skutečných dopadů. Vhodnější metodou pro zjištění dopadů znečištěného 
ovzduší na zdraví jsou epidemiologické studie. Do této chvíle nebyla zpracována přesnější 
analýza hospitalizací ve vztahu k expozicím PM10 pro obyvatele města Ostravy. Tato 
předkládaná analýza představuje první vyhodnocení přímého vlivu znečištěného ovzduší na 
zdraví na základě skutečných počtů hospitalizovaných osob.  

Studie nalezla spojitost mezi krátkodobými expozicemi PM10 a zvýšením hospitalizací 
z důvodů kardiovaskulárních příčin a respiračních příčin. Publikované výsledky studií 
zabývajících se vztahem PM10 a zdravotních ukazatelů jsou značně variabilní. V případě 
hospitalizací z kardiovaskulárních příčin není možné jednoznačně určit, zda se jedná o 
zvýšený výskyt či nikoliv. U hospitalizace z kardiovaskulárních příčin byl zjištěn značný vliv 
jiných ovlivňujících faktorů, který zredukoval vliv krátkodobé expozice PM10. Zjištěný 
procentuální přírůstek je menší ve srovnání se dvěma posledními meta-analýzami (6, 15), 
které nalezly významný vztah mezi krátkodobou expozicí PM10 a hospitalizacemi 
z kardiovaskulárních příčin. Výsledek studie pro Ostravu doplňuje současné poznání ze studií 
zaměřených na další města, jejich výsledky jsou však heterogenní. Podstata této heterogenity 
zatím není spolehlivě objasněna.  

Zjištěný významný vztah pro hospitalizace z respiračních příčin je v souladu s výsledky 
velkých evropských a amerických studií.  

Předkládaná analýza ukazuje, že expozice PM10 ve městě Ostravě je významněji spojena 
s respirační nemocností než s kardiovaskulární nemocností. To je v souladu s posledními 
poznatky, které právě spojují respirační nemocnost s expozicemi PM10 a kardiovaskulární 
nemocnost s expozicemi PM2,5.  

Heterogenita výsledků studií zabývajících se vztahem mezi hospitalizacemi na straně 
jedné a expozicemi PM na straně druhé není zatím spolehlivě vysvětlena. Jednou z možností 
je, že účinek PM závisí na jeho složení. To by mohlo vysvětlovat odlišný účinek PM 
v různých oblastech s přibližně stejnými expozičními hodnotami. V současné chvíli však 
chybí dostatek důkazů a probíhá další výzkum.  

Ve shodě se současnými poznatky byl potvrzen lineární vztah expozice a účinku (tzv. C-R 
funkce) pro rozsah koncentrací PM běžný ve vnějším ovzduší evropských měst. V oblasti 
nízkých koncentrací je C-R funkce spíše strmější tj. supralineární, s většími účinky na zdraví 
než v případě vyšších koncentrací, kdy se C-R funkce zplošťuje a účinky na zdraví se 
zmenšují. Pokud by byla pro takto vysoké koncentrace použita lineární C-R funkce, mohlo by 
dojít k nadhodnocení rizika. Některé zdroje uvádějí jako hraniční koncentrace  

PM10 > 150 µg.m-3 (14), jiné PM10 > 200 µg.m-3 (17). Hodnoty PM10 > 150 µg.m-3 proto 
nebyly zahrnuty do finálních modelů.  

Většina světových studií dnes hodnotí nemocnost ve vztahu k expozici PM2,5 (6). Tato 
skutečnost vychází z důkazů o škodlivosti jemných částic na kardiovaskulární systém. 
Z počátku se používal přepočet z PM10 na PM2,5 pomocí koeficientu získaného 



 18

z dlouhodobého měření. Postupem doby se však od tohoto přístupu ustoupilo vzhledem 
k tomu, že přepočet pomocí koeficientu stírá variace v denních koncentracích v závislosti na 
složení PM z aktuálně převládajících zdrojů. V současnosti se používají přímo naměřené 
hodnoty. V případě studie pro město Ostravu nebylo možné hodnoty PM2,5 použít, protože 
přímé měření je realizováno jen v nejzatíženější části Ostravy (Bartovice) a tyto hodnoty 
nejsou reprezentativní pro město Ostravu jako celek.  

Dalšími faktory, které mají vliv na heterogenitu výsledků publikovaných studií, jsou 
použité statistické metody, velikost sledované populace, časové období a další. S ohledem na 
tyto faktory bylo navrženo provést upřesňující analýzu za delší časové období s rozšířením 
území na širší oblast Ostravska a Karvinska, která by zohlednila i další možné ovlivňující 
faktory a na jejímž základě by bylo možné dále zpřesnit vztah mezi dávkou a účinkem pro 
obyvatele Ostravsko-karvinského regionu. Dále bylo navrženo v souladu se současnými 
poznatky a doporučeními zahájit měření frakce PM2,5 na stanicích imisního monitoringu tak, 
aby bylo v budoucnosti možné hodnotit účinek této frakce na zdraví.  

 
Poděkování 
Autoři studie děkují kolegům z následujících pracovišť za poskytnutí datových souborů 
týkajících se hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin: 
− Fakultní nemocnice Ostrava 
− Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
− Vítkovická nemocnice a.s. 
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PROJEKT PCB EXPO: EXPOZICE LIDSKÉ POPULACE PCB VE VYBRANÝCH 
REGIÓNECH VÝCHODNÍHO SLOVENSKA 1 

 
 

D. Richterová, Ľ. Murínová, H. Patayová, K. Lancz, K. Rausová, T. Trnovec 

Oddelenie environmentálnej medicíny, Ústav ochrany zdravia FVZ, SZU, Bratislava 
 
 

Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou skupinou významných kontaminantů životního 
prostředí, řazené mezi perzistentní organické polutanty (POPs). Byly vyráběny od roku 
1929 jako chemické látky pro průmyslové využití, připravovali se působením chlóru na 
bifenyl za použití katalyzátoru (1). 

Využití PCBs se odvozovalo z vlastností, které vykazují, jako jsou dobré schopnosti 
elektroizolace, tepelná odolnost, malá vznětlivost a hořlavost (2). Díky svým vlastnostem a 
širokému průmyslovému využití se vyráběly ve velkém – největší rozmach byl 
zaznamenán v 50. letech. Celková produkce PCBs ve světě čítá více jako 1 milión tun. 
PCBs se využívaly např. jako zpomalovače hoření, v hydraulických systémech, 
kondenzátorech, transformátorech, aditiva v barvách, lacích, lepidlech, tmelu, plastech, 
voscích, pesticidech, aditiva do cementů a omítek a další (3). V důsledku širokého 
komerčního využití těchto látek i jejich persistence koncentrace v prostředí stoupala a to 
zvláště v potravním řetězci (2). 

Zpočátku informace o jejich negativních vlivech na zdraví nebyly známy, později byly 
náznaky podceňovány. Proto nebyla kontaminace korigována významnějšími ochrannými 
opatřeními, která by zabraňovala jejich průniku do životního prostředí. 

Později se však začaly pozorovat negativní vlivy na zdraví lidí i živočichů. Proto byla 
produkce PCBs postupně zakázána (4), bylo regulováno i používání PCBs. V Chemku 
Strážske na východním Slovensku byla výroba zakázána v roce 1984, avšak do roku 1989 
se ještě používaly jako surovina pro výrobu dalších produktů (2). 

Koncentrace PCBs v prostředí pomalu klesá, avšak kvůli vysoké persistenci a 
schopnosti bioakumulace v potravním řetězci patří stále mezi kontaminanty životního 
prostředí ohrožující zdraví (4). Hlavní expoziční cestou u člověka představuje konzumace 
potravy živočišného původu (kvůli schopnosti rozpouštět se v tucích a v něm i perzistovat). 
Mají schopnost kumulovat se v tělních tekutinách a tkáních, především v tukové tkáni (2). 

                                                           
1 Práca vznikla s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Biologické efekty PCB závisí na počtu a poloze chlorových atomů v molekule bifenylu, s 
jejich zvyšováním se zvyšuje lipofilita a snižuje odbouratelnost (3). 

U komerčních PCBs nebyla prokázána akutní toxicita, avšak vzhledem k akumulaci v 
živých organismech jsou prokázány chronické účinky na organismus, které jsou rozmanité 
(4). Expozice PCB se přenáší přes placentu na plod a vylučuje se kojením (5). Expozice 
PCB je asociována s karcinogenitou, ototoxicitou (6), negativním vlivem na reprodukční, 
nervový, imunitní a endokrinní systém (7), či vývoj (8, 9).  

Vli v na zdraví a jeho rozsah je závislý na druhu PCB směsi, dávce, době, načasování 
expozice a dalších faktorech (10). 

 
PCB na východním Slovensku 

Hlavním producentem PCBs v bývalém Československu byl chemický závod Chemko 
Strážske (výroba v letech 1959 – 84). Odhaduje se, že během aktivní produkce vzniklo 
přibližně 1 600 tun odpadů PCBs obsahujících vysoko-chlórované bifenyly a terfenyly, 
jakož i polychlorované dibenzofurany (PCDF). Technologie výroby nebyla vhodně 
zajištěna proti úniku PCBs a tak došlo ke kontaminaci řeky Laborec a jezera Zemplínska 
Šírava prostřednictvím odpadového kanálu společnosti Chemka. V regionu Michalovce 
byla naměřena vysoká kontaminace PCBs v ovzduší, půdě, povrchových vodách, 
sedimentu na dně i u volně žijících živočichů (11). 

Expozice PCBs u obyvatel žijících v okolí Chemka – Michalovce a Strážske patří mezi 
nejvyšší na světě, zvážíme-li úroveň expozice a počet obyvatel (cca 250 000 obyvatel). 
V dřívějších studiích jsme vycházeli z předpokladu, že expozice lidské populace PCB bude 
klesat v závislosti na vzdálenosti od zdroje kontaminace, což se však nepotvrdilo.  

Tyto výsledky jsou důvodem, proč se realizuje projekt PCBEXPO. Je totiž vysoká 
pravděpodobnost, že populace, která žije v sousedních okresech sledovaných oblastí, které 
dosud nebyly zahrnuty do epidemiologických studií, je vystavena srovnatelné 
environmentální expozici PCBs. 

Hlavním cílem projektu PCBEXPO je doplnit chybějící informace o úrovni expozice 
PCB dospělé populace vybraných regionů východního Slovenska (Vranov nad Topľou, 
Humenné a Trebišov), získat údaje o aktuální expozici dospělé populace PCBs v regionu 
Michalovce a následně provést vyhodnocení zdravotního rizika z expozice PCBs pro 
dospělou populaci těchto oblastí. Dalšími cíli je zjistit vztah mezi expozicí PCBs a výškou 
krevního tlaku a mezi expozicí PCBs a sluchem. 

Hypotézy: 1. Neexistuje rozdíl v environmentální PCBs expozici dospělé populace 
mezi okresy Michalovce a okolními okresy; 2. Při přenosu a šíření PCBs v životním 
prostředí hrají významnou úlohu jiné mechanizmy okrem atmosférického přenosu; 3. Vyšší 
expozice PCBs má za následek nárůst krevního tlaku dospělé populace. 

Projekt je rozdělen do 4 pracovních balíků a je založen na intenzivní spolupráci mezi 
SZU v Bratislavě a RÚVZ v Michalovcích, Vranově nad Topľou, Humenném a v 
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Trebišově. Proběhl nábor lékařů prvního kontaktu s cílem získat je ke spolupráci na náboru 
subjektů, klinickém vyšetření a odběru biologického materiálu. Byly distribuovány 
informované souhlasy, obecné dotazníky, které vyplní každý subjekt za pomoci trénované 
sestry během návštěvy v ambulanci praktického lékaře a klinické dotazníky, které vyplní 
praktický lékař během vyšetření subjektu.  

V současnosti probíhá nábor subjektů, odběry vzorků krve, klinické vyšetření a 
vyplňování dotazníků. V každém ze 4 okresů bude vyšetřeno 150 dospělých subjektů (3 
věkové skupiny: 30 – 40; 41 – 50 a 51 – 60 let; 25 mužů a 25 žen v každé skupině: celkově 
75 žen a 75 mužů na okres). Základním kritériem pro zařazení subjektu do studie je trvalý 
pobyt v okrese alespoň 20 let. Vyloučení subjektu ze studie z důvodu těhotenství, akutních 
úrazů, onkologických onemocnění, onemocnění ovlivňující TK, žádní pacienti s 
diagnostikovanou hypertenzí 2. a 3. stupně. 

Po ukončení vyšetření budou stanoveny koncentrace vybraných pesticidů, PCB s 
dioxinovým (dioxin-like-) a dioxiny nepodobných (non-dioxin-like-) polychlorovaných 
bifenylů (DL- a NDL-PCBs) ve vzorcích krevního séra. Zároveň v krevním séru budou 
stanoveny hladiny lipidů. 

 
Závěr 

Můžeme očekávat, že výsledky projektu doplní stále existující nedostatek vědomostí o 
celkovém rozsahu expozice obyvatelstva východního Slovenska a také částečně o možných 
následcích této expozice na zdraví člověka. Koncentrace PCBs v nově studovaných 
oblastech bude dána do vztahu k již dříve získaným výsledkům z okresů Michalovce a 
Svidník / Stropkov. Výsledky projektu budou mít zároveň neocenitelný význam v oblasti 
veřejného zdravotnictví SR, jelikož pouze na základě chemických analýz lidského 
materiálu (tedy údajů z lidského biomonitoringu) z dotyčných regionů je možné 
zrealizovat komplexní odhad zdravotního rizika obyvatelstva východního Slovenska z 
expozice PCBs. 
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Kamenouhelný dehet obsahuje značné množství polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU) a je podle mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) řazen mezi prokázané 
karcinogeny, tedy látky pro které existují dostatečné experimentální i epidemiologické důkazy 
o jejich karcinogenitě. Všechny frakce UV záření v rozpětí 100 – 400nm (UV-A, UV-B, UV-
C) jsou dle IARC rovněž řazeny mezi prokázané karcinogeny (1).  

Kamenouhelný dehet i UV záření indukují v živém organismu tvorbu reaktivních 
kyslíkových intermediátů (reactive oxygen species; ROS) a lipidovou peroxidaci, poškozují 
struktury buněčných i organelových membrán a struktury DNA a RNA a negativně ovlivňují 
proliferační mechanismy. Vliv PAU a UV záření představuje komplex účinků genotoxických 
i epigenetických, které podporují stárnutí organismu a vznik či rozvoj onemocnění, včetně 
onemocnění onkologických (2). 

Typickým zástupcem mutagenních/karcinogenních PAU je benzo(a)pyren (BaP). Tento 
uhlovodík je v řadě tkání metabolizován prostřednictvím izoenzymů na bázi cytochromu 
P450 na vysoce reaktivní látku benzo(a)pyren-7,8-diol-9,10-epoxid (BPDE), která se snadno 
váže na struktury DNA a RNA. Vzniklý komplex je nazýván BPDE-DNA adukt (3). 
Alternativní metabolická cesta BaP zahrnuje indukci oxidativního stresu (vyvolaného redoxní 
nerovnováhou mezi BaP-dihydrodioly a BaP-o-chinony) s následným uvolňováním 
nukleových bází a nukleosidů z nukleových kyselin, jako důsledku reparačního procesu 
poškozených řetězců (4).  

Medicínské terapie mohou přispívat k celkové zátěži organismu ze životního prostředí. 
Aplikace masti s obsahem kamenouhelného (farmaceutického) dehtu v kombinaci s UV 
zářením je základem velmi účinné terapie (tzv. Goeckermanovy terapie) ložiskové (plakové) 

                                                           
1
 Výzkum byl finančně podporován Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, 

projekt Prvouk, P37/09 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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psoriázy u dětí (5). V současné době je však tato terapie omezována a jedním z hlavních 
důvodů omezení je existence potenciálního rizika genotoxicity a oxidativního stresu (6). 
Existuje rovněž důvodné podezření, že kombinace PAU a UV záření může vyvolávat synergii 
škodlivých účinků (7). 

Dětský organismus vykazuje velkou senzitivitu ke škodlivým účinkům faktorů životního 
prostředí a vedlejším účinkům medicínských terapií. Mezi hlavní důvody patří nedostatečná 
účinnost biotransformačních mechanismů, nezralost imunitního systému a vysoká úroveň 
buněčné proliferace (8). 

Cílem prezentované studie bylo popsat (pomocí vybraných ukazatelů oxidativního stresu 
a genotoxicity) účinky intenzivní, časově omezené, simultánní terapeutické expozice dehtu a 
UV záření (Goeckermanovy terapie) na dětský organismus. 

 
Metodika 

Do studie byli v průběhu dvou let náhodně vybíráni dětští pacienti s ložiskovou psoriázou 
(věk maximálně 17 let), kteří byli léčeni Goeckermanovou metodou na Klinice nemocí 
kožních a pohlavních Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Do souboru nebyly zařazovány 
osoby s pozitivní expoziční historií (expozice PAU a/nebo UV záření). Konečný soubor 
zahrnoval celkem 19 pacientů (7 chlapců a 12 děvčat) ve věkovém rozpětí 5 – 17 let 
(průměrný věk 12 let). Studie byla schválena Etickou komisí lékařské fakulty a fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. 

V průběhu terapie byla pacientům na postižené části těla denně aplikována 3 % dehtová 
mast (3 % farmaceutického dehtu v masťovém základu). Psoriatické léze představovaly v 
daném souboru osob 17 – 40 % povrchu těla. Zhruba po 12 hodinách byly zbytky masti 
z kůže odstraněny a pacienti byli celotělově ozařováni UV zářením o intenzitě 131 µW/cm2 
(UV-A) a 249 µW/cm2 (UV-B). Doba ozařování byla řízena stavem onemocnění a reakcí 
kůže na UV záření a u dané skupiny se pohybovala mezi 1 – 15 min/den. Celková doba 
terapie se pohybovala mezi 14 – 22 dny (průměrná doba 18 dnů). Účinnost léčby byla 
posuzována podle indexu PASI (psoriasis area and severity index), který kvantifikuje stav 
erytému, deskvamace a infiltrace kůže (9). 

Byla provedena analýza směsného vzorku farmaceutického dehtu používaného pro 
přípravu dehtové masti (směsný vzorek tvořila směs pěti vzorků dehtu odebraných v různých 
časech studie). Pomocí plynově chromatografické metody s hmotnostní detekcí (GC-MS) byl 
stanoven obsah 16 vybraných PAU dle standardů US EPA (US Environmental Protection 
Agency). Stanovení bylo prováděno na zařízení GC Agilent HP 6890/MS HP 5975; column 
HP-5 ms, Agilent 30 m/0,25 mm/0,25 µm. 

Vzorky srážlivé krve byly pacientům odebírány jeden den před první aplikací a 
bezprostředně po ukončení poslední aplikace. Isolované krevní sérum bylo do doby analýzy 
uskladněno při -70 °C. Rozsah oxidativního poškození DNA/RNA byl hodnocen pomocí 
sumy oxidovaných částí DNA a RNA, konkrétně 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosinu (DNA), 8-
hydroxy-guanosinu (RNA), 8-hydroxyguaninu (DNA/RNA) (EIA-Kit, Cayman, USA). 
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Hladina oxidativního poškození byla vyjádřena v pikogramech oxidovaných částí DNA a 
RNA na mililitr séra s detekčním limitem 33 pg/ml.  

Vzorky nesrážlivé krve (EDTA) byly pacientům odebírány jeden den před první aplikací a 
bezprostředně po ukončení poslední aplikace. Následně byla provedena izolace lymfocytární 
DNA a byla stanovena hladina BPDE-DNA aduktů (OxiSelect BPDE-DNA, ELISA-Kit, Cell 
Biolabs, USA). Hladina aduktů byla vyjádřena v nanogramech BPDE-DNA aduktů na 
mikrogram DNA s detekčním limitem 3,9 ng/µg DNA.  

Vzorky nesrážlivé krve (heparin) byly pacientům odebírány jeden den před první aplikací 
a bezprostředně po ukončení poslední aplikace. Následně byly pomocí standardizované 
mikroskopické metody analyzovány hladiny strukturních a numerických chromosomálních 
aberací v periferních lymfocytech. U každého vzorku bylo hodnoceno 100 mitotických sad, 
výsledky byly vyjádřeny v procentech (10).  

Statistická analýza byla provedena pomocí softwaru MATHLAB 213 SW (Liliefors test, 
Wilcoxon signed rank test, Spearman rank ordercorrelation). 

 
Výsledky a diskuse 

Tabulka 1 shrnuje výsledky analýzy směsného vzorku farmaceutického dehtu. Podle 
těchto výsledků lze odhadovat, že 100 g 3 % masti obsahuje přibližně 0,024 mg 
karcinogenních PAU (IARC třída 1) a 9,942 mg PAU hodnocených IARC jako karcinogeny 
možné (třída 2B). Experimentálně bylo zjištěno, že aplikační dávka dehtové masti se 
pohybovala okolo 4 mg masti na cm2 kůže. Rozsah aplikace masti se u sledované skupiny 
pacientů pohyboval mezi 10 – 80 % povrchu těla. Celkovou (nabídnutou) denní dávku PAU 
lze tedy odhadovat na tisíciny až setiny mg karcinogenních PAU (třída 1) a desetiny až 
jednotky mg PAU hodnocených jako karcinogeny možné (2B). Závěrem této úvahy je nutno 
doplnit, že kalkulace byly provedeny na základě znalosti obsahu vybraných 16 PAU dle US 
EPA. V dehtu jsou však přítomny další PAU, o jejichž zastoupení a toxicitě existují zatím jen 
omezené informace. 

 
Tab. 1. Obsah vybraných PAU (US EPA) ve farmaceutickém dehtu 

 
Úroveň poškození DNA/RNA bylo stanoveno jako suma koncentrací tří oxidovaných 

částí DNA/RNA na bázi guaninu (pg/ml séra), 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosinu (DNA), 8-
hydroxyguanosinu (RNA) a 8-hydroxyguaninu (DNA, RNA). Individuální změny ukazatele 
poškození DNA/RNA před a po terapii zachycuje obr. 1. Celkem 19 bodů v grafu 

PAHs IARC [mg/g] PAHs IARC  [mg/g] 
Naphthalen 2B 3,286 Benz(a)anthracen 2B 0 
Acenaphthylen - 0,153 Chrysen 2B 0,028 
Acenaphthen 3 0,104 Benzo(b)fluoranthen 2B 0 
Fluoren 3 0,299 Benzo(k)fluoranthen 2B 0 
Phenanthren 3 2,520 Benzo(a)pyren 1 0,008 
Anthracen  3 2,494 Indeno(1,2,3-c,d)pyren 2B 0 
Fluoranthen  3 0,413 Dibenz(a,h)anthracen 2A 0 
Pyren 3 0,241 Benzo(g,h,i)perylen 3 0 
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reprezentuje 38 analýz, každý bod představuje dvě hodnoty ukazatele u jednoho pacienta 
(před a po terapii). Horní histogram ukazuje rozložení hodnot před terapií, dolní histogram po 
terapii. Pro statistické vyhodnocení rozdílu mezi skupinami bylo s ohledem na rozložení dat 
použito mediánu a dolního, resp. horního kvartilu. Před terapií bylo nalezeno 2 557 (2 008 – 
2 789) pg/ml, po terapii 6 687 (2 146 – 3 238) pg/ml (p < 0,05). Zdá se tedy, že hodnocený 
expoziční scénář zvyšuje riziko oxidativního stresu. Je ovšem nutno dodat, že zvýšené 
koncentrace poškozených částí DNA/RNA v séru sice indikují zvýšenou úroveň oxidativního 
stresu, avšak zároveň jsou i výsledkem vysoké aktivity (účinnosti) procesů reparace 
DNA/RNA. V konečné bodu hodnocení rizika exponované osoby je proto nutno zvážit jak 
významné zvýšení zdravotního rizika, reprezentované zvýšenou hladinou oxidativního stresu, 
tak i významné snížení rizika, reprezentované účinným reparačním systémem. Z pohledu 
hodnocení zdravotních rizik vyžaduje interpretace hodnot diskutovaného indikátoru jistý 
stupeň opatrnosti.  
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Obr. 1. Oxidativní poškození DNA a RNA 

 

Individuální změny hladin BPDE-DNA aduktů v lymfocytární DNA před a po terapii 
zachycuje obr. 2. Celkem 14 bodů v grafu reprezentuje 28 analýz, každý bod představuje dvě 
hodnoty ukazatele u jednoho pacienta (před a po terapii). Horní histogram ukazuje rozložení 
hodnot před terapií, dolní histogram rozložení po terapii. Pro statistické vyhodnocení rozdílu 
mezi skupinami bylo s ohledem na rozložení dat použito mediánu a dolního resp. horního 
kvartilu. Před terapií bylo nalezeno 5,65 (4,97 – 7,3) ng aduktů /µg DNA, po terapii 7,2 (5,35 
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– 7,9) ng aduktů /µg DNA (p < 0,01), což indikuje zvýšené riziko genotoxických účinků 
terapie. Nicméně je nutno poznamenat, že výsledná hladina BPDE-DNA aduktů reprezentuje 
kombinovaný účinek intenzity expozice benzo(a)pyrenu, metabolické aktivity organismu 
(produkce BPDE-DNA aduktů) a účinnosti reparačního mechanismu DNA/RNA. Je zřejmé, 
že nejrizikovější scénář by zahrnoval vysokou expoziční hladinu benzo(a)pyrenu, vysokou 
produkci BPDE-DNA aduktů (výsledek vysoké metabolické aktivity izoenzymů na bázi 
cytochromu P450) a omezenou kapacitu reparačního systému, který je schopen excise BPDE-
DNA aduktů s následnou opravou nukleotidových sekvencí a uvolněním konjugovaného 
BPDE do systémové cirkulace. Proto, podobně jako u interpretace ukazatele oxidativního 
stresu, vyžaduje interpretace hodnot diskutovaného indikátoru (z pohledu hodnocení 
zdravotních rizik) jistý stupeň opatrnosti. 
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Obr. 2. Hladiny BPDE-DNA aduktů 

 
Individuální změny hladin celkového počtu aberovaných buněk (suma strukturních a 

numerických aberací) v periferních lymfocytech před a po terapii zachycuje obr. 3. Celkem 5 
bodů v grafu reprezentuje 38 analýz, každý bod představuje dvě hodnoty ukazatele u jednoho 
pacienta (před a po terapii). Body v obrázku se v řadě případů překrývají. Horní histogram 
ukazuje rozložení hodnot před terapií, dolní histogram rozložení po terapii. Před terapií bylo u 
dvou dětí zjištěno 1 % aberovaných buněk. U jednoho dítěte byla zjištěna strukturně 
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aberovaná buňka, u druhého numericky aberovaná buňka. Po ukončení terapie jsme nalezli 
významné zvýšení hladiny aberací, konkrétně u 13 dětí bylo nalezeno 1 % aberovaných buněk 
a u dvou dětí byly nalezeny 2 % aberovaných buněk, z toho bylo 11 aberací strukturních a 6 
numerických. 

 
Obr. 3. Chromosomální aberace periferních lymfocytů 

 
Závěry 

Po Goeckermanově terapii (kombinace farmaceutického dehtu a UV záření) jsme u 
dětských pacientů nalezli významně zvýšené hladiny ukazatelů oxidativního stresu, BPDE-
DNA aduktů a chromosomálních aberací periferních lymfocytů. Nálezy indikují zvýšené 
riziko oxidativního stresu a genotoxických účinků hodnocené expozice a potvrzují, že u 
sledovaných pacientů bude terapie přispívat k celkové zátěži ze životního prostředí. 
Hodnocení úrovně zdravotního rizika této dermální terapie však zatím nelze uzavřít.  

Použité ukazatele charakterizují úroveň oxidativního stresu a genotoxických účinků 
kombinované expozice farmaceutickému dehtu a UV záření. Vedle faktorů sledované 
expozice jejich hodnoty ovlivňuje i individuální variabilita metabolické enzymové aktivity 
(variace úrovně bioaktivace BaP na BPDE) a účinnost reparačního systému DNA, zahrnující 
excisi BPDE-DNA aduktů a odstraňování částí DNA/RNA (poškozených oxidativním 
stresem) s následnou opravou nukleotidových sekvencí a uvolněním BPDE a poškozených 
částí DNA/RNA do systémové cirkulace. 
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Nanočastice (NP – nanoparticles) sú častice, ktorých jeden rozmer je menší ako 100 nm. 
Používajú sa v mnohých oblastiach, ako napr. v elektrotechnike, elektronike, optike, 
strojárenstve, stavebníctve, textilnom, chemickom, potravinárskom, automobilovom, 
kozmickom, vojenskom priemysle a značné použitie majú aj v medicíne pri diagnostike a 
terapii. Látka pozostávajúca z nanočastíc má iné vlastnosti ako tá istá látka pozostávajúca 
z väčších častíc, napr. mikročastíc – s veľkosťou mikrónov. Častice a nanočastice tej istej 
látky môžu mať úplne odlišný vplyv na ľudský organizmus. Nanočastice rôznych veľkostí 
môžu byť charakteristické inými účinkami a inou mierou reaktívnosti. Môžu predstavovať 
nové zdravotné riziká pre človeka a ďalšie živočíšne druhy, či rastliny. V skutočnosti sa môže 
stať, že normálne ľudské obranné mechanizmy nebudú schopné adekvátne reagovať na 
novovytvorené častice. Okrem toho sa môžu tieto nanočastice dostať a pretrvávať v životnom 
prostredí a ovplyvňovať ho (1).  

Keďže biologické účinky nanočastíc nie sú zatiaľ overené, existuje reálna obava z 
neznámych zdravotných dôsledkov z nanomateriálov – a to z toho dôvodu, že by sa mohla 
zopakovať podobná situácia ako pri azbestovej expozícii, keď až po desaťročiach používania 
azbestu v mnohých priemyselných oblastiach sa zistili jeho škodlivé účinky na zdravie – 
najmä na respiračný trakt (pleurálne hyalinózy, azbestózy, bronchiálne karcinómy, 
mezoteliómy) (9).  

Nanočastice môžu vznikať prirodzene – uvoľňujú sa samovoľne pri domácich alebo 
výrobných procesoch, pri priemyselných činnostiach (smog), po výbuchu sopky, pri 
                                                           
1 Práca bola podporená EU projektom Nano Test (7 FP), No. 19-40-10 a realizáciou projektu Centrum 
excelentnosti environmentálneho zdravia, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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požiaroch a spaľovaní najmä fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), ale aj pri fajčení 
(pevné častice z dymu cigariet, ktoré dýchajú fajčiari i pasívny fajčiari) atď., alebo sa môžu 
špeciálne priemyselne vyrobiť pre spotrebiteľské výrobky a vyspelé technológie. Toxické 
účinky nanočastíc závisia od veľkosti (rozmerov), povrchovej plochy a reaktivity, dávky, 
chemického zloženia, tvaru, rozpustnosti, schopnosti tvoriť agregáty alebo aglomeráty, 
povrchovej úpravy a od ich štruktúry (17, 18, 9).  

Cesty vniknutia NP do organizmu: sú to najmä pľúca (pracovné a životné prostredie), 
koža (používanie kozmetických prípravkov, odevy), tráviaci trakt (konzumácia 
kontaminovaných potravín, liekov, ktoré obsahujú NP atď.). Nanočastice vďaka svojim 
malým rozmerom môžu prenikať do buniek (prednostne sa hromadia v mitochondriách ale aj 
v cytoplazme, jadre, lipozómoch a bunkovej stene), prestupujú membránami, zúčastňujú sa na 
metabolických pochodoch a celého radu procesov a ostávajú dlhodobo v organizme.  

Inhaláciou sa nanočastice môžu dostať do mozgu (Parkinsonova, Alzheimerova choroba), 
do pľúc (astma, bronchitída, pľúcny emfyzém, pľúcna rakovina), obehového systému 
(ateroskleróza, zúženie ciev, trombus, vysoký krvný tlak), srdca (arytmie a iné ochorenia 
srdca), lymfatického systému (Kaposiho sarkóm) ako aj do ďalších orgánov (choroby pečene 
a obličiek neznámeho pôvodu). Expozícia NP v pracovnom alebo životnom prostredí môže 
pri vdýchnutí predstavovať potenciálne zdravotné riziko. Najkritickejšie, čo sa týka možného 
zdravotného rizika nanočastíc, sú tie, ktoré sú rozptýlené vo vzduchu (aerosóly) (13, 15).  

Prírodné nanočastice a nanočastice, ktoré vznikli ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, sú 
v ľudskom prostredí všadeprítomné. V mestských oblastiach väčšina nanočastíc pochádza z 
dieselových motorov alebo vozidiel s chybnými alebo studenými katalytickými konventormi 
(1). Nanočastice, ktoré sa nachádzajú v ovzduší, vznikajú napr. po výbuchu sopky, pri 
požiaroch a spaľovaní najmä fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), pri 
priemyselných činnostiach (smog), pri fajčení (pevné častice z dymu cigariet, ktoré 
dýchajú fajčiari i pasívni fajčiari atď.) (9).  

Pracovná expozícia a profesie, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní nanočasticiam: 
Nanočastice môžu vznikať aj príležitostne, ako vedľajší produkt pri rôznych technicko-
výrobných a pracovných procesoch. Typickými príkladmi sú výpary zo zvárania, kovové a 
spájkovacie výpary, plazmové rezanie, výpary z emisií pri plazmovom striekaní, polymérové 
a vulkanizačné výpary, amorfné kyseliny kremičité, emisie práškového lakovania, olejovej 
hmly, emisie z leteckých motorov, emisie z pekárskych rúr, výpary z mäsa, pri údení, emisie 
pevných častíc motorov atď. 

Okrem expozície v životnom prostredí sú nanočasticiam profesionálne exponovaní 
zamestnanci pri výrobe nanočastíc, pri výrobe produktov z nanočastíc – hlavne syntetických, 
pri ich spracovaní, balení, čistení a údržbe. Pracovníci zapojení do vývoja, výskumu, výroby 
nanočastíc a nanomateriálov, zamestnanci podieľajúci sa na pracovných činnostiach, ako je 
rezanie, brúsenie výrobkov z nanomateriálov a na čistení výrobných zariadení sú viac 
exponovaní (vyššia koncentrácia, dlhšia doba expozície) než všeobecná populácia 
spotrebiteľov. Profesionálne exponovaní nanočasticiam sú aj pracovníci pri stavebných 
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prácach, maliari a natierači, pri zváraní, zamestnanci v nanotechnológiách, profesionální 
vodiči vystavení expozíciám výfukovým plynom, pri údržbe a opravách áut, zamestnanci 
vystavení surovým nanomateriálom a odpadom v pracovnom procese, kaderníci, výskumní 
pracovníci, zamestnanci v zdravotníctve pri terapii a diagnostike atď.  

Expozícia neznámym nanočasticiam: Ľudia prichádzajú stále viac do kontaktu 
s nanomateriálmi, ktorých biologické účinky nie sú doposiaľ preskúmané. Tento problém je 
zvlášť významný na pracoviskách, kde sú zamestnanci vystavovaní syntetickým a často 
neznámym nanočasticiam. Nemusia to byť len nové pracoviská využívajúce špičkové 
nanotechnológie – nanočastice sú do ovzdušia emitované i pri bežných činnostiach (napr. 
manipulácia so sypkým materiálom, mletie atď.) (14).  

Nanočastice magnetitu (Fe3O4) vzbudili veľký záujem nielen v oblasti magnetických 
záznamových médií, ako sú audio a videokazety, digitálne záznamové disky s vysokou 
hustotou, magnetické kvapaliny, úschovne dát, ďalej mikrovlnných zariadení, magneticko-
optických prístrojov, snímačov, vysokofrekvenčných aplikácií, magnetických snímaní, ale aj 
v oblastiach zdravotnej starostlivosti, ako systémy podávania liečiv (nosiče liečiv), lekárske 
aplikácie vrátane rádiofrekvenčnej hypertermie, fotomagnetickej a magnetickej rezonancie 
(MRI) atď. (1, 6, 16). Nanočastice Fe3O4 použité v našej štúdii sa okrem iného uplatnenia 
považujú v súčasnej medicíne za pomerne inertné nosiče pre terapeutické a diagnostické 
farmaká a predpokladá sa aj ich intravenózne podávanie. 

Cieľom práce bolo zistiť, či nami vyšetrené nanočastice prechádzajú cez cievny systém do 
respiračného traktu a ak áno, ako ovplyvňujú vybrané zápalové a cytotoxické parametre 
bronchoalveolárnej laváže (BAL). 

 
Materiál a metódy 

Experimentálnym zvieratám (W – potkanom) sme do chvostovej vény vpravili suspenziu 
nanočastíc (1,0 % z LD50 = 0,364 mg/kg telesnej hmotnosti zvieraťa), ktoré pre ich 
nanorozmery, tak ako sa predpokladá, môžu prechádzať mnohými membránami v ľudskom 
tele. Po 1-, 7-, 14- a 28-dňovej expozícii sme vyšetrili vybrané zápalové a cytotoxické 
parametre BAL. 
− 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, 
− aktivita LDH (v supernatante – bezbunkovej tekutine BAL), 
− aktivita AcP (v supernatante – bezbunkovej tekutine BAL), 
− aktivita katepsínu D (v supernatante – bezbunkovej tekutine BAL). 

Na štatistickú analýzu (Mann-Whitneyho test a Spearmanove korelácie) sme použili SPSS 
softvér.  
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Výsledky 

Podiel – % AM z diferenciálneho obrazu buniek BAL. V skupine ovplyvnenej Fe3O4 pri 
porovnaní s kontrolou získané výsledky preukazovali štatistickú významnosť iba 1. a 7. deň 
po podaní nanočastíc W – potkanom (obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1. Alveolárne makrofágy Obr. 2. Polymorfonukleárne leukocyty 
 

Štatisticky významné zmeny v tých istých časových úsekoch (ako u podielu AM) sme 
zistili v skupine zvierat ovplyvnených Fe3O4 v porovnaní s kontrolou pri percentuálnom 
podieli PMN – z diferenciálneho obrazu buniek BAL, iba so zvýšenými hodnotami voči 
kontrole (obr. 2).  

 

  

Obr. 3. Lymfocyty- dif. obraz BAL buniek Obr. 4. Nezrelé formy alveolárnych makrofágov 
 

Pri porovnaní výsledkov percentuálneho podielu lymfocytov v skupine zvierat 
ovplyvnených nanočasticami Fe3O4 voči kontrole – štatistickú významnosť preukazovali 
výsledky po 1, 7 a 14 dňoch po podaní Fe3O4 W – potkanom (obr. 3). 

Pri porovnaní výsledkov u nezrelých foriem AM po expozícii nanočasticiam Fe3O4 voči 
kontrole – tieto vykazovali štatistickú významnosť len po prvom dni po podaní nanočastíc. 
V ostatných časových úsekoch boli výsledky nesignifikantné (obr. 4). 

Viabilita – štatistickú významnosť preukazovali výsledky pri porovnaní Fe3O4 voči 
kontrole po 1, 7 a 14 dni po podaní nanočastíc W – potkanom. V časovom úseku 28 dní od 
podania výsledky boli nesignifikantné (obr. 5). 
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Obr. 5. Viabilita alveolárnych makrofágov Obr. 6. Fagocytová aktivita alveolárnych makrofágov 

 

Fagocytová aktivita AM v skupine zvierat ovplyvnených nanočasticami Fe3O4 v 
porovnaní s kontrolnou skupinou bola štatisticky významne zmenená v časových úsekoch 7 a 
28 dní po i.v. podaní nanočastíc W – potkanom (obr. 6). 

Obr. 7. Katepsín - D 

 

Hladina lyzozomálneho enzýmu CAT-D v skupine ovplyvnenej Fe3O4 v porovnaní 
s kontrolnou skupinou bola štatisticky významne zmenená po 1, 7 a 14 dňoch po podaní 
nanočastíc W – potkanom. V časovom úseku 28 dní od podania boli výsledky CAT-D 
nesignifikantné (obr. 7). 
 
Tab. 1. Signifikancia korelácie medzi dĺžkou doby expozície a hodnotami vybraných parametrov 

 
Po expozíciách nanočasticiam Fe3O4 sme zistili signifikantnú koreláciu s časom pri 

diferenciálnom obraze buniek BAL (1, 7, 14 a 28 dní po i.v. podaní). Podiel AM vykazoval 
pozitívnu a podiel PMN a lymfocyty negatívnu signifikantnú časovú koreláciu (tab. 1).  

Po expozícii nanočasticiam Fe3O4 všetky uvedené parametre BAL v tab. 2 významne 
korelovali s časom. Viabilita vykazovala pozitívnu a fagocytová aktivita, nezrelé formy AM 
a viacjadrové AM negatívnu koreláciu. 

Diferenciálny obraz buniek 
Nanočastice 

 AM [%]  Ly [%]  PMN [%] 

Fe3O4 + ** – ** – ** 

– negatívna korelácia; + pozitívna korelácia; ** p < 0,01; AM – alveolárne makrofágy; Ly – lymfocyty; PMN 
– polymorfonukleárne leukocyty 
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Po expozícii nanočasticiam Fe3O4 sme zaznamenali pozitívnu koreláciu s časom hladín 
lyzozomálneho enzýmu ACP a cytoplazmatického enzýmu LDH. Hladiny lyzozomálneho 
enzýmu CAT-D po expozícii Fe3O4 časovú koreláciu nevykazovali (tab. 3). 

 
Tab. 2. Signifikancia korelácie medzi dĺžkou doby expozície a hodnotami vybraných parametrov 

Nanočastice 
Viacjadrové 

AM Nezrelé AM 
Viabilita  

(% živých AM) 
fagocytová aktivita  

(% fagocytujúcich AM) 
Fe3O4 – * – ** + * – * 

– negatívna korelácia; + pozitívna korelácia; *p < 0,05; **p < 0,01 
AM – alveolárne makrofágy 

 
 

Tab. 3. Signifikancia korelácie medzi dĺžkou doby expozície a hodnotami vybraných parametrov 

Nanočastice ACP LDH CAT-D 
Fe3O4 + * + ** N.S. 

N.S. – nesignifikantné; + pozitívna korelácia; *p < 0,05; **p < 0,01 
ACP – kyslá fosfatáza; LDH – laktát dehydrogenáza; CAT-D – katepsín D 

 

Diskusia a záver 

Nanočastice Fe3O4 majú široký rozsah použitia. V medicínskej oblasti sa v súčasnej dobe 
považujú za pomerne inertné nosiče pre terapeutické a diagnostické farmaká a predpokladá sa 
aj ich intravenózne podávanie.  

Experimentálne štúdie Borma a kol. (3) na pľúcnu toxicitu NP u potkanov – pri 
rovnakých rozmeroch častíc, rovnakom chemickom zložení, či rovnakej dávke – 
demonštrovali zvýšenie zápalových odpovedí. K zápalu ako obrannému procesu dochádza aj 
pri profesionálnych expozíciách mnohým iným škodlivinám. Ak majú vdýchnuté častice 
veľmi malé rozmery, môžu pri zápale, keď je zmenená permeabilita membrán, putovať z pľúc 
do krvi, poprípade do iných orgánov. Môže to byť aj naopak, ako vyplýva z nášho 
experimentu, keďže sme suspenzie Fe3O4 podávali i. v. (do chvostovej vény) a zistili sme, že 
NP prechádzali do pľúc a ovplyvňovali BAL parametre. Zdá sa však, že nanočastice pre svoje 
nano rozmery z veľkej časti alveolárnym makrofágom uniknú z dohľadu a dostávajú sa do 
pľúcneho tkaniva (18).  

Z toxikologického hľadiska kľúčovú úlohu v odpovedi na expozíciu NP v pľúcnom 
tkanive zohrávajú alveolárne makrofágy (AM). Okrem schopnosti chemotaxie a fagocytózy 
čoraz viac štúdií naznačuje, že AM zohrávajú dôležitú úlohu v nástupe a vo vývoji 
zápalových mediátorov, vrátane rôznych cytokínov, rastových faktorov a reaktívnych 
intermediátov kyslíka. Uvedené mechanizmy sa študovali na časticiach väčších rozmerov, 
napr. rôznych priemyselných prachoch. V súčasnej dobe chýba objasnenie obranných 
mechanizmov cez AM po expozícii nanočasticiam (9, 10, 12, 18). 

Zníženie počtu makrofágov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť do oslabeného 
clearence inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť k zvýšeniu účinnej dávky 
potenciálnej škodliviny (5, 10).  
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Zníženie viability alveolárnych makrofágov je odrazom ich funkčnej preťaženosti. 
Zápalové a cytotoxické parametre získané BAL poskytujú dobrú identifikáciu pľúcneho 
poškodenia. Diferenciálny obraz buniek je dôležitým ukazovateľom odzrkadľujúcim stav 
exponovaného organizmu. Expozícia škodlivým materiálom spôsobuje zmenu v 
diferenciálnom počte buniek, proporcionálnym zvýšením zápalových buniek PMN a Ly (5).  

Zvýšené percentuálne zastúpenie nezrelých foriem AM sa vyskytuje pri potrebe 
a posilnení obrany organizmu po expozíciách škodlivinám a pri prebiehajúcich zápalových 
reakciách. Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM sa môže vyskytnúť aj ako následok 
patologickej reakcie po expozícii anorganickým vláknam, intenzívnemu fajčeniu cigariet – pri 
určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (11, 8).  

Dvoj- a viacjadrové bunky v pľúcach pochádzajú z monocyto-makrofágových 
prekurzorov a môžu sa považovať za biomarkery chronického zápalu. Môžu vzniknúť fúziou 
spojených makrofágov v procese čistenia cudzorodého materiálu z pľúc. Nazývajú sa ako 
foering body cells – cudzorodé bunky. Ich počet sa môže zvýšiť po genotoxických stimuloch 
ako sú fajčenie, ionizujúce žiarenie, chemikálie, a aj po expozícii rôznym druhom prachu. 
Podľa Beňa a kol. (2) dvoj- a viacjadrové bunky sú vhodným biomarkerom pľúcneho 
poškodenia. Vzťah medzi tvorbou dvoj- a viacjadrových buniek v dôsledku expozície NP 
a potenciálnym následným pľúcnym poškodením nie je v súčasnosti celkom objasnený (2). 

Enzýmy v BAL tekutine sa sledujú ako markery pľúcnych poškodení a chorôb. 
Prítomnosť cytoplazmatických enzýmov v extracelulárnom supernatante v BAL tekutine sa 
často používa ako zrkadlo pľúcneho poškodenia a bunkovej lýzy. Zvýšenie laktát 
dehydrogenázy je dobrým indikátorom akútneho všeobecného bunkového poškodenia. Kyslé 
hydrolázy sú lyzozomálne enzýmy prítomné v AM, v epiteliálnych bunkách typu II a PMN. 
Uvoľňujú sa z buniek počas fagocytózy alebo po bunkovom poškodení alebo bunkovej smrti. 
Prolongujúce a rozsiahle uvoľnenie týchto enzýmov môže spôsobiť deštrukciu normálneho 
tkaniva v pľúcach (7, 4).  

Na základe získaných výsledkov expozícia nanočasticiam Fe3O4 (potiahnutých oleátom 
sodným) v porovnaní s kontrolou navodila zápalovú odpoveď, cytotoxické poškodenie a teda 
respiračnú toxicitu. Výsledky ďalej preukázali, že nanočastice Fe3O4 boli už po 28 dňoch od 
podania z respiračného traktu obrannými mechanizmami eliminované.  

V budúcich rokoch bude pravdepodobne dramatický nárast priemyselnej výroby 
a využitia nanomateriálov. Dôsledky tohto vývoja budú mať dopad na bezpečnosť 
zamestnancov, ochranu spotrebiteľov, verejné zdravie a životné prostredie. Z tohto dôvodu 
stúpa záujem o komplexné posúdenie rizika/bezpečnosti používania NP. Vplyv nanočastíc na 
zdravie sa stáva aj verejno-zdravotníckym problémom. Z uvedenej problematiky vyplýva aj 
dôležitá požiadavka pre výskum – cielene sledovať účinky najmä novovyvíjaných nanočastíc, 
a to experimentálnymi štúdiami in vitro, in vivo, ako aj klinicko-epidemiologickými štúdiami. 
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Hroznová šťava veľmi vhodne dopĺňa ponuku prírodných nealkoholických nápojov. Pre 
jej uchovanie v neprekvasenom stave platia iné technologické postupy ako pri výrobe vína. 
Technologicky náročné je docieliť trvalú mikrobiálnu stabilita hotového produktu. Ďalej je 
veľmi dôležité zabezpečiť komplexnú kvalitu takéhoto produktu z hľadiska zdravotnej 
bezpečnosti.  

Intenzívne obhospodarovanie pôdy je zamerané prevažne na dosiahnutie ekonomického 
efektu. Môže pri ňom dochádzať k nedostatočnému zohľadneniu ekológie a následne k 
zaťaženiu životného prostredia toxickými prvkami z priemyselných hnojív, kompostov, 
pesticídov (10). V minulosti sme boli často svedkami takéhoto zaobchádzania 
s poľnohospodárskou pôdou. V súčasnosti je pohľad na ekológiu a zdravé životné prostredie 
úplne iný. Vinič sa pestuje zväčša integrovaným, prírodu šetriacim spôsobom. 
Poľnohospodárska pôda však môže obsahovať určité rezíduá kontaminantov z minulosti. 
Tieto kontaminanty vstupujú po príjme kultúrnymi plodinami do potravinového reťazca. Patrí 
sem aj olovo. Obsah olova v mušte môže byť ovplyvnený rezíduami pochádzajúcimi priamo 
z vinohradu, ale aj z okolitého vonkajšieho prostredia.  

Olovo v minulosti bolo, ale i teraz ešte je významnou zložkou energetických, ale aj 
dopravných emisií. Príjem olova rastlinami z pôdy závisí od obsahu organickej hmoty v pôde, 
od hodnoty pH, od množstva fosforu, uhličitanov, vápnika a horčíka. V živých organizmoch 
je na olovo zvlášť citlivý krvotvorný systém, centrálna nervová sústava, ale aj tráviaca sústava 
(1). Olovo vyvoláva rozpad červených krviniek a inhibuje syntézu železa s porfyrínmi. 
Poškodzuje syntézu kyseliny delta-aminolevulovej, ktorá je jednou zo základných zložiek 
hému a negatívne pôsobí na celý rad enzýmov, čo sa dáva do súvislosti s blokovaním SH- 
skupín (9). Najvyššie prípustné množstvá olova podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva 
SR a Nariadenia komisie EÚ sú uvedené v tab. 1. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Tab. 1. Najvyššie prístupné množstvá olova v ovocných šťavách a víne v zmysle platnej legislatívy 

Chemický prvok Ovocné šťavy (mg.l-1) Víno (mg.l-1) 

Olovo 0,05 (1) 0,2 (2) 
(1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 11. septembra 2006 č. 
18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca kontaminanty v potravinách. 
(2) Nariadenie komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty 
obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. 

 
Materiál a metódy 

Náš výskum sme realizovali v dvoch lokalitách, a to v lokalite Oponice a v lokalite Dolné 
Krškany. Charakteristika jednotlivých výskumných lokalít je nasledovná: 

Lokalita Oponice: Záujmové územie sa nachádza v nadmorskej výške od 150 do 250 m n. 
m., v strednej časti povodia toku rieky Nitra. Priemerná ročná teplota vzduchu na tomto území 
je 7,4 °C, vo vegetačnom období 13,6 °C. Priemerný úhrn zrážok za rok je 593 mm, za 
vegetačné obdobie 338 mm. Priemerné trvanie slnečného svitu za rok je 2 200 – 2 400 hodín, 
vo vegetačnom období 1 500 – 1 600 hodín. Typy pôd, ktoré sa tu nachádzajú sú rendzina 
typická a rendzina hnedá. Sú to stredne ťažké až ťažké, stredne skeletovité pôdy (obsah 
skeletu je 25 – 50 %), stredne hlboké, so sklonom 12 – 17°. Spon vysadeného hrozna v tejto 
lokalite bol 3x0,9 m. Ako vedenie bol použitý jednoduchý záves s podpníkmi Kober 5 BB. 

Lokalita Dolné Krškany: Záujmové územie sa nachádza v nadmorskej výške 150 – 200 m 
n. m. na mierne zvlnenej rovine až pahorkatine. Priemerná ročná teplota na tomto území je 
9,7 °C, vo vegetačnom období 16,6 °C. Ročný úhrn zrážok činí 595 mm a za vegetačné 
obdobie 333 mm. Priemerné trvanie slnečného svitu za rok je 2 300 – 2 600 hodín, vo 
vegetačnom období 1 600 – 1 700 hodín. Typovo patria pôdy v tejto oblasti ku karbonátovým 
černozemiam, pričom zrnitostne ide o ílovito-hlinitú pôdu, stredne hlbokú, so sklonom 15 – 
20°. Spon vysadeného hrozna v tejto lokalite bol 3x1,1 m. Ako vedenie bol použitý 
jednoduchý záves s podpníkmi Kober 5 BB. 

Výskum sme realizovali na dvoch odrodách, a to na odrode Rulandské biele 
a Svätovavrinecké. Výber odrôd bol robený tak, aby zohľadňoval určité pestovateľské 
a odrodové charakteristiky hrozna a zároveň bolo nutné, aby sa obe odrody nachádzali 
v oboch výskumných lokalitách. Charakteristika použitých odrôd je nasledovná:  

1. Rulandské biele (Pinot blanc). Ide o odrodu francúzskeho pôvodu, ktorá sa pestuje v 
Alsasku od 14. storočia. Patrí do rodiny burgundských vín a podľa francúzskych prameňov 
vznikla ako púčiková variácia z Burgundského sivého (Rulandského šedého). Geograficko-
ekologická skupina odrôd je: Vitis vinifera L., subspecies sativa D.C., proles occidentalis 

Negr. Strapec je malý až stredne veľký (100 – 120 mm dlhý), cylindrický, strapina vytvára 
jedno hlavné vreteno, s jedným až dvoma krátkymi jednoduchými krídelkami pri základe. 
Bobule sú husto nasadené. Toto hrozno patrí k stredne skorým odrodám. Začiatok kvitnutia 
pripadá na 4. – 16. 6., začiatok dozrievania bobúľ na 6. – 22. 8. a zber hrozna na 25. 9. – 10. 
10. Rulandské biele patrí do skupiny odrôd používaných na výrobu najakostnejších bielych 
vín. Na dosiahnutie plných vín s odrodovým buketom, ktorý sa odráža viac v chuti ako vo 
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vôni, sa vyžaduje pomerne vysoká cukornatosť muštov. Jeho kvalita zrením nadobúda jemný 
buket (7). 

2. Svätovavrinecké (St. Laurent). Pôvod tejto odrody nie je presne známy. Pôvodne ju 
rozmnožili ako stolovú odrodu v Nemecku. Geograficko-ekologická skupina odrôd je: Vitis 

vinifera L., subspecies sativa D.C., proles occidentalis Negr. Strapec je stredne veľký 120 – 
150 mm dlhý. Vreteno vytvára pri základe krídlo. Je cylindrický alebo cylindricko-kónický. 
Začiatok kvitnutia pripadá na 9. – 26. 6., dozrievanie bobúľ na 11. až 28. 8. a zber hrozna do 
10. 10. Vzhľadom na pomerne skoré dozrievanie nevyžaduje prvotriedne polohy (7). V 
chladnejších polohách sa však zvyšuje obsah kyselín v bobuliach, čo v červených vínach nie 
je konzumentmi vždy akceptované.  

Po odbere a prvotnom spracovaní hrozna sme v čerstvom hroznovom mušte merali 
cukornatosť v kg.hl-1 muštomerom podľa STN 25 7621 s úpravou nameraných hodnôt podľa 
teplotnej korekcie, ďalej sme zisťovali obsah celkových kyselín titračne (STN 56 0216) a pH 
potenciometricky. Obsah Pb2+ v mušte sme po spaľovaní mokrou cestou podľa STN 56 0065 
(kyselina dusičná, kyselina chloristá, kyselina sírová) zisťovali atómovým absorbčným 
spektrofotometrom podľa uznaných metód EÚ (2676/1990). Pracovali sme s analyzátorom 
SP-9 (PYE-UNICAM). Z dôvodu vylúčenia chýb z možného vnesenia ťažkých kovov z 
chemických činidiel sme pri mineralizácii robili slepý pokus. Každé meranie sme vykonali 
štyrikrát a výsledky sme štatisticky vyhodnotili metódou analýzy variancie.  

 
Výsledky a diskusia 

Olovo je klasickým príkladom toho, ako sa menili tolerované limity s postupujúcimi 
znalosťami o jeho toxicite a presným zistením jeho obsahu v hrozne dopestovanom v 
neporušenej prírode. V roku 1953 O.I.V. stanovilo tolerovanú hranicu olova na hodnotu 0,6 
mg.l-1. V roku 1975 sa hranica znížila na 0,5 mg.l-1 a v roku 1987 bol stanovený limit 0,3 
mg.l-1 (2). V súčasnosti je povolený maximálny obsah olova vo vínach 0,2 mg.l-1 a enológovia 
vyzývajú, aby sa v budúcich rokoch navrhla možnosť ďalšieho zníženia jeho obsahu, pokiaľ 
to technologický pokrok umožní, pretože je to vo víne nežiaduci prvok. 

Rozdelenie olova v hroznových bobuliach sledovali Teissedre et al. (1994), pričom zistili, 
že atmosférické olovo tvorilo len 16,3 % z celkového obsahu v bobuli. Ostatná časť 
stanoveného olova (priemer 0,058 mg.kg-1) pochádzala z pôdy. Obsah olova v jednotlivých 
častiach bobule rádovo klesal v poradí semeno – šupka – dužina (8).  

V našom výskume obsah olova v neodkalenej a nefiltrovanej hroznovej šťave sa 
v trojročnom výskume pohyboval v rozmedzí 0,004 až 0,124 mg.l-1 (tab. 2) a niekoľko hodnôt 
prekročilo hygienické limity stanovené pre ovocné šťavy (0,05 mg.l-1), zakotvené v 
Potravinovom kódexe. Predpokladáme, že odkalením by sa obsah olova v hroznovej šťave 
významne znížil. Z našich stanovení vyplýva, že v muštoch a vínach, získaných použitím 
vhodných technológií, bez možnosti sekundárnej kontaminácie, obsah olova nepredstavuje 
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia konzumenta. Eschnauer a Ostapczuk (1992) stanovovali 
hodnoty olova v mladých nemeckých vínach. Stanovené hodnoty, ktorých priemer bol 0,041 
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mg.kg-1, boli veľmi nízke a autori rizikovosť tohto prvku v daných vínach nepredpokladajú 
(4). Henze a Bauer (2004) uvádzajú v červenom švajčiarskom víne obsah Pb2+ v hodnotách 
0,0326 mg.l-1 a v bielom španielskom víne uvádzajú obsah Pb2+ 0,089 mg.l-1 (5). V 
Juhoafrickej republike bol v rokoch 1995 – 1996 priemerný obsah Pb2+ vo vínach 0,046 mg.l-1. 
V Argentíne sa zistilo v muštoch v priemere 0,138 mg.l-1 tohto ťažkého kovu, pričom obsah 
olova v pôde a jeho absorbcia rastlinou sú štatisticky nepreukazné (3). 

 
Tab. 2. Výsledky stanovenia obsahu olova v hroznovej šťave v jednotlivých variantoch 

Lokalita Variant Obdobie Stanovená hodnota (mg.l-1) 
Rok 1 0,071 
Rok 2 0,006*** 

Rulandské biele 

Rok 3 0,012* 
Rok 1 0,124*** 
Rok 2 0,015*** 

Oponice 

Svätovavrinecké 

Rok 3 0,008* 
Rok 1 0,070 
Rok 2 0,021*** 

Rulandské biele 

Rok 3 0,057 
Rok 1 0,020 
Rok 2 0,016* 

Krškany 

Svätovavrinecké 

Rok 3 0,041*** 

Legenda (vplyv ročníka na obsah olova v mušte): * (p < 0,05); *** (p < 0,001) 
 
Záver 

Pri intenzívnej poľnohospodárskej výrobe nie je možné úplne vylúčiť negatívne zásahy do 
biologickej rovnováhy prostredia. Jednotlivé agrotechnické zásahy je preto potrebné 
realizovať v správnych agrotechnických termínoch a obmedziť ich na minimálne, ale 
dostačujúce množstvo a pre produkciu zdravého hrozna bez pestovateľských rizík. Pri použití 
bezchybnej suroviny a vhodných technologických zariadení pri zbere hrozna a výrobe vína 
možno takmer úplne vylúčiť problémy s obsahom olova v našich muštoch a vínach, a to z 
pohľadu hygienického i technologického.  
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Základným životným prostredím ľudí je príroda – prírodné prostredie. Tvorí ho vzduch, 
voda, pôda, rastlinstvo a živočíšstvo. Tieto zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej súvislosti. 
Človek životné prostredie využíva a svojou činnosťou ovplyvňuje. Životné prostredie je 
charakterizované jeho parametrami. Tieto parametre môžu mať fyzikálne, chemické, 
biologické alebo geologicko-geografické dominantné vlastnosti. Stav životného prostredia 
okrem geologicko-geografických vlastností najvýraznejšie ovplyvňuje antropogénna činnosť, 
ktorá v krajnom prípade môže vyvolávať nielen poškodzovanie tohto prostredia, ale aj jeho 
devastáciu (1). Potrebné je aj uvedomiť si, že životné prostredie je primárne dané a je 
definované charakterom regiónu danej krajiny. 

Z environmentálneho hľadiska sú najčastejšie sledovanými zložkami životného prostredia 
ovzdušie, voda, pôda, sedimenty a vegetácia. Ovzdušie a voda, vzhľadom na svoje vlastnosti, 
sú médiom transportu látok medzi tuhými zložkami prostredia a v rámci nich samotných. Do 
druhej skupiny environmentálnych vzoriek patria rôzne druhy priemyselných odpadov 
uskladňovaných na zemskom povrchu (haldy, skládky odpadov), do vodných nádrží 
(odkaliská), či emitovaných do atmosféry (znečisťujúce látky). 

Obsah prvkov a ich sledovanie v pôde patrí k hlavným faktorom, ktoré prispievajú k 
poznávaniu kolobehu prvkov v celej prírode. Najväčšie znalosti o obsahu a kolobehu prvkov 
sú známe o tých, ktoré majú dokázateľný význam v živote rastlín, živočíchov a ľudí.  

V zemskej kôre sa predpokladá prirodzený výskyt ťažkých kovov (6, 8).Výskyt toxických 
látok, ktoré sa dostávajú do pôdy, či už z emisií alebo z vody, majú za následok zmeny 
vlastností pôd. A to ako zmeny biologické, tak aj chemické a fyzikálne. Za chemické zmeny 
možno považovať zmenu pH, ktorá negatívne ovplyvňuje všetok život v pôde, pôsobí aj na 
vylúhovanie prvkov z pôdy, a mení aj jej štruktúru (2). Toxický vplyv rizikových prvkov sa 
vizuálne neprejavuje ihneď. Len miernym zvyšovaním dochádza k nepriamym zmenám v 
pôde, ktoré majú za následok celkové zníženie úrodnosti pôdy. Značný význam má aj 
chemický charakter prvku, jeho vzťah k pôdnym vlastnostiam, jeho rozpustnosť, ľahká 
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mobilizácia a tým aj jeho vstup do rastliny. Prvky, ktoré sú dobre rozpustné, rastliny ľahko 
prijímajú, čo je dôsledkom ich zvýšeného obsahu v rastlinách (4, 7). Zotrvanie rizikových 
prvkov v pôde je pomerne dlhšie ako v atmosfére a hydrosfére, pretože polčasy rozpadov 
niektorých prvkov v pôde sú vysoké a tým aj stupeň premývania a príjem rastlinami je malý.  

Samotná kontaminácia pôdy, obzvlášť v jej povrchovej vrstve, rastie úmerne s 
intenzifikáciou a chemizáciou priemyslovej a poľnohospodárskej výroby. Škody touto 
výrobou však rastú exponenciálne. V porovnaní s hydrosférou a atmosférou je detoxikácia 
pôdy technickými prostriedkami veľmi obmedzená. Samočistiaca schopnosť pôdy je oproti 
schopnosti vzduchu a vody nižšia. Vzhľadom na kumulatívny účinok ťažkých kovov musí 
byť ich hodnotenie komplexné. Žiadne dávky ťažkých kovov, ktoré majú karcinogénne 
účinky, nemožno považovať za bezpečné. Znečistenie pôdy ťažkými kovmi má vo väčšine 
prípadov bodový charakter, i keď môže dôjsť aj k výnimkám v prípade zvýšeného používania 
priemyslových hnojív a v prípade atmosférického spadu. Toxicita ťažkých kovov nie je stálou 
funkciou. Pri vstupe ťažkých kovov do pôdy dochádza k fyzikálne-chemickým zmenám a 
prvok sa zapája do biogeochemického kolobehu. V dôsledku toho vzniká alebo zaniká 
množstvo látok, ktoré zvyšujú pomalú akumuláciu, ktorá je typická pre pôdu (5, 7).  

Zemská atmosféra si svoj vyvážený stav udržiavala po stovky tisíc rokov. Premeny, ku 
ktorým v nej dochádza, ovplyvňujú aj ostatné zložky životného prostredia. Preto je dôležité, 
aby sa ohrozené zložky životného prostredia monitorovali priebežne.  

Cieľom práce bolo nielen vyzdvihnúť aktuálnosť problematiky životného prostredia, 
potvrdiť rozdiely v základnom chemickom zložení vybraných tuhých environmentálnych 
vzoriek (poľnohospodárska pôda, jazerný sediment a gravitačný prašný spad), ale aj následne 
sledovať vplyv týchto rozdielov na pohyblivosť a väzbovosť rizikových prvkov v nich. 

 
Materiál a metódy 

Na skúmanie sme použili tri typy tuhých environmentálnych vzoriek odoberaných 
v lokalite Košice a Košice-okolie: poľnohospodárska pôda, jazerný sediment a gravitačný 
prašný spad.  

Vzorky pôd označené ako P1, P2, P3, P4 sme odoberali v štyroch odberových lokalitách v 
blízkosti hutníckeho závodu U. S. Steel Košice do polyetylénového vreca. Odber pôdy sme 
realizovali pomocou rýľa z hĺbky cca 20 – 25 cm a miesta odberu boli zvolené tak, aby 
odobratá vzorka reprezentovala príslušnú odberovú lokalitu. 

Vzorky sedimentu sme odoberali z vodnej nádrže Domaša, reprezentujú rôzne oblasti 
tejto nádrže: vzorka S1 reprezentuje sediment pri vstupe do nádrže, vzorky S2 a S3 
reprezentujú stred a vzorka S4 výstup z nádrže. Vzorky sme odobrali jadrovnicovým 
odberákom spúšťaným gravitačne. Dĺžka odobratého jadra bola cca 40 cm pre vzorky S2 
a S3, resp. cca 30 cm pre vzorky S1 a S4. Výslednú vzorku z každého miesta odberu sme 
zmiešali zo 4 jednotlivých vzoriek. Po odbere sme vzorky vysušili a zhomogenizovali mletím 
v achátovom mlyne.  



 46

Vzorka gravitačného prašného spadu (GPS) pochádza z lokality Košice-mesto a odoberali 
sme ju počas troch rokov do litrových sedimentačných sklenených nádob naplnených 250 cm3 
destilovanej vody. Po uplynutí doby expozície sme obsah nádob kvantitatívne spláchli 
destilovanou vodou do vopred odvážených odparovacích platinových misiek a na vodnom 
kúpeli odparili do sucha. Vysušený odparok sme ďalej zhomogenizovali drvením a mletím 
v achátovom mlyne. 

Pri štúdiu zloženia vzoriek sme zisťovali fázové zloženie matrixu vzoriek, stanovenie 
celkového obsahu organického (TOC) a anorganického uhlíka (TIC) a stanovenie celkového 
obsahu významných matrixových prvkov. Na stanovenie fázového zloženia študovaných 
vzoriek sme použili metódu röntgenovej fázovej difrakčnej analýzy – RDFA (prístroj 
plnoautomatizovaný difraktometer URD-6 (Rich. Seifert – FPM, SRN). Obsahy uhlíka sme 
zistili elementárnou analýzou na prístroji Analytic Jena – multi N/C 3100, ktorú v rámci 
spolupráce vykonalo centrum nanotechnológií Vysokej školy banskej, Technickej univerzity 
v Ostrave. 

Stanovenie celkového obsahu prvkov sme vykonali na základe metódy vlnovo disperznej 
flurescenčnej spektrometrie X-lúčov (WD XRF) na vlnovo disperznom röntgenovom 
spektrometri Spectroscam MAKC-GV. Analýzu zrealizovali na Vysokej škole banskej, 
Technickej univerzity v Ostrave – Skúšobné laboratóriá výskumného centra hornín, 
Hornicko-geologická fakulta. 

 
Výsledky a diskusia 

Porovnaním mineralogického zloženia a obsahov organického a anorganického uhlíka v 
študovaných tuhých environmentálnych vzorkách sa potvrdil predpoklad rozdielnosti 
základnej stavebnej hmoty (matrixu) týchto vzoriek, súvisiaci s ich rozdielnym pôvodom 
a postavením v životnom prostredí. Rozdielne zloženie matrixu zároveň ovplyvňuje aj 
rozdielny spôsob viazania sa rizikových prvkov v sledovaných vzorkách, a tým aj ich 
pohyblivosť za určitých podmienok v životnom prostredí. 

 
Tab. 1. Obsah celkového organického uhlíka (TOC) a celkového anorganického uhlíka (TIC) 

Vzorka TOC / [g.kg-1] TIC / [g.kg -1]  TOC / [%] TIC / [%] 
Pôda 1 (d < 0,2 mm) 15,00 0,76 1,50 0,076 
Pôda 2 17,59 1,01 1,76 0,10 
Pôda 3 14,05 2,67 1,41 0,17 
Pôda 4 10,88 4,27 1,09 0,43 
Sediment 1 8,98 6,69 0,90 0,67 
Sediment 2 12,36 7,85 1,24 0,76 
Sediment 3 11,36 5,14 1,14 0,51 
Sediment 4 12,32 11,97 1,23 1,20 
Gravitačný prašný spad 349,3 58,1 34,93 5,81 

 

V tab. 1 sú výsledky stanovených obsahov obidvoch typov uhlíkov. Celkový obsah 
organického uhlíka vo vzorkách klesá v poradí: gravitačný prašný spad, pôda a sediment. 
Najvyšší obsah sa nachádza v gravitačnom prašnom spade, čo súvisí aj s vysokým obsahom 
amorfného materiálu zisteného metódou RDFA. 
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Celkový obsah anorganického uhlíka klesá v poradí: gravitačný prašný spad, 
sediment, pôda. Najnižší obsah anorganického uhlíka v pôde potvrdzuje skutočnosť, že 
v pôde na rozdiel od sedimentov a spadu, sa nepotvrdila prítomnosť uhličitanov.  

V tab. 2 sú uvedené výsledky stanovenia celkového obsahu prvkov v študovaných 
vzorkách. Najvyššie obsahy rizikových prvkov sme zistili vo vzorke gravitačného prašného 
spadu, a to v niektorých prípadoch (Zn, Cu) až 27-krát vyššie v porovnaní s obsahmi 
v ostatných dvoch vzorkách aj napriek tomu, že táto vzorka je v životnom prostredí 
v najnižšom zastúpení. 

 
Tab. 2. Celkový obsah prvkov vo vzorkách 

 Hmotnostné [%] 
 S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4 GPS 

Si 29,14 28,90 29,80 30,56 31,53 33,39 34,12 32,60 7,11 
Al 7,29 7,72 7,34 7,35 7,77 6,24 6,09 7,58 2,25 
Fe 4,28 4,24 4,50 3,98 2,70 2,99 2,86 3,48 7,69 
Ca 1,91 1,99 1,24 1,55 0,55 0,46 0,61 0,45 1,63 
K 1,12 1,15 1,16 1,12 1,29 1,04 0,93 1,21 0,23 

Mg 0,93 0,92 0,93 1,10 0,50 0,60 0,50 0,60 1,56 
Ti 0,4528 0,4510 0,5016 0,4916 0,5062 0,5114 0,5194 0,4856 0,1978 
S 0,1092 0,1224 0,0874 0,0755 0,0502 0,0524 0,0579 0,0263 1,0772 

Mn 0,0870 0,0818 0,0869 0,0920 0,0466 0,0862 0,0750 0,0736 0,0701 
P 0,0642 0,0726 0,0671 0,0676 0,0789 0,0875 0,0780 0,0585 0,1029 
Cl 0,0031 0,0035 0,0032 0,0029 0,0067 0,0039 0,0055 0,0045 0,0213 
Ba 0,0461 0,0539 0,0502 0,0427 0,0547 0,0475 0,0500 0,0514 0,0597 
Zr 0,0278 0,0266 0,0294 0,0291 0,0445 0,0488 0,0497 0,0407 0,0125 
Sr 0,0134 0,0141 0,0125 0,0117 0,0105 0,0112 0,0098 0,0088 0,0124 
Rb 0,0128 0,0114 0,0130 0,0107 0,0131 0,0114 0,0107 0,0131 0,0045 
Cr 0,0120 0,0114 0,0119 0,0126 0,0091 0,0096 0,0088 0,0079 0,0121 
Ce 0,0092 0,0099 0,0098 0,0098 0,0091 0,0105 0,0104 0,0106 0,0053 
Zn 0,0091 0,0102 0,0105 0,0095 0,009 0,0086 0,0087 0,0092 0,2499 
V 0,0086 0,0093 0,0100 0,0091 0,0097 0,0089 0,0084 0,0083 0,0073 
Ni 0,0075 0,0073 0,0070 0,0077 0,0026 0,0031 0,0035 0,0029 0,0085 
La 0,00362 0,0059 0,0056 0,0055 0,0046 0,0040 0,0054 0,0039 0,0019 
Cu 0,0033 0,0035 0,0033 0,0031 0,0020 0,0021 0,0021 0,0021 0,6908 
Pb 0,0033 0,0033 0,0033 0,0016 0,0040 0,0021 0,0023 0,0034 0,0278 
As 0,0014 0,0019 0,0017 0,0021 0,0028 0,0023 0,0026 0,0031 0,0167 

 
Celkový obsah prvkov vo vzorkách potvrdil prítomnosť a zastúpenie zistených 

minerálnych foriem. Celkový obsah Si a Al vo vzorkách pôdy a sedimentov je približne 
rovnaký a výrazne vyšší ako vo vzorke spadu, čo potvrdzuje zistené zastúpenie kremeňa 
a hlinitokremičitanov vo vzorkách. Vyšší obsah Ca a Mg vo vzorkách sedimentu a spadu než 
vo vzorkách pôdy potvrdzuje prítomnosť, resp. absenciu uhličitanov v študovaných vzorkách. 
Obsah železa je najvyšší vo vzorke spadu, čo je v súlade so zistenými minerálnymi formami 
oxidov železa v tejto vzorke. Nižšie obsahy Fe v pôdach a sedimentoch pravdepodobne 
zodpovedajú amorfným oxidickým formám (3). 

Pôdny roztok je zodpovedný za transport prvkových foriem zo spadov do pôdy, z pôdy do 
vegetácie a je aj transportným médiom prvkov medzi pôdou a sedimentmi. Z tohto dôvodu 
sme sledovali aj chemické vlastnosti pôdy vplývajúce na pohyblivosť prvkov v pôdnom 
systéme: pôdnu reakciu (pH) a ukazovatele sorpčnej schopnosti pôd (tab. 3). 
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Tab. 3. Slovné hodnotenie pôd na základe vybraných chemických ukazovateľov 

 
Záver 

Výsledky štúdia základných chemických vlastností tuhých environmentálnych vzoriek 
sme porovnali s výsledkami frakcionačnej analýzy, ktorá umožňuje sledovať pohyblivosť 
vybraných rizikových prvkov (Cu, Pb, Ni a Zn) v študovaných vzorkách. Stanovením 
fázového zloženia a celkového obsahu organického (TOC) a anorganického uhlíka (TIC) sme 
zistili, že zloženie matrixu študovaných vzoriek je navzájom odlišné v závislosti od pôvodu 
a postavenia v životnom prostredí. Vybrané chemické ukazovatele študovaných vzoriek pôdy 
poukazujú na zvýšenú pohyblivosť prvkov v prípade zmenených pôdnych podmienok. 

Gravitačný prašný spad sa v porovnaní s dvoma ďalšími študovanými vzorkami vyskytuje 
v životnom prostredí v najmenšom množstve, no aj napriek tomu výrazne ovplyvňuje vstup 
ťažkých kovov do pôdy, a to najmä v priemyselných oblastiach. Rozdielne vlastnosti matrixu 
tuhých environmentálnych vzoriek ovplyvňujú aj rozdielnu pohyblivosť prvkov v životnom 
prostredí. Vo vzorkách, ktoré obsahujú aj organickú aj uhličitanovú formu (sedimenty) sa Pb, 
Zn a Ni prednostne viažu na uhličitanový materiál a Cu na organickú hmotu. Vo vzorke 
gravitačného prašného spadu sa Cu aj napriek vysokému obsahu organickej hmoty prednostne 
viaže na uhličitanový materiál.  

Porovnanie výsledkov poukazuje na vplyv zloženia základnej stavebnej hmoty (matrixu) 
na asociáciu rizikových prvkov s minerálnymi fázami tuhých environmentálnych vzoriek, 
ktorá podmieňuje ich pohyblivosť v životnom prostredí. 
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Vzorka pôdy pHH2O pHKCl  
Hydrolytická 

kyslosť 

Katiónová 
sorpčná 
kapacita 

Sorpčná 
nasýtenosť 

P1 neutrálna neutrálna veľmi silná vyššia stredná plne nasýtená 

P2 slabo kyslá kyslá veľmi silná vyššia stredná nasýtená 

P3 neutrálna slabo kyslá silná vyššia stredná plne nasýtená 

P4 neutrálna neutrálna silná nižšia stredná plne nasýtená 
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SLEDOVANIE EXPOZÍCIE TABAKOVÉMU DYMU U TEHOTNÝCH ŽIEN 1 
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3 II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty UK a UN, Bratislava 
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Expozícia tabakovému dymu (ETS – Environmental Tobacco Smoke) patrí medzi 
najčastejšie toxické environmentálne expozície. Tabakový dym je aerosól, ktorý obsahuje 
v plynnom prostredí rozptýlené pevné a kvapalné čiastočky, spolu vyše 4 000 chemických 
látok. Mnohé z nich sú toxické, mutagénne a karcinogénne. Základ tvoria oxid uhoľnatý, 
decht a nikotín (1).  

Hlavný prúd dymu (dym vydýchnutý fajčiarom) vzniká počas trvania ťahu pri teplote od 
850 do 1 015 °C, v priebehu 2 – 4 sekúnd. Vedľajší prúd dymu (dym vychádzajúci z konca 
horiacej cigarety) fajčiar nevdýchne a uniká z horiaceho konca cigarety medzi jednotlivými 
ťahmi (second-hand smoke). Pri postrannom prúde je teplota horiaceho konca cigarety 780 až 
834 °C. Teplota difúzneho, sálavého a efúzneho prúdu dosahuje 600 až 630 °C. Vedľajší prúd 
má rozdielnu chemickú skladbu a obsahuje škodlivé látky v podstatne vyšších koncentráciách 
ako hlavný prúd dymu (10- až 50-krát viac voľných nitrozamínov, 3,6-krát viac kadmia, 3,7-
krát viac benzpyrénu, 1,8-krát viac nikotínu, 2,1-krát viac dechtu, 46-krát viac amoniaku, 1,2-
krát viac CO2 a 1,8-krát viac HCN) (2, 3). 

Ďalšou formou expozície nefajčiarov, je takzvaná expozícia z tretej ruky (third-hand 

smoke), keď rezíduá tabakového dymu pretrvávajú v ovzduší a na povrchu predmetov ešte 
hodiny, týždne až mesiace (4, 5). 

Hoci, tieto formy expozície tabakovému dymu sa v minulosti dávali do súvislosti skôr 
s klasickými cigaretami, v súčasnosti je alarmujúci nárast užívania alternatívnych foriem 

                                                 
1 Práca bola realizovaná s podporou projektu „Tvorba študijného programu MPH Master of Public 
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ Kód ITMS: 26140230009 
 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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tabaku (vodné fajky alebo hookah, bidi, kretek, elektronické cigarety) a s tým spojené riziká 
(5). 

Pasívne fajčenie sa veľmi často uvádza ako predisponujúci faktor pre vznik rôznych 
poškodení ľudského organizmu. Medzi dokázané riziká patria najmä opakované zápaly 
horných a dolných dýchacích ciest, zhoršenie a vyvolávanie alergických prejavov u 
predisponovaných jedincov, zníženie funkcie dýchacích ciest, opakovaný kašeľ, rakovina 
pľúc, zvýšenie rizika kardiovaskulárnych ochorení (vrátane infarktu myokardu), syndróm 
náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), otitis media, zníženie pôrodnej hmotnosti s možným vplyvom 
na ďalší vývoj dieťaťa, obezita a psychosociálne následky u detí narodených aktívne a 
pasívne fajčiacim matkám (1, 6, 7, 8, 9). Nezanedbateľné sú aj ekonomické straty, týkajúce sa 
zvýšených nákladov na liečbu, sociálnych dávok a iných následkov (10). 

Veľkým rizikom je fajčenie a pasívne fajčenie v gravidite, najmä v prvých troch 
mesiacoch. Na priebeh tehotenstva má nepriaznivý účinok oxid uhoľnatý a nikotín. Oxid 
uhoľnatý (CO) obsiahnutý v tabakom dyme sa asi 200-krát silnejšie viaže na krvné farbivo 
(hemoglobín) než kyslík. Tým zhoršuje okysličovanie krvi a znižuje dodávku kyslíka 
tkanivám. Nikotín zužuje priesvit krvných ciev a zhoršuje tak prekrvenie tkanív a orgánov. V 
tehotenstve sa tieto dva nepriaznivé faktory kombinujú: vedú k zúženiu ciev zásobujúcich 
placentu a navyše krv privádzaná k placente je ochudobnená o kyslík, ktorý vyvíjajúci sa plod 
potrebuje pre vývoj životne dôležitých orgánov (1, 3, 11, 12). 

Štúdie v USA aj v Európe potvrdili dopad na zdravie plodu u tehotných žien 
exponovaných ETS vo fajčiarskych domácnostiach (13, 14, 15). Celkovému fyzickému 
a psychickému zdraviu týchto žien sa však autori venujú menej.  

Cieľom štúdie je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a duševné 
zdravie vybraného súboru tehotných žien v SR žijúcich vo fajčiarskych domácnostiach.  

 
Súbor a metódy 

Práca je súčasťou bilaterálneho projektu „Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii 
fajčeniu v domácnosti“ riešeného Lekárskou fakultou UK a New York University, School of 
Medicine, NY, USA, ktorý sa začal realizovať v roku 2008. Štúdia vychádzala z projektu 
MEPS (Medical Expenditure Panel Survey, 2000 – 2004, Household Component) v USA 
(16). Riešenie na Slovensku predpokladalo využitie rovnakého dotazníka s cieľom získať 
komparabilné výsledky.  

Výskum sa uskutočnil na gynekologických klinikách a poliklinikách Univerzitnej 
nemocnice UK v Bratislave. Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného 
dotazníka sme hodnotili environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory v živote 
žien – matiek, ako aj telesné PCS – Physical Component Summary) a duševné (MCS – Mental 

Component Summary) zdravie podľa metodiky SF-12 (Medical Outcomes Short Form-12). 
Táto medzinárodne akceptovaná metodika meria v 12 položkách osem oblastí zdravia: 
fyzický funkčný stav, obmedzenia spôsobené telesným zdravím, telesnú bolesť, vnímanie 
celkového zdravia, vitalitu, sociálne pôsobenie (funkcie), obmedzenia zapríčinené 
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emocionálnymi problémami a duševné zdravie. SF-12 umožňuje získať skóre pre každú z 
týchto ôsmich oblastí zdravia a súhrnné skóre pre telesné a duševné zdravie (17). Škála je v 
rozmedzí od 0 – 100, vyššie skóre zodpovedá lepšiemu zdraviu. Pre oba ukazovatele sme 
použili štandardizovanú priemernú hodnotu 50 a štandardnú odchýlku 10 (ako pri populácii v 
USA). Pre oba ukazovatele stavu telesného (PCS) a duševného (MCS) zdravia sme použili v 
našom súbore medián ako tzv. cut-off point (18). V štúdii sme okrem dotazníkového 
prieskumu vykonali aj základné antropometrické merania (hmotnosť, výška, obvod pása). 
Projekt bol odsúhlasený Etickou komisiou LFUK a UNsP Bratislava a Institutional Review 
Board New York University, School of Medicine v USA. 

Z celkovej vzorky 617 žien bolo 219 (40 %) tehotných, ktoré sme podrobili komplexnej 
analýze. Dáta sme hodnotili pomocou bivariantnej a multivariantnej štatistickej analýzy 
(viacnásobnej logistickej regresie) s využitím programov SAS, S Plus a EpiInfo 7. 

 
Výsledky a diskusia 

 V súbore 219 tehotných žien vo veku 31 ± 5,3 roka 74 (33,8 %) žilo vo fajčiarskej 
domácnosti, najčastejšie s partnerom fajčiarom (obr. 1). Priemerné skóre ich mentálneho 
zdravia MCS bolo 50,6 ± 9,2 a fyzického zdravia PCS 41,5 ± 10. Medián skóre PCS bol 41,7 a 
MCS 51.  
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Obr. 1. Fajčenie partnera v domácnosti v súbore tehotných žien (n = 219) 
 

Podľa výsledkov bivariantnej analýzy bolo skóre MCS v signifikantne negatívnom vzťahu 
k expozícii pasívnemu fajčeniu v domácnosti (p = 0,006) a v signifikantne pozitívnom vzťahu 
k vzdelaniu, výške príjmu v domácnosti a k bývaniu v meste (tab. 1). 

Významný vzťah medzi výškou skóre mentálneho zdravia MCS a expozíciou tabakovému 
dymu v domácnosti sa potvrdil aj v multivariantnej analýze po adjustácii na vek, vzdelanie, 
rodinný stav, zamestnanie, príjem v domácnosti, bývanie v meste alebo na vidieku a stavbu 
tela (AOR = 2,2 (95 % IS: 1,1–4,49). Výška skóre fyzického zdravia PCS nebola vo 
významnom vzťahu so žiadnym zo sledovaných ukazovateľov (tab. 2, obr. 2). 
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Obr. 2. Nezávislé vzťahy medzi výškou skóre telesného (PCS) a duševného zdravia (MCS) a sledovanými 
ukazovateľmi v súbore tehotných žien (n = 219), multivariantná analýza 

 
Tab. 1. Vzťahy medzi sledovanými ukazovateľmi a priemerným skóre PCS a MCS u tehotných žien (n = 219), 
bivariantná analýza  

Ukazovateľ (matka)* N 
PCS 

(priemer) p-hodnota† 
MCS 

(priemer) p-hodnota† 

Fajčiar v domácnosti 
   Nie 
   Áno 

138 
 71 

41,12 
41,87 

0,61 51,82 
48,19 

0,006 

Vek 
   < 30 rokov 
   ≥ 30 rokov 

 
170 
 44 

 
41,05 
43,12 

0,22 
 

50,56 
50,80 

 
0,88 

Rodinný stav 
   Vydatá/partner 
   Nevydatá/bez partnera 

 
164 
 48 

 
41,34 
42,28 

0,56 
 

50,18 
51,64 

0,33 

Vzdelanie    
   Základné a stredné   
   Úplne stredné 
   Vysokoškolské 

 
34 
90 
90 

 
43,31 
40,64 
41,62 

0,41 

 
46,72 
50,92 
51,77 

0,02 

Zamestnanie  
   Áno 
   Nie 

 
123 
87 

 
41,70 
41,04 

0,51 
 

51,09 
50,02 

0,41 

Príjem domácnosti 
   < 600 EUR/mesiac 
   ≥ 600 EUR/mesiac 

 
 52 
153 

 
40,41 
41,97 

0,33 
 

47,57 
51,70 

0,005 

Stavba tela 
   Podváha/normálna hmotnosť 
   Nadváha/obezita 

109 
96 

42,03 
40,96 

0,44 50,70 
50,44 

0,85 

Fyzická aktivita 
   Viac ako 1-krát/týždenne 
   Maximálne 1-krát/týždenne 
   Menej ako 1-krát/týž./žiadna 

79 
43 
90 

42,39 
41,88 
40,53 

0,46 

 
51,43 
51,27 
49,60 

0,38 

Bývanie 
   Mesto 
   Vidiek 

152 
 61 

40,78 
43,27 

0,10 51,56 
48,24 

0,02 

Legenda:  
MCS – škála mentálneho zdravia; PCS – škála fyzického zdravia; SE – stredná chyba aritmetického priemeru 
† bivariantná analýza – Studentov t-test a ANOVA 
* každá kategória premennej obsahuje chýbajúce údaje 
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Vzhľadom na to, že sme sledovali tehotné ženy, ktorých fyzický stav je ovplyvnený 
samotným tehotenstvom, analýza fyzického zdravia podľa SF-12 môže byť skreslená. 

V predchádzajúcej pilotnej štúdii v súbore 309 matiek s deťmi do 18 rokov (po vylúčení 
fajčiarok, žien s deťmi vo veku nad 18 rokov a tehotných žien) na základe výsledkov 
bivariantnej analýzy bola prítomnosť fajčiaceho partnera v domácnosti v negatívnom vzťahu s 
priemerným skóre MCS a PCS, signifikantne však iba s PCS (p = 0,006). Výška skóre 
fyzického zdravia (PCS) u matiek bola v signifikantne negatívnej asociácii s vekom, s BMI 
(nadváha) a s bývaním na vidieku, významne pozitívny vzťah sa potvrdil s týždennou 
frekvenciou pohybovej aktivity a s bývaním v meste. Po adjustácií na vek, vzdelanie, rodinný 
stav, zamestnanie, príjem, stavbu tela a fyzickú aktivitu v mnohonásobnej logistickej regresii, 
prítomnosť fajčiaceho partnera v domácnosti zostáva naďalej v nezávislom vzťahu s 
poklesom skóre PCS, t.j. s horším fyzickým zdravím (AOR = 1,9 (95% IS = 1,0-3,6)). Výška 
skóre mentálneho zdravia MCS nebola vo významnom vzťahu s prítomnosťou partnera − 
fajčiara (19).  
 
Tab. 2 Nezávislé vzťahy medzi výškou skóre telesného (PCS) a duševného zdravia (MCS) a sledovanými 
ukazovateľmi v súbore tehotných žien (n = 219), multivariantná analýza  

MCS1 
Logistická regresia  

PCS2 
Logistická regresia  Nezávislé ukazovatele 

AOR 95% IS AOR 95% IS 
Fajčiar v domácnosti     
 Áno * * * * 
 Nie 2,2 1,1 – 4,49 1,2 0,6 – 2,3 
Vek     
 > 30 rokov * * * * 
 ≤ 30 rokov 0,8 0,3 – 1,8 0,7 0,3 – 1,5 
Rodinný stav     
 Nevydatá/bez partnera * * * * 
 Vydatá/partner 0,6 0,3 – 1,3 1,3 0,6 – 2,8 
Vzdelanie matky     
 Základné a stredné  * * * * 
 Vysokoškolské 0,9 0,6 – 1,5 0,8 0,5 – 1,3 
Zamestnanie     
 Áno * * * * 
 Nie 0,7 0,4 – 1,4 1,4 0,7 – 2,6 
Príjem do domácnosti     
 < 600 EUR/mesiac * * * * 
 ≥ 600 EUR/mesiac 1,6 0,7 – 3,4 1,3 0,6 – 2,9 

Bývanie     
 Mesto * * * * 
 Vidiek 0,6 0,3 – 1,2 2,2 1,1 – 4,5 

Stavba tela     
 Podváha/normálna hmotnosť * * * * 
 Nadváha/obezita 0,8 0,4 – 1,5 0,9 0,5 – 1,6 

Fyzická aktivita     
 Viac ako 1-krát/týždenne * * * * 
 Maximálne 1-krát/týž./<1-krát/týž./žiadna 1,0 0,7 – 1,4 0,8 0,6 – 1,1 

Legenda:  
1 závislá premenná: ≥ priemer; priemer skóre MCS  
2 závislá premenná ≥ priemer; priemer skóre PCS 
* referenčné hodnoty 
MCS – skóre mentálneho zdravia; PCS – skóre fyzického zdravia; AOR – adjustované odds ratio; IS – interval spoľahlivosti 
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Výsledky našej štúdie sú ojedinelé vzhľadom na to, že je veľmi málo publikácií 
zaoberajúcich sa vplyvom pasívneho fajčenia na mentálne a fyzické zdravie matiek 
a tehotných žien (20, 21, 22). Nemôžeme vylúčiť dôsledky pobytu s fajčiarom ako takým, ako 
aj iné skresľujúce faktory, uplatňujúce sa v štúdii. Potrebná je objektivizácia expozície 
fajčenia v domácnosti (stanovenie kotinínu v sére alebo v moči) (23). Stanovenie kotinínu v 
moči sme vykonali na vybranom súbore matiek aj v našej štúdií. Výsledky plánujeme 
vyhodnotiť v ďalších publikáciách. Plánujeme aj rozšíriť veľkosť súboru tehotných žien.  

 
Záver 

Výsledky priniesli poznatky, že bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým faktorom 
spojeným s horším psychickým zdravím tehotných žien. Ukázalo sa, že psychické zdravie 
tehotných žien je výrazne ovplyvnené vzdelaním, výškou príjmu v domácnosti a bývaním v 
meste. Vzhľadom na to, že sme sledovali tehotné ženy, ktorých fyzický stav je ovplyvnený 
samotným tehotenstvom, analýza fyzického zdravia podľa SF-12 môže byť skreslená. 

Naše doterajšie výsledky predstavujú závažný argument pre intervenciu v rodinách. Tieto 
údaje si však vyžadujú ďalšie komplexné analýzy, ktoré by v čo najvyššej miere 
objektivizovali vplyv pasívneho fajčenia na telesné a duševné zdravie tehotných žien, ako aj 
žien – matiek na Slovensku.  
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Využitie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení je v súčasnosti veľmi široké tak 
v priemysle a pracovnom prostredí, ako aj v rezidenciách a relaxačnom prostredí. Na 
zabezpečenie akustickej pohody najmä v obytnom prostredí si inštalácia vzduchotechnickej 
a klimatizačnej jednotky (VKJ) vyžaduje aj jej správne uloženie z hľadiska vibroizolácie 
a hlukoizolácie, ako aj vyžadovanú redukciu hluku tlmičmi, a to tak, aby sa minimalizovalo 
obťažovanie človeka hlukom a redukovali sa nežiaduce účinky akustickej energie na zdravie 
človeka (1, 9, 15, 17). V opačnom prípade sa vyskytnú problémy nežiaducej vibroakustickej 
(najmä hlukovej) záťaže okolitého prostredia a človeka aj energeticky silným 
nízkofrekvenčným hlukom a infrazvukom. Táto hluková záťaž sa prejavuje vo vnútornom 
prostredí od samotnej VKJ cez výustky, potrubnú sústavu, vetracie otvory a štruktúrnym 
vedením cez stavebné konštrukcie, a to pri nedostatočnej vibroizolácii a hlukoizolácii 
samotnej VKJ. Vibroakustická energia od VKJ sa však šíri aj do okolitých chránených 
priestorov, a to predovšetkým od jednotiek, ktoré sú umiestnené na streche budovy alebo 
vedľa nej. Príklad takéhoto umiestnenia VKJ je na obr. 1. 

 
Cieľ skúmania a metodika experimentu 

Cieľom skúmania je analyzovať a posúdiť výrazné zdroje vibroakustickej energie 
vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia s ohľadom na okolité prostredie a človeka 
(11). Analýza a posúdenie sa sústreďuje predovšetkým do oblasti nízkofrekvenčného vlnenia, 
ktorého hodnotenie nie je dostatočne pokryté súčasne platnou legislatívou a dotknutí ľudia sa 
sťažujú a/alebo sa u nich prejavuje poškodenie zdravia pôsobiacou akustickou energiou (5, 9, 
12, 13, 14). Cieľom skúmania je aj uviesť cesty redukcie nežiaducej vibroakustickej energie. 
K naplneniu tohto cieľa bolo potrebné vytipovať hlavné zdroje vibroakustickej energie 
vzduchotechnickej a klimatizačnej sústavy, vykonať frekvenčnú analýzu týchto zdrojov 
vrátane FFT analýzy (rýchla Fourierova analýza), posúdiť stupeň obťažovania od 
jednotlivých zdrojov vibroakustickej energie, hľadať spôsoby redukcie najmä 
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nízkofrekvenčného vlnenia a vyvolať odbornú diskusiu o možných postupoch hodnotenia 
nízkofrekvenčného hluku. V tejto oblasti skúmania sme využili výsledky merania 
vibroakustického vlnenia in situ niektorých bežne používaných vzduchotechnických 
a klimatizačných sústav. K získaniu výsledkov hlukových a vibračných parametrov sme 
použili sofistikovanú zvukomernú a vibromernú meraciu techniku, a to zvukové analyzátory 
od firmy Bruel & Kjaer a NORSONIC a frekvenčné analyzátory 2515 a PULSE 
s príslušenstvom od firmy Bruel & Kjaer (19). Pri technickom riešení redukcie hluku VKJ 
sme zisťovali aj príčiny sťažovania sa dotknutých osôb, teda prejavy hluku na ich zdravie, 
psychiku a pohodlie. 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Situovanie jednotiek na výrobu chladu k chránenému priestoru 
 

Analýza a posúdenie vzduchotechnických a klimatizačných sústav 

Hlavným zdrojom hluku a najmä nízkofrekvenčného hluku a infrazvuku vzhľadom na 
okolité chránené priestory sú jednotky na výrobu chladu, napríklad RTAA 434 TRANE, kde 
rozhodujúcim zdrojom hluku samotných jednotiek sú skrutkové kompresory a chladiace časti 
pracovného média (ventilátory) VKJ. Pri skrutkovom kompresore sa nízkofrekvenčné vlnenie 
generuje nevyváženosťou rotujúcich komponentov, nadmernými vôľami v činných častiach 
stroja, poškodenými ložiskami, zadieraním rotora, nesúosovým spojením rotora 
s elektromotorom a samotným elektromotorom (9, 11, 19). Skrutkový kompresor spolu 
s ostatnými časťami vzduchotechnickej a klimatizačnej jednotky sa spravidla ukladá na 
betónovú dosku strechy (pri plochej streche – obr. 1), alebo na najvyššom podlaží pod 
sedlovú strechu. Takéto umiestnenie kompresora a VKJ jednotky ako celku je veľmi citlivé 
s ohľadom na prenos dynamického zaťaženia (najmä hluku a infrazvuku) do chránených 
priestorov či už v samotnej budove alebo do okolitých akusticky chránených priestorov. 
Umiestnenie jednotiek na výrobu chladu, a teda aj skrutkových kompresorov vzhľadom na 
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chránený priestor, je na obrázku 1 (9, 15). Táto jednotka je čiastočne krytovaná, a teda je tam 
priestor na únik akustickej energie do okolitého prostredia. Akustické vlnenie (hluk, 
infrazvuk) z priestoru odvodu pracovného vzduchu zasahuje ohybom zvukových lúčov 
chránený priestor pričom hluk z priestoru prívodu vzduchu zasahuje chránený priestor 
odrazenými zvukovými lúčmi a ich ohybom (10). 

Frekvenčné rozloženie sledovaných zdrojov hluku získané v tesnej blízkosti jednotky na 
výrobu chladu je na obr. 2a. Z dôvodu lepšieho prenosu akustickej energie pri nižších 
frekvenciách prostredím je zvlášť dôležité poznať veľkosť amplitúd pri týchto frekvenciách. 
Táto skutočnosť sa prejavila aj vo frekvenčných spektrách nameraných v chránenom priestore 
(obr. 2b). Z porovnania týchto frekvenčných spektier možno posúdiť vplyv jednotlivých 
zdrojov hluku na chránený priestor, berúc do úvahy ich vzdialenosť k tomuto priestoru, teda 
aj frekvenčnú mohutnosť amplitúd akustického vlnenia. Poznanie frekvenčného rozloženia 
hluku v chránenom priestore je však dôležité pri návrhu akustických úprav. Z frekvenčného 
spektra na obr. 2c možno určiť charakter hluku generovaný ventilátormi a okolitou 
konštrukciou VKJ. Z obr. 2d možno posúdiť frekvenčnú efektívnosť krytu. Z vykonanej 
frekvenčnej analýzy je zrejmé, že sekundárna redukcia nízkofrekvenčného vlnenia je málo 
efektívna a preto je výhodné zdroje nízkofrekvenčného vlnenia redukovať primárnym 
spôsobom a/alebo ich preladiť do oblasti vyšších frekvencií (19). 
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b) 

Meracie miesto č. 4 – hluk ventilátorov a pozadia
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c) 

Porovnanie hladiny hluku vo vnútri krytu a za krytom

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LA LAmax LAE

Frekvencia, Hz

L
A
, d

B

Meracie miesto č.7 (za krytom)

Meracie miesto č.9 (vo vnútri krytu)

 
d) 

Obr. 2. a) Tretinovooktávové frekvenčné spektrum jednotky na výrobu chladu 1 m od zdroja a 1 m od zásteny; b) 
Tretinovooktávové frekvenčné spektrum jednotky na výrobu chladu pre meranie v chránenom priestore; c) 
Oktávové spektrum hluku ventilátorov VKJ v porovnaní s hlukom pozadia; d) Frekvenčná – amplitúdová 
efektívnosť krytu VKJ 
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V analyzovanom frekvenčnom spektre má významné zastúpenie aj nízkofrekvenčný hluk, 
a to v okolí strednej frekvencie 50 Hz a 125 Hz, čo sa zhoduje aj z frekvenčným spektrom 
FFT analýzy (obr. 3). Tento hluk je do značnej miery generovaný subtílnymi plechmi 
výustiek, rámov kaziet, plechu strechy a podpier. Namerané frekvenčné spektrá poukazujú na 
neodborné riešenie opatrení na zníženie vibroakustickej energie. Teda aj v dôsledku 
nízkofrekvenčného kmitania subtílnych konštrukcií krytov, potrubných sústav 
a vzduchotechnických zariadení s rotačnými komponentmi sa v akusticky chránených 
priestoroch, obytných a pracovných priestoroch (najmä v kanceláriách) spravidla zvýši 
hladina nízkofrekvenčného hluku, ktorá môže prevýšiť prípustnú hodnotu, a to v dôsledku 
vybudenia stojatého alebo čiastočne stojatého vlnenia v uzatvorenom chránenom priestore 
(14). Z obr. 3 je zrejmé, že aj takéto subtílne konštrukcie môžu generovať tónové frekvencie. 
Takýto problém je preto nevyhnutné riešiť, pretože dotknuté osoby sa sťažujú na zvýšenú 
hladinu nízkofrekvenčného hluku generujúceho nielen technickým zariadením budov, ale aj 
vonkajšími zdrojmi vetracích a klimatizačných sústav, a to najmä počas duševnej práce, 
relaxu a spánku. Prejavy od tohto nízkofrekvenčného hluku, podľa vyjadrenia sťažovateľov 
sú spravidla tlak v hlave, podráždenosť, migrény, únava, prebúdzanie, stres, depresie (10, 16). 

 

.   
 

Obr. 3. Frekvenčné spektrum kmitania steny časti potrubnej sústavy 

 
Na zvýšenú hlučnosť jednotiek na výrobu chladu má vplyv aj časový faktor. Sledovanie 

prevádzkového stavu strojov ukazuje, že vibroakustická energia generovaná strojovým 
zariadením sa zvyšovaním prevádzkových hodín zvyšuje (19). Dané je to tým, že dochádza 
k dynamickým zmenám samotného strojového zriadenia, zmenám v uložení mechanickej 
sústavy na stavebné konštrukcie, ako aj v uložení na vlastný základový rám a k zmenám 
akustických vlastností vykonaných vibroakustických úprav. Ak neexistuje pravidelné 
monitorovanie stavu jednotky na výrobu chladu, môžu hodnoty hluku v chránených 
priestoroch po určitom čase prevádzky prekročiť prípustné hodnoty dané legislatívou. V tab. 1 
sú zaznamenané hodnoty hladín hluku charakterizujúce zmeny prevádzkového stavu jednotiek 
na výrobu chladu. Výrazný nárast hladiny hluku napovedá, že starostlivosť o jednotky na 
výrobu chladu nebola dostatočná, čo sa prejavilo v náraste hladiny hluku nad prípustnú 
hodnotu a dotknuté osoby sa sťažovali (9). 
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Tab. 1. Hluková záťaž chráneného priestoru meraná v rôznych časových intervaloch 

Ekvivalentná hladina A hluku LAeq, [dB] 
Režim prevádzky Meranie z roku 1998 Meranie z roku 2001 

Chod jednotiek pre denný režim (B + C) 48,5 56,0 
Chod jednotiek pre nočný režim (A) 41,3 50,0 
Hladina pozadia 39,2 45,2 

 
Ani novo nainštalované vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie nemusí spĺňať 

požiadavky legislatívy a hodnota hluku môže presahovať prípustnú hranicu, ako napríklad 
inštalovaná vzduchotechnická a klimatizačná jednotka v rokovacej miestnosti MZ SR. 
Rokovacia miestnosť je situovaná smerom k hlavnej komunikácii a jej obvodová konštrukcia 
je zčasti vytvorená zo skla, ktorého nepriezvučnosť je nižšia ako pri klasických stavebných 
materiáloch. Z akustického hľadiska možno tento priestor charakterizovať ako akusticky 
tvrdý, čo znamená, že použité konštrukčné prvky v interiéri (prevažne sklo a sadrokartón) sa 
vyznačujú nízkou pohltivosťou a vysokou odrazivosťou akustického vlnenia. Akustickú 
tvrdosť priestoru zvyšuje aj malá svetlá výška miestnosti s vysokou odrazivosťou akustického 
vlnenia od stropu. Takýto priestor umožňuje vytvoriť relatívne homogénne difúzne pole, čiže 
akustické pole s približne rovnakou hustotou akustickej energie v ľubovoľnom bode priestoru. 
Situovanie výustiek, ako potenciálne hlavných zdrojov vyžarovania akustickej energie do 
miestnosti, je tesne pod stropom, čo z hľadiska akustiky znásobuje vyžarovanie do 
chráneného priestoru a nad hlavami sediacich osôb (obr. 4). Vzduchotechnické a klimatizačné 
jednotky sú umiestnené v podhľade sledovaného priestoru. Významným zdrojom hluku je 
ventilátor dopravujúci stanovené množstvo upraveného vzduchu. Ako ukázali merania, hluk 
od vonkajších zdrojov (predovšetkým dopravný hluk) nebol významný. Meracie miesta 
(m. m.) sa zvolili podľa obr. 4, a to vo vzdialenosti 1 m od výustky a vo výške hlavy 
stojaceho človeka (18). 

 

 
Obr. 4. Priečny prierez rokovacej miestnosti 

 
Oktávové frekvenčné spektrum na obr. 5 charakterizuje hluk vzduchotechnickej 

a klimatizačnej jednotky pre rôzne stupne jej výkonu v porovnaní s hladinami hluku pozadia. 
Z oktávovej analýzy vidno, že nárast hladiny so zvyšovaním výkonu klimatizačnej jednotky 
nie je výrazný, ale výrazný je rozdiel medzi hlukom pozadia a hlukom vzduchotechnických 
a klimatizačných jednotiek. Tento rozdiel je až 17 dB, čo je z hľadiska využitia priestoru 
nežiaduce. Z frekvenčnej analýzy možno konštatovať, že nízkofrekvenčné vlnenie od 
dopravného hluku pri strednej frekvencii 31,5 Hz sa skoro zhoduje z hladinou hluku od 
klimatizačného zariadenia. Pri vyšších stredných frekvenciách (63 Hz a 125 Hz) už je vidieť 
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rozdiel medzi hlukom pozadia a hlukom klimatizačných jednotiek. Z uvedeného vyplýva, že 
pri návrhu redukcie hluku vzduchotechnických a klimatizačných zariadení treba brať do 
úvahy aj hluk pozadia a čas ich používania. V danom prípade je nevyhnuté redukovať hladiny 
v oblasti stredných frekvencií spektra (obr. 5). Ak by sa táto klimatizácia používala v nočných 
hodinách, bolo by potrebné redukovať aj nízkofrekvenčný hluk. V danom prípade hluk 
v rokovacej miestnosti vysoko prevyšoval hodnoty dané legislatívou a neumožňoval využívať 
tento priestor na to, na čo bol určený. 
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Obr. 5. Oktávová analýza hluku pri vyústke pre rôzne výkony ventilátora  
a oktávová analýza hluku pozadia v miestnosti 

 

 
Obr. 6. Spektrum hluku vzduchotechnického zariadenia v posluchárni S3 pred jeho rekonštrukciou 

 
Prijateľná akustická klíma sa vyžaduje aj počas prednášok pri zapnutí 

vzduchotechnického zariadenia, ktoré je žiaduce použiť na vetranie v prípade zatvorených 
okien. Hlučnosť používanej vzduchotechniky pred jej rekonštrukciou v oktávovom spektre 
zobrazuje obr. 6. Frekvenčná analýza len potvrdzuje tú skutočnosť, že vzduchotechnické 
zariadenie generuje nízkofrekvenčné vlnenie, ktorého vnem nie je taký, aby to energeticky 
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zodpovedalo skutočnosti. Teda akustická energia pôsobiaca na človeka je v skutočnosti 
podstatne vyššia, ako to prezentuje nameraná hladina A. Preto je treba na zabezpečenie 
vyžadovanej akustickej klímy prednášok vykonať opatrenia na zníženie hluku inštalovaného 
vzduchotechnického zariadenia, keďže relatívne silná energia nízkofrekvenčného vlnenia, 
okrem zvýšeného rušenia hovoreného slova, môže negatívne ovplyvňovať aj mentálne 
vlastnosti poslucháčov. 

 
Redukcia vibroakustickej energie 

Vibroizolácia a hlukoizolácia mechanických sústav sú zviazané disciplíny, pretože 
fyzikálnu podstatu kmitania konštrukcií a šírenie akustickej vlny nemožno od seba oddeliť. 
Teda tam, kde existujú kmitajúce časti tuhého prostredia (strojového zariadenia), sa do 
priestoru generuje aj hluk a čím bude vyžarovacia plocha kmitajúceho povrchu väčšia, tým sa 
emituje aj väčšie množstvo akustickej energie. Je zrejmé, že napríklad vo vzduchotechnických 
a klimatizačných jednotkách (VKJ) sa tento jednoduchý poznatok stáva prioritne sledovanou 
úlohou, pretože tenké plechy krytov a nesprávne uloženie VKJ sú v podstate ideálnymi 
sekundárnymi zdrojmi hluku. 

Vibroizolačná technika má už svoje zaužívané metódy, ktoré možno optimálne využívať 
pri znižovaní nadmerného kmitania VKJ a ich častí (8). Metódy a opatrenia na zníženie 
intenzity mechanického kmitania VKJ možno realizovať najmä vibrodiagnostikou 
a pravidelným monitorovaním, vibroizoláciou a konštrukčnými úpravami alebo ladením 
vlastných tvarov frekvencií kmitania konštrukcií do takej frekvenčnej oblasti, kde vznik 
rezonancií je najmenej pravdepodobný (19). 

Krytom možno znížiť hladinu A hluku zdroja až o 40 dB. Prednosť krytovania je v tom, 
že v bezprostrednej blízkosti zdroja hluku sa obmedzuje šírenie hluku, a tým sa chráni aj 
človek v blízkosti zdroja. Znižovanie hluku krytovaním možno brať do úvahy za najčastejšie 
používané sekundárne protihlukové opatrenie. Treba mať na zreteli, že akustický kryt musí 
byť zvukotesný, tlmiaci a izolujúci zvuk. Pri konštrukcii krytu sa používa plášť s dostatočnou 
nepriezvučnosťou vo vyžadovanom frekvenčnom rozsahu (8, 9). 

V praxi sa často využívajú protihlukové zásteny, bariéry a čiastočne otvorené kryty 
(protihlukové konštrukcie) aj pri redukcii hluku vzduchotechnických a klimatizačných 
jednotiek. Ako sa už konštatovalo, cieľom takýchto konštrukcií je redukovať akustickú 
energiu v chránenom mieste a/alebo v chránenej oblasti. Takýmito oblasťami môžu byť zóny, 
kde ide o jeden chránený priestor bez zmeny polohy, alebo zóny, kde je niekoľko chránených 
priestorov. Treba mať na zreteli, že útlm zvuku dosiahnutý pomocou takejto protihlukovej 
konštrukcie závisí od ohybu okolo hrán protihlukovej konštrukcie, prenosu cez tieto 
komponenty a absorpcie výplne protihlukovej konštrukcie a jej okolia. Často sa neodborným 
prístupom k redukcii vibroakustickej energie tieto opatrenia stávajú neefektívnymi (9). 

 
Akustické vlnenie s energeticky silným obsahom 

Ak je prekročená určitá hranica pri pôsobení akustickej energie, môže táto energia 
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u človeka vyvolať stres s prejavmi, keď v centrálnej sústave vzniká aktivácia retikulárnej 
formácie a talamu a na periférii dochádza k zúženiu ciev v koži a v obličkách, k rozšíreniu 
ciev v kostrovom svalstve a v mozgových cievach, k zvýšeniu krvného tlaku a minútového 
objemu a vzostupu hladiny adrenalínu v krvi. Adaptačná reakcia znamená pri dlhšom alebo 
intenzívnejšom pôsobení akustickej energie aktivovanie osi hypotalamus – hypofýza – 
nadobličky a modifikáciu predchádzajúcich a nových reakcií v rôznych častiach organizmu. 
Celý proces smeruje k ustáleniu novej rovnováhy, a to tým, že dôjde k habituácii, alebo že sa 
prestavia fyziologické procesy (1, 10, 12 – 14). Teda akustické vlnenie pôsobiace na človeka 
má nebezpečné fyzikálne vplyvy na jeho sluchový orgán – nad hladinu váženú filtrom A 
rovnajúcu sa 85 dB, fyziologické vplyvy na celý organizmus, a to predovšetkým bunky 
a tkanivo – nad hladinu A 120 dB, na vegetatívny systém – nad hladinu A (60 – 65) dB, ktoré 
závisia najmä od intenzity akustickej energie a psychologické vplyvy – nad hladinu A 30 dB 
(ale aj nižšiu), ktoré závisia od kvalitatívnych parametrov akustického vlnenia (frekvenčného 
rozloženia vlnenia). Zrejme tieto hodnoty platia pre hluk, ktorý sa vyskytuje v prevažnej 
miere. Otázkou však zostáva, či to platí aj pre nízkofrekvenčné energeticky mohutné 
akustické vlnenie, ktoré je vo svete predmetom diskusie. 

Doterajšie výskumy doma i vo svete naznačujú, že samotné frekvenčné váženie A nie je 
dostatočné na to, aby sa posúdilo akustické vlnenie, ktoré obsahuje nízke frekvencie 
s relatívne silným energetickým obsahom v porovnaní s akustickým vlnením pri stredných 
a vysokých frekvenciách, čo sa prejavuje ako zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku, 
ktoré sa znižujú pod 60 Hz, vnímanie zvukov ako pulzujúce a fluktuujúce, oveľa rýchlejšie 
zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so zvyšujúcimi sa hladinami akustického tlaku pri 
nízkych frekvenciách ako pri stredných alebo vysokých frekvenciách a sťažovaním sa na 
pocit zvýšeného tlaku na sluchový orgán (3, 5, 16). O posudzovaní zvukov s mohutným 
nízkofrekvenčným obsahom by sa malo odborne diskutovať a na základe doterajších 
skúseností hodnotiace postupy modifikovať. Meracie miesta sa môžu zmeniť a zvuky 
s mohutným nízkofrekvenčným obsahom ovplyvňuje používané frekvenčné váženie, čím sa 
vytvárajú predpoklady väčšieho obťažovania, ako sa predikuje pomocou hladiny A 
akustického tlaku (2, 4, 6, 7, 16, 20). 

 
Záver 

Doterajšie štúdie, vykonané experimenty a skúsenosti exponovaných osôb 
nízkofrekvenčným akustickým vlnením generovaným aj vzduchotechnickými 
a klimatizačnými jednotkami ukazujú, že pôsobenie energeticky silného akustického vlnenia 
o veľmi nízkych frekvenciách nemožno korektne hodnotiť vážením A, a to z toho dôvodu, že 
tento filter silne potláča energetickú mohutnosť nízkofrekvenčného akustického vlnenia, ktoré 
pôsobí na celý organizmus človeka. Silné energetické pôsobenie pri hodnotení skôr 
predurčuje použitie váženia Z prípadne C, a to aj z toho dôvodu, že hladiny skúmaného 
akustického vlnenia sa približujú ku krivke prahu bolesti. Výsledky a analýza vykonaných 
experimentov z hľadiska ich hodnotenia sa približujú k spôsobu hodnotenia 
nízkofrekvenčného hluku aj v iných vyspelých krajinách. Ukazuje sa, že aj energeticky 
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slabšie nízkofrekvenčné akustické vlnenie môže v chránených priestoroch vyvolať stojaté 
vlnenie, a tým zvýšiť energetické pôsobenie na človeka. Uvedené návrhy na hodnotenie 
akustického vlnenia o veľmi nízkych frekvenciách treba brať do úvahy ako príspevok 
k doterajším poznatkom ako hodnotiť tento hluk a zároveň ako podnet na diskusiu odbornej 
verejnosti, pretože korektné hodnotenie tohto zvuku napomôže znížiť riziko poškodzovania 
zdravia a znižovania pohodlia človeka. 
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Hluk zaujíma zvláštne postavenie medzi mnohými negatívnymi faktormi životného 
prostredia. Zatiaľ čo pri iných fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch nebýva 
ťažké určiť mieru škodlivosti a odozvu ich pôsobenia na ľudský organizmus, pri hluku tomu 
tak nie je. Najzávažnejším faktorom je však neštandardnosť podmienok, nakoľko hluk ako 
noxa zvyčajne pôsobí v komplexe mnohých ďalších exogénnych a endogénnych faktorov. 

Straty sluchu spôsobené hlukom sú najčastejšou príčinou hluchoty a sluchových 
postihnutí. Aj keď možnosti liečby sú limitované, pre väčšinu ľudí trpiacich hlukom 
indikovanou stratou sluchu, existuje niekoľko modifikovateľných zdravotných návykov, ktoré 
by sa mali začať pestovať už od detstva a môžu zabrániť alebo oddialiť nástup poruchy 
sluchu. V súvislosti s poškodením sluchu u adolescentov a mladých dospelých je v súčasnosti 
aktuálna dobrovoľná alebo sociálna expozícia hluku (1).  

Rôzne voľnočasové aktivity môžu byť zodpovedné za poruchy sluchu (dočasné alebo 
trvalé posunutie sluchového prahu, nedoslýchavosť). Expozícia týmto zdrojom hluku sa 
prirovnáva k dolnej akčnej hodnote hluku pri práci (2, 3). Limit podľa smernice 2003/10/ES – 
hladina A hluku – 80 dB za 40 hodín týždenne je dosiahnutý už po menej ako 30 minútach za 
týždeň. Ďalej sú to osobné hudobné prehrávače (OHP), ktoré pri vysokej hlasitosti (nad 89 
dB) dosahujú expozíciu hluku rovnocennú s dolnou akčnou hodnotou už po 5 hodinách za 
týždeň. Približne 2,5 až 10 miliónov občanov EÚ používa OHP tak často a tak nahlas, že 
riskujú stratu sluchu už po piatich rokoch ich používania (4). V súčasnosti v Európe chýbajú 
dostatočné údaje o používaní OHP adolescentmi a mladými dospelými a s tým súvisiace 
dôkazy o vzťahu medzi ich počúvaním a poruchami sluchu.  

Štúdia Ohrkan je epidemiologická štúdia z Bavorska (Regensburg), v ktorej sledujú 
probandov longitudinálne s cieľom detekcie prípadných porúch sluchu (2). Zatiaľ vyšetrili 
2 240 žiakov 9. triedy ZŠ v Regensburgu pomocou validizovaného dotazníka, ktorý 

                                                           
1 Práca bola realizovaná s podporou projektu „Tvorba študijného programu MPH Master of Public 
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ Kód ITMS: 26140230009 
 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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vypracovali v Bavarian Health and Food Safety Authority a bol zameraný hlavne na 
kvantifikáciu sociálnych expozícií hluku u mládeže. V spolupráci s University Hospital 

Regensburg, Department of Otorhinolaryngology objektivizovali vyšetrenie sluchu aj 
tympanometricky a audiometricky. V súbore vyšetrených deviatakov 85 % uvádzalo časté 
počúvanie osobných hudobných prehrávačov, 32 % svojou hlasitosťou prekročilo dolné akčné 
hodnoty a 22 % horné akčné hodnoty pre hluk v pracovnom prostredí. OHP častejšie počúvali 
chlapci, žiaci z profesne orientovaných škôl a neúplných rodín. V súbore dospievajúcich s 
kompletnou audiometriou a tympanometriou (n =1 843) bola prevalencia audiometrických 
zárezov (môžu znamenať poruchu sluchu) len 2,4 %, čo naznačuje potrebu sledovať 
probandov longitudinálne, prípadne sa zamerať aj na staršie vekové skupiny, študentov 
stredných škôl a skupinu vysokoškolákov.  

Cieľom našej štúdie bolo kvantifikovať účinky sociálnej, resp. dobrovoľnej expozície 
hluku (osobné hudobné prehrávače, mobilné telefóny, podujatia s vysokou expozíciou hluku), 
ako aj expozície iným zdrojom environmentálneho hluku v súbore vysokoškolákov vo veku 
19 – 23 rokov. 

 
Materiál a metódy 

Objektívne a subjektívne sme vyhodnotili dynamiku sluchových a nesluchových účinkov 
environmentálneho hluku vo vybranom súbore mladých jedincov (súbor vysokoškolákov vo 
veku 19 – 23 rokov). 

Použili sme autorizované metodické postupy subjektívneho hodnotenia obťažovania, 
interferencie s aktivitami, rušenia spánku a sociálnej expozície hluku.  

Hlukovú záťaž sme objektivizovali pomocou integrujúceho zvukového analyzátora Brüel 
& Kjaer typu 2250 so softvérom pre frekvenčnú analýzu BZ 7223 vo vybraných lokalitách v 
Bratislave (exponovanej – študentský domov Družba na Botanickej ulici a kontrolnej – 
študentský domov Ľudovíta Štúra, Staré Grunty). 

Hodnotili sme ekvivalentné, minimálne a maximálne hladiny zvuku A pre kontrolnú 
a exponovanú skupinu vysokoškolákov. Merania hladín zvuku sme vykonali v súlade 
s platnou legislatívou v časových intervaloch od 17.00 – 18.00 a od 20.00 – 21.00 h. Tieto 
intervaly ešte zachytávajú popoludňajšiu špičku, ako aj čas, keď sú študenti doma a venujú sa 
štúdiu, prípadne iným aktivitám. Hluk sme merali v jarnom období počas pracovných dní 
(utorky). Zisťovali sme zároveň aj skladbu dopravného prúdu na daných stanovištiach. 

Do štúdie sa zatiaľ zapojilo 526 vysokoškolákov (143 mužov a 383 žien, v priemernom 
veku 23,1 ± 2,2 roka), 192 v exponovanej oblasti a 326 v kontrolnej oblasti. Probandi sa 
signifikantne neodlišovali pohlavím, ale vekom (v kontrolnej oblasti boli starší), lokalizáciou 
bytu vzhľadom na expozíciu hluku, výškou poschodia, dĺžkou pobytu v danej lokalite, 
orientáciou okien, typom okien a spokojnosťou s okolím bytu.  

Išlo o mladých a zdravých jedincov, ktorí tvorili homogénnu vzorku populácie vzhľadom 
na vek, vzdelanie a životný štýl a bývali v danej lokalite minimálne 4 roky.  
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Na subjektívne hodnotenie obťažovania (annoyance) sme použili autorizovaný Dotazník o 
obťažovaní hlukom, ktorý obsahoval 67 otázok a využíva 5-stupňovú hodnotiacu škálu 
odpovedí na rušenie a obťažovanie dopravným hlukom podľa odporúčaní expertov z 
výskumného tímu ICBEN (The International Commission on the Biological Effects of Noise) 
(0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší, 3 = ruší veľmi, 4 = ruší extrémne) (5, 6).  

Dotazník obsahoval aj všeobecné otázky týkajúce sa pohlavia, veku a vzdelania, otázky 
zamerané na charakteristiku obytného prostredia (lokalizácia, konštrukcia a okolie obytnej 
budovy, umiestnenie a vybavenie bytu a dĺžka pobytu v byte), na subjektívne hodnotenie 
zdravotných ťažkostí (bolesti hlavy, nervozita a podráždenosť, ťažkosti pri zaspávaní, 
užívanie rôznych druhov liekov, prítomnosť chorôb srdca a ciev a celkové zhodnotenie 
zdravotného stavu), na samotné obťažovanie rôznymi zdrojmi environmentálneho hluku 
(doprava, priemysel, susedia, zábavné podniky a konštrukcie v dome). Osobitná časť sa 
venuje rušeniu dopravným hlukom a jeho psychologickým a fyziologickým účinkom, ako aj 
expozícii hluku z OHP, podujatí a aktivít s vysokou intenzitou hluku. Subjektívne hodnotíme 
intenzitu a trvanie expozície, ako aj typ slúchadiel. Záverom sa pýtame, či respondenti podali 
sťažnosť na rušenie hlukom a či sa v dome urobili nápravné opatrenia na zníženie hlučnosti. 

Informácie od respondentov sme získali pomocou priameho osobného rozhovoru. 
Návratnosť dotazníka bola 90 %. 

Sociálnu (dobrovoľnú) expozíciu hluku sme kvantifikovali pomocou subjektívneho 
hodnotenia intenzity a frekvencie počúvania OHP, ako aj návštev podujatí s vysokou 
intenzitou hlukovej expozície (podľa štúdie Ohrkan) a odhadu expozičnej dávky OHP 
konverziou subjektívneho hodnotenia nastavenia hlasitosti a dĺžky trvania expozície podľa 
Portnuffa a kol. (2, 7, 8).  

Dĺžku a frekvenciu počúvania OHP sme hodnotili v priebehu týždňa, takisto aj úroveň 
hlasitosti počúvania hudby, ako aj typ slúchadiel (slúchadlá priamo zasunuté do uší, slúchadlá 
s mostíkom cez hlavu prekrývajúce uši). Hodnotili sme aj čas v hodinách a minútach v týždni 
a v mesiaci strávený návštevou športových podujatí, koncertov hudby rôznych žánrov 
(klasika, rock, pop, jazz), diskoték, filmových predstavení v kine, hrou na hudobný nástroj, 
športovou streľbou, prípadne prácou v domácnosti s hlučným spotrebičom.  

Na štatistické spracovanie údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky, vzťahy 
medzi spojitými premennými sme posúdili pomocou dvojvýberového t-testu, analýzou 
rozptylov (ANOVA) a korelačnými koeficientmi. Vzťahy medzi kategorickými dátami sme 
hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek, chí-kvadrátového testu a stratifikovanou 
analýzou. Zo štatistických programov sme využili programy EPI-INFO 7.1.1.1, 2013 a S-
PLUS 6. 

 
Výsledky a diskusia 

Na základe výsledkov meraní hlukovej expozície vo vonkajšom prostredí v exponovanej 
lokalite v porovnaní s kontrolnou oblasťou sme zistili, že hladiny hluku vo večerných 
hodinách (17.00 – 18.00 a 20.00 – 21.00) prekračovali limity dané národnou legislatívou, ako 
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aj medzinárodné odporúčania (9, 10, 11, 12). Hladiny zvuku A v kontrolnej oblasti boli 
signifikantne nižšie (p < 0,001) (obr. 1, 2) 

V zložení dopravného prúdu v exponovanej oblasti dominovali osobné automobily 
a električky, ktoré sa považujú za zvlášť obťažujúce. Aj v kontrolnej oblasti prevládali osobné 
automobily, nie však v takom počte ako v exponovanej oblasti; vyskytli sa tu aj autobusy 
a nákladné automobily, ale žiadne električky (obr. 3). 
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Obr. 1. Hladiny zvuku A v sledovaných oblastiach (17.00 – 18.00 h) 
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Obr. 2. Hladiny zvuku A v sledovaných oblastiach (20.00 – 21.00 h) 
 

Z celkového súboru 526 respondentov 416 (79,4 %) uviedlo počúvanie OHP v poslednom 
týždni v priemernej dĺžke 314 minút. Medzi počúvaním OHP v exponovanej (85,34 %) a v 
kontrolnej skupine (76,31 %) bol významný rozdiel (p = 0,01) (obr. 4). Tento rozdiel však 
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nebol signifikantný medzi pohlaviami (p = 0,14), ani v dĺžke počúvania OHP (p = 0,43). Viac 
ako 10 % študentov počúvalo hudbu na úrovni hlasitosti 4 (keď nemožno počuť reč ani 
dopravu) a viac ako 80 % (84,7 %) používalo slúchadlá priamo zasunuté do uší. Medzi 
úrovňou hlasitosti počúvania OHP, ako aj časom stráveným na rôznych hlučných podujatiach, 
nebol medzi exponovanou a kontrolnou skupinou významný rozdiel. 
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Obr. 3. Zloženie dopravného prúdu v exponovanej a v kontrolnej oblasti 
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Obr. 4. Počúvanie OHP v sledovaných oblastiach (frekvencia, trvanie/týždeň) 

 

Významný rozdiel bol v type slúchadiel: slúchadlá zasunuté priamo do uší používajú 
častejšie študenti bývajúci v hlučnej lokalite (p = 0,03). Tieto slúchadlá sú podľa SCENIHR 
(2008) oveľa škodlivejšie a pri hodnotení expozície sa odporúča k hlukovým hladinám 
pripočítať 7 – 9 dB. 

Expozičnú dávku OHP sme hodnotili konverziou podľa subjektívne zvolenej hladiny 
OHP, dĺžky počúvania v minútach za týždeň a podľa typu slúchadiel (7, 8). Ekvivalentnú 
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hladinu zvuku A sme porovnali s limitom pre pracovné prostredie (dolná akčná hodnota 
(LAV) LAEX,8h = 80 dB). Z celkového počtu probandov, u ktorých bolo možné vykonať 
konverziu počúvania OHP (n = 384), 28,1 % prekročilo LAV, 27,2 % v exponovanej oblasti 
a 28,8 % v kontrolnej oblasti (p = 0,65) (obr. 5, 6). Významný nebol ani rozdiel medzi 
pohlaviami, kde LAV prekročilo 34,6 % mužov a 33,7 % žien (p = 0,23). 

 

0

19

3

8211

36

4

2

1

0 20 40 60

počet študentov

48,6

60,9

64,1

73,2

76,4

85,5

88,8

97,8

101

ex
po

zí
ci

a 
(h

la
di

na
 z

vu
ku

 A
 v

 d
B

) exp. lokalita

 
Obr. 5. Expozičná dávka OHP v exponovanej lokalite 
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Obr. 6. Expozičná dávka OHP v kontrolnej lokalite 
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Naše výsledky sú v súlade s výsledkami iných štúdií, ktoré uvádzajú, že 88 – 90 % 
adolescentov a mladých dospelých počúva OHP cez slúchadlá (13). Publikácie z rokov 2011 
– 2013 hodnotili zvýšené riziko vzniku porúch sluchu v súvislosti s počúvaním OHP, ako aj 
aktuálnu incidenciu nedoslýchavosti a tinitu. Tieto štúdie sa týkali mladých Nemcov, 
Američanov, Talianov, Holanďanov, Slovincov, Brazílčanov a Malajčanov (3, 7, 8, 14, 15, 
16, 17, 18). 

Maximálna hladina A akustického tlaku zvuku dosiahla pri počúvaní OHP cez slúchadlá 
až 126 dB, s rozdielom 14,4 dB v závislosti od hudobného štýlu (13). Priemerné úrovne 
počúvania OHP (Leq) sa pohybovali v rozmedzí 68 – 86 dB, v závislosti od počtu obyvateľov, 
hluku pozadia, typu hudby a metódy merania. Subjektívne hodnotené priemerné denné 
používanie OHP bolo v rozmedzí od 0,014 – 12 h (13). 

Prevalencia porúch sluchu spôsobených hlukom u adolescentov a mladých dospelých bola 

17 % až 29 % (13). Posun sluchového prahu ≥ 25 dB pri jednej alebo viacerých frekvenciách 
sa vyskytol u 7,3 % zo 177 probandov v Malajzii (18). V početnom súbore deviatakov zo 
základných škôl v Bavorsku (n = 1 843) bola prevalencia audiometrických zárezov iba 2,4 % 
a naznačila potrebu sledovať súbor longitudinálne alebo sa zamerať na staršie vekové 
skupiny, napríklad vysokoškolákov (3). 

Študenti v našej skupine exponovanej dopravným hlukom počúvali OHP častejšie než 
študenti z kontrolnej skupiny (možno sa tým snažia maskovať jeho účinky, ako aj účinky 
iných zdrojov environmentálneho hluku). Avšak úroveň hlasitosti počúvania OHP nebola 
signifikantne rozdielna medzi skupinami.  

V budúcnosti by sme chceli rozšíriť súbor v štúdii na 1 000 vysokoškolských študentov a 
pridať skupinu 500 adolescentov vo veku 15 – 17 rokov. V spolupráci s otorinolaryngológmi 
plánujeme vykonať audiometrické a tympanometrické vyšetrenia za účelom objektivizácie 
účinkov sociálneho hluku na sluchový orgán. V rámci kvantifikácie účinkov 
environmentálneho hluku sa budeme podrobnejšie venovať riziku vzniku chronických chorôb. 

 
Záver 

V našej štúdii uviedlo 79,4 % respondentov počúvanie OHP v poslednom týždni v 
priemernej dĺžke 314 minút. Medzi užívateľmi OHP bola v 28,1 % prekročená LAV. 
Významný rozdiel sme zistili v počtoch počúvajúcich OHP v skupinách s rôznym vystavením 
hluku z dopravy. 

Výsledky štúdie poukazujú na rovnakú dôležitosť expozície hluku z rôznych zdrojov 
v životnom prostredí, ako aj sociálnemu hluku. V budúcnosti by sme chceli formulovať 
návrhy a intervenčné postupy v prevencii sluchových a nesluchových účinkov 
environmentálneho hluku vo vulnerabilných skupinách adolescentov a mladých dospelých.  
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Zdravie je dôležitou súčasťou celkovej kvality života (health-related quality of life) a do 
značnej miery ovplyvňuje aj ďalšie  oblasti života. Medzi najdôležitejšie dimenzie kvality 
života súvisiacej so zdravím patria nasledujúce dimenzie (16): sociálne aktivity a ich 
obmedzenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, zdravotné obmedzenia fyzickej 
aktivity, somatická bolesť, duševné zdravie a emócie, vitalita a všeobecný pocit zdravia. 
Podľa iných autorov (17) sem patria telesný stav a funkčné schopnosti, psychický stav 
a osobná pohoda, medziľudské vzťahy a ekonomická situácia a zamestnanie. V súvislosti 
s celkovou kvalitou života nesmieme zabudnúť aj na subjektívnu stránku zdravia – jedinečný 
spôsob akým vnímame, hodnotíme a prežívame vlastný zdravotný stav. 

V psychológii zdravia pribúda výskumov, ktoré riešia súvislosti medzi rôznymi 
zdravotnými problémami a osobnostnými charakteristikami, záťažovými situáciami, 
copingovými stratégiami a podobne. Pomerne nedávno sa výskum začal zaoberať zdravím 
a jeho osobnostnými i sociálnymi prediktormi a súvislosťami z celoživotného hľadiska. Na 
zachytenie dynamiky subjektívne vnímaného zdravia je najlepšie využiť longitudinálne 
výskumy, ktoré redukujú riziko skreslenia interindividuálnymi rozdielmi.  

Výsledky longitudinálnych výskumov, ktoré sa zaoberajú zdravím ukazujú, že napriek 
očakávaniam, objektívny zdravotný stav človeka v detstve a dospievaní nie je najlepším 
prediktorom subjektívne hodnoteného zdravia v neskorších obdobiach života (13). Preto sa 
psychologicky orientované výskumy v tejto oblasti obracajú skôr na osobnostné a sociálne 
charakteristiky v detstve a dospievaní. Naopak, longitudinálne výskumy sledujúce kognitívne 
schopnosti v detstve opakovane potvrdzujú vzťah so subjektívnym zdravím v dospelosti. 
U detí s vyššou úrovňou inteligencie sa objavuje znížené riziko psychologického stresu 
(Scottish Mental Survey) (7) alebo celkové pozitívnejšie subjektívne hodnotené zdravie (7, 

                                                           
1 Štúdia vznikla s podporou RVO: 68081740 a grantu GA ČR č. GA15-22474S 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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13). Prediktívnu hodnotu má až do obdobia stredného veku, keď sa ešte neobjavujú choroby 
spojené so starobou.  

Detský temperament a súvisiace charakteristiky sú tiež dôležitým prediktorom subjektívne 
hodnoteného zdravia (19). S detským temperamentom ako prediktorom subjektívne 
hodnoteného zdravia je úzko previazaná emočná regulácia. Emočná regulácia znamená 
iniciáciu, udržovanie a ovplyvňovanie výskytu, intenzity a trvania vnútorných pocitov 
a fyziologických procesov, ktoré sú spojené s emóciami. Môžeme ju však dosiahnuť aj 
prostredníctvom kontroly pozornosti a cez kognitívne procesy, ktoré ovplyvňujú interpretáciu 
prežívanej situácie. Vysoká úroveň emočnej sebakontroly v detstve  sa v dospelosti spája 
s pozitívnymi charakteristikami, ktoré vedú k úspešnému sociálnemu a psychologickému 
vývinu. Nízka sebakontrola, naopak, vyúsťuje do zážitkov negatívnych emócií, ako sú strach 
a hnev a nepriamo ovplyvňuje aj negatívne hodnotenie vlastného zdravia až o 30 rokov 
neskôr (14).  

Podporujúce rodinné prostredie v detstve a dospievaní tiež vytvára významný zdroj 
subjektívne hodnoteného zdravia. Nielen dobré vzťahy s rodičmi, ale aj hmotná stránka 
rodiny – socioekonomický status – majú vplyv na pozitívne hodnotenie v dospelosti (18). 
Z ďalších charakteristík, ktoré ovplyvňujú smer subjektívneho vnímania vlastného zdravia 
a životný štýl, sú to najmä osobnostné  a sociálne charakteristiky (14). Vysoká úroveň pocitu 
koherencie (1) pôsobí ako protektívny faktor a chráni aj pred zvýšenou úrovňou stresu. Vedie 
k pozitívne vnímanému zdraviu, spokojnosti so životom a znižuje riziko výskytu 
depresívnych symptómov a syndrómu vyhorenia (10). Pozitívne na subjektívne hodnotené 
zdravie pôsobia aj ďalšie psychologické charakteristiky, ako sú osobná pohoda (18), pocit 
vlastnej sebaúčinnosti (24), vysoké sebahodnotenie a nízky neurotizmus (14). Medzi sociálne 
charakteristiky, ktoré ovplyvňujú subjektívne zdravie, patrí partnerská a pracovná oblasť. 
Nízka stabilita manželstva a problémy v práci, ako je nestabilná pracovná kariéra či 
nezamestnanosť, negatívne ovplyvňujú subjektívnu stránku zdravia (13).  

Spôsob prežívania vlastného zdravia je ovplyvňovaný aj inými faktormi než sú 
intraindividuálne a interindividuálne charakteristiky. Ide o širší sociálny kontext, sociálne 
normy, hodnoty a očakávania. Ide o tzv. makrosociálnu rovinu, ktorá môže významne 
ovplyvňovať individuálne fungovanie človeka (3). Mnohé výskumy poukazujú na kultúrne 
odlišnosti subjektívne vnímaného zdravia, a to dokonca aj v geograficky a kultúrno-historicky 
blízkych spoločnostiach (9).  

 
Súbor a metódy 

Súbor pozostával z participantov Brnianskeho longitudinálneho výskumu. Pôvodný  
longitudinálny výskum s názvom „Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních 

prostředí“ prebiehal v rokoch 1961 – 1980. K obnoveniu výskumu došlo v roku 2000. Počet 
participantov sa v priebehu výskumu menil. Pôvodne bolo zapojených 557 detí (50,1 % 
dievčat). Z rôznych dôvodov (zmena bydliska, nezáujem, smrť) ich počet klesal, najväčší 
úbytok participantov nastal medzi 16 a 18 rokmi, keď bola ukončená psychologická časť 
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výskumu. Po obnovení sa z  pôvodného počtu 557 osôb podarilo v rokoch 2001 až 2005 
osloviť 332 osôb, z nich odpovedalo 142, z toho 138 kladne. Nakoniec obnovený výskum 
prebehol spolu u 83 ľudí (cca 15 % pôvodného súboru) v troch vlnách, v rokoch 
2001/2002, 2005/2006 a 2011/2012. Priemerný vek participantov v prvej vlne bol 38,1 rokov, 
v druhej vlne 42,1 rokov a v tretej vlne 48,1 rokov. 

Pri analýze dát sme použili štatistický program STATISTIKA (verzia 10) s využitím 
deskriptívnej štatistiky, korelačnej analýzy, krokovej regresnej analýzy, prípadne analýzy 
rozptylu (ANOVA). Normalitu rozloženia dát (pre použitie parametrickej formy testov) sme 
zisťovali pomocou príslušných testov (Kolmogorovov-Smirnovov test, Shapiro-Wilksov test). 

Detstvo a adolescencia 
Emočnú reguláciu (9 rokov) sme merali projektívnym Rosenzweigovým obrázkovým 

frustračným testom (P-F Test (22), ktorý na základe dopĺňania textu do obrázkov zisťuje smer 
agresie a spôsob prekonávania frustrujúcej situácie. My sme pracovali so smermi agresie. 
V opozícii voči agresii ako nízkej emočnej regulácii sme postavili tzv. konštruktívne 
správanie, ktoré sme charakterizovali v zmysle nízkej intropunitivity (agresie obrátenej voči 
vlastnej osobe), nízkej extropunitivity (agresie obrátenej voči okoliu) a vysokej impunitivity 
(snaha prekonať frustráciu). 

Inteligencia v 12 rokoch bola meraná Wechslerovým inteligenčným testom pre deti 
(WISC), ktorý obsahuje 10 subtestov vo verbálnej a neverbálnej časti Medzi verbálne 
subtesty patria informácie, porozumenie, počty, podobnosti a čísla. Neverbálna časť testu 
obsahuje symboly, dopĺňanie a usporiadanie obrázkov, kocky a skladačky.  

Školský prospech bol vytvorený na základe priemeru koncoročných školských známok 
v priebehu 1. – 8. (9.) ročníka ZŠ. 

Úroveň sebahodnotenia bola v 14 rokoch zisťovaná pomocou Coopersmithovho dotazníku 
sebahodnotenia (CSEI) (6). 50-položkový dotazník vychádza z pojatia sebahodnotenia ako 
z charakteristiky, ktorá obsahuje tieto zložky: kompetentnosť, úspešnosť, významnosť 
a váženosť.  

Rodinné vzťahy v 15 rokoch: oblasť rodinných vzťahov bola súčasťou „interview“, 
v ktorom examinátori adolescentovi kládli otázky ústne. Do vzťahu k rodičom sme zahrnuli 
dve oblasti: vzťah s matkou a vzťah s otcom. 

Osobnostné charakteristiky boli v priebehu adolescencie merané 48-položkovým testom 
Maudsley Personality Inventory (MPI) (11) v 16 rokoch. Meria dva osobnostné faktory, ktoré 
vychádzajú z Eysenckovej teórie osobnosti: neurotizmus (emočná labilita) a extroverziu 
(frekvencia a intenzita sociálnych kontaktov).  

Dospelosť (41 až 49 rokov) 
Manželský status sme merali pomocou Kalendára histórie života (LHC) (5). Ide o 

sociologicky zameranú metódu, v ktorej sa označuje výskyt udalostí a ich priebeh (napr. 
zamestnanie, manželstvo, deti) v určitých časových jednotkách (u nás to bol 1 rok). 
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Orientáciu kariéry sme definovali ako stabilitu kariérnej dráhy a (ne)prítomnosť dlhodobej 
nezamestnanosti (nad 6 mesiacov). Nestabilná kariéra bola označená u ľudí, ktorí menili 
nielen pracovné miesta, ale aj odbor povolania; premenlivá kariéra bola identifikovaná u ľudí, 
ktorí síce menili zamestnanie, ale iba v rámci jedného odboru; stabilná kariéra bola označená 
vtedy, keď ľudia pracovali dlhodobo na jednom mieste. Stabilitu kariéry sme hodnotili od 27 
rokov pomocou Kalendára histórie života. 

Socioekonomický status (SES) sme vytvorili na základe dvoch indikátorov – vzdelania 
a zamestnania. Vzdelanie sme rozdelili podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie 
vzdelávania (ISCED) na vysokoškolské vzdelanie, úplné stredoškolské vzdelanie 
a stredoškolské vzdelanie bez maturity. Do kategórie základného vzdelania nepatril ani jeden 
participant. Podľa Goldthorpovej triednej schémy (EGP; Erikson & Goldthorpe, 1992) sme 
vytvorili tri skupiny postavenia zamestnania: najvyššia, stredná a najnižšia pozícia 
zamestnania. Podobne ako predchádzajúce sociálno-demografické charakteristiky, aj SES sme 
zisťovali pomocou Kalendára životnej histórie.   

Na zisťovanie osobnostných charakteristík v strednej dospelosti sme použili 66-položkový 
Eysenckov osobnostný dotazník (EOD) (26), ktorý podobne ako MPI použitý v adolescencii 
pozostáva zo škály N (neuroticizmus) a škály E (extroverzia-introverzia). 

Ďalšie charakteristiky, ktoré sa vzťahujú k sebapoňatiu sme merali nasledujúcimi 
metódami: 

Sebahodnotenie v dospelosti sme merali pomocou Rosenbergovej Škály sebahodnotenia 
(RSES) (2). Ide o 10-položkový inventár, ktorý meria globálne sebahodnotenie. 

Spokojnosť so životom sme zisťovali pomocou jednodimenzionálnej Škály životnej 
spokojnosti (SWLS) (20). Táto 5-pložková škála využíva vedomé hodnotenie života človeka, 
ktoré vychádza z jeho vlastných kritérií. 

Sebaúčinnosť sme hodnotili pomocou Škály generalizovaného pocitu vlastnej účinnosti 
(GSE) (15), ktorá meria subjektívne hodnotené všeobecné schopnosti (účinnosť) v rôznych 
oblastiach života. Generalizované pojatie vlastnej účinnosti pomáha vysvetliť širšie oblasti 
ľudského správania a zvládania záťaže v porovnaní s užšie vymedzenou sebaúčinnosťou. 

Škála jasnosti sebapoňatia (SCCS) (4) zachytáva časovú stabilitu a konzistenciu názorov 
na vlastnú osobu. Ide o presnosť, jasnosť a trvalosť sebapoňatia (napr. na uvedomované 
osobnostné charakteristiky). 

Pocit koherencie sme zisťovali pomocou dotazníku OLQ (Orientation to Life 

Questionnaire) (1). Ide o 29-položkový dotazník, ktorý skúma odolnosť človeka voči 
vonkajšiemu tlaku či rôznym záťažovým situáciám, jasnosť predstáv a plánov do budúcnosti 
a podobne. Obsahuje tri subškály: zmysluplnosť, porozumenie situácii a ovládateľnosť diania. 

Subjektívne hodnotené zdravie sme zisťovali pomocou Zdravotného dotazníka (25). V 52 
položkách zachytáva pomerne široké spektrum zdravotných problémov, napríklad: 
prítomnosť choroby, pohybové problémy, problémy s trávením, kardiovaskulárne problémy, 
psychosomatické problémy a celkovú životosprávu (napr. fajčenie, frekvenciu pitia alkoholu, 
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kávy, pravidelnosť stravovania). Subjektívne hodnotené zdravie sme zisťovali v druhej 
a tretej vlne (t.j. v rokoch 2005/2006 a 2011/2012). 

 
Výsledky 

Prediktory subjektívne hodnoteného zdravia z detstva a adolescencie 
Pomocou korelačnej analýzy sme zisťovali vzťah medzi subjektívne hodnoteným zdravím 

a kognitívno-akademickými charakteristikami v detstve a dospievaní (inteligencia a  
školských prospech). Žiadne významné výsledky sme nezistili. Podobne nevýznamné 
výsledky sa objavili aj pri emočnej regulácii. V oblasti charakteristík rodiny pôvodu bol 
významný vzťah s otcom v 15 rokoch: ľudia s negatívnym vzťahom k otcovi subjektívne 
hodnotili svoj zdravotný stav ako najhorší (F (3; 57) = 3,46; p < 0,05). Z ďalších 
charakteristík z detstva a dospievania sme objavili významné vzťahy iba s osobnostnými 
charakteristikami meranými v 16 rokoch: s extroverziou (r = 0,28; p < 0,05) aj s neurotizmom 
(r = -0,30; p < 0,05).  

Koreláty subjektívne hodnoteného zdravia v dospelosti 
V dospelosti sa v oblasti osobnostných čŕt objavil signifikantný vzťah iba pri neurotizme 

(r = -0,42; p < 0,01), vzťahy s extroverziou sa ukázali ako štatisticky nevýznamné. Výsledky 
korelačnej analýzy s ostatnými charakteristikami psychologického fungovania ukázali 
niekoľko významných korelácií: s jasnosťou sebapoňatia (r = 0,33; p < 0,01), so 
sebaúčinnosťou (r = 0,29; p < 0,05) a s  koherenciou osobnosti (r = 0,33; p < 0,01), a to 
predovšetkým s jej zložkou riaditeľnosť života. Pomocou regresnej analýzy sme sa snažili 
zachytiť prediktory, ktoré vysvetľujú variabilitu subjektívne hodnoteného zdravia 
v dospievaní a v dospelosti. Pri zaradení nezávislých premenných z adolescencie sa 
neprejavila ani jedna zvolená charakteristika štatisticky významne, model 2 dokonca ako 
celok prekročil hranicu p = 0,05. Miera vysvetlenia variability v modeli 2 v porovnaní 
s modelom 1 tiež nebola významná, zvýšila sa iba o necelé 2 %. Podrobnosti sú uvedené 
v tab. 1. 

 
Tab. 1. Regresná analýza subjektívneho zdravia s premennými z dospievania (n = 71) 

Závislá premenná Model p R2 upravené R2 Nezávislá premenná Beta 

1 < 0,05 0,12 0,09 
extroverzia v 16 
neuroticizmus v 16 

0,18 
-0,22 

 
 
 
Subjektívne zdravie 

2 > 0,05 0,13 0,05 

extroverzia v 16 
neuroticizmus v 16 
inteligencia v 12 
sebahodnotenie v 14 
školský prospech 

0,21 
-0,24 
-0,12 
-0,03 
0,01 

 
Pri použití krokovej regresnej analýzy s psychologickými aspektmi fungovania sa ako 

jediným významným osobnostným prediktorom ukázala miera neurotizmu, a to aj po pridaní 
ďalších charakteristík do modelu 2 (tu bol na hranici významnosti). Aj keď oba modely boli 
štatisticky významné (p < 0,05), aj po pridaní ďalších sledovaných prediktorov vysvetľovali 
iba veľmi málo variability subjektívne hodnoteného zdravia (R2 = 0,23). Ani rozdiely medzi 
modelmi v hodnote R2 nedosahovali štatisticky významnú úroveň (tab. 2). 
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Tab. 2. Regresná analýza u subjektívneho s premennými z  dospelosti (N = 68) 

Závislá 
premenná Model p R2 Upravené R2 Nezávislá premenná Beta 

1 < 0,01 0,20 0,17 
extroverzia v dospelosti 
neuroticizmus v dospelosti 

0,16 
-0,40** 

 
 
 
Subjektívne 
zdravie 

2 < 0,05 0,23 0,13 

extroverzia v dospelosti 
neuroticizmus v dospelosti 
sebahodnotenie v dosp. 
spokojnosť so životom 
jasnosť sebapoňatia  
sebaúčinnosť 
koherencia osobnosti 

0,14 
-0,31* 
-0,04 
0,02 
0,22 
0,13 
-0,06 

 
V súvislosti so sledovanými charakteristikami sociálneho fungovania (SES, kariérna 

orientácia a manželská stabilita) sme žiadne významné vzťahy so subjektívne hodnoteným 
zdravím nenašli. 

 
Diskusia a záver 

Mnohé naše predpoklady týkajúce sa prediktorov subjektívneho zdravia  sa nenaplnili. 
Pri charakteristikách z detstva a dospievania išlo najmä o charakteristiky z kognitívno-
akademickej oblasti a o emočnú reguláciu. Na základe výsledkov ďalších longitudinálnych 
výskumov (7) sme predpokladali významný vzťah medzi kognitívnymi schopnosťami 
a subjektívne hodnoteným zdravím. Ten sa však v našom výskume nepotvrdil.  Na rozdiel od 
predchádzajúcich výskumov (14) sme nezistili žiadny vzťah medzi nízkou emočnou 
reguláciou a horšie vnímaným subjektívnym zdravím. To si vysvetľujeme odlišným 
prístupom k chápaniu emočnej regulácie. Rosenzweigov test, ktorý bol použitý v detstve, 
vychádza z predpokladu, že agresia je reakciou na (hypotetickú) záťažovú (frustrujúcu) 
situáciu. Spôsob reakcie tak môže byť čiastočne ovplyvnený aj sociálnym učením, zatiaľ čo 
v iných výskumoch je viac naviazaný na oblasť detského temperamentu. 

Naopak, osobnostné črty sa aj v našom výskume ukázali ako významnými prediktormi 
subjektívneho zdravia – v dospievaní aj v dospelosti, o 20 rokov neskôr. Významné vzťahy sa 
prejavili predovšetkým pri neurotizme, ktorý sa opakovane objavuje ako významný prediktor 
horšieho objektívneho i subjektívneho zdravia (12). 

Psychologické charakteristiky, ako sú vysoké sebahodnotenie, pocit koherencie či 
sebaúčinnosť, sa opakovane prejavujú ako protektívne faktory, ktoré prispievajú významnou 
mierou k subjektívne hodnotenému zdraviu (10, 18, 24). Preto nás zaujímalo, do akej miery 
vysvetľujú variabilitu subjektívne hodnoteného zdravia (nad vysvetlenie poskytnuté 
osobnostnými črtami ako sú extroverzia a neuroticizmus). Výsledky regresnej analýzy boli 
dosť prekvapujúce. Koherencia osobnosti, spokojnosť so životom a ďalšie charakteristiky tzv. 
zdravého správania sa podieľali iba veľmi malou mierou na subjektívnom hodnotení 
vlastného zdravia. U ľudí v strednej dospelosti tento výsledok pripisujeme ešte stále 
pretrvávajúcej (naučenej) tendencii nezohľadňovať osobné zdroje, ale prenášať zodpovednosť 
mimo vlastnú osobu, predovšetkým na odborníkov – lekárov. V tomto bode súhlasíme so 
závermi štúdií, ktoré sa zaoberajú vplyvom makrosociálnych charakteristík (noriem, zvykov 
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a svetonázoru) na človeka. V prípade spoločností, ktoré prešli významnou spoločenskou 
zmenou (makrosociálnou tranzíciou), hovoria o pomerne flexibilnej zmene sociálnych 
charakteristík (napr. vek pri založení rodiny, požiadavky na úroveň vzdelania), 
a o dlhodobejšom pretrvávaní zaužívanej „kognitívnej schémy“ v oblasti psychologických 
charakteristík, ktorá môže trvať aj dlhšie než jednu celú generáciu (23). 

Mnohé výskumy sa sústredili na dopad nezamestnanosti na celkový psychosociálny stav 
človeka, kde zistili zhoršené psychické zdravie (21). My sme nenašli žiadny vzťah s horšie 
hodnoteným subjektívnym zdravím. Podobne nevýznamné výsledky sme napriek nášmu 
očakávaniu odhalili aj pri socioekonomickom postavení či manželskej stabilite. Zdá sa, že 
v manželskom či partnerskom vzťahu hrá v kontexte subjektívne hodnoteného zdravia 
dôležitejšiu úlohu spokojnosť s manželstvom (8). Pri manželskej či partnerskej spokojnosti 
ide o subjektívnu stránku vzťahu, zatiaľ čo my sme sa zamerali na objektívny ukazovateľ 
stability manželstva. Ten nemusí vôbec adekvátne odrážať subjektívne prežívanie 
partnerského vzťahu. 

Napriek jedinečnosti nášho výskumu vyplývajúcej predovšetkým z jeho longitudinálneho 
dizajnu, sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré môžu limitovať a čiastočne skresliť 
získané výsledky. Mnohé z týchto obmedzení vychádzajú práve z podstaty dlhodobého 
výskumu. V našom prípade ide najmä o vysokú experimentálnu mortalitu, prerušenie 
výskumu trvajúce 20 rokov a samotnú operacionalizáciu subjektívne hodnoteného zdravia 
a spôsobu jeho zisťovania. Napriek možným zdrojom skreslenia a uvedeným obmedzeniam 
považujeme náš výskum za prínosný, a to práve vďaka jeho longitudinálnej podstate, ktorá 
umožnila využiť údaje v rozpätí viac ako 40 rokov. Zároveň vďaka široko koncipovanému 
zameraniu Brnianskeho výskumu celoživotného vývinu človeka nám umožnila zohľadniť 
širšie spektrum prediktorov, ktoré pokrývajú veľkú časť reálneho života človeka. 
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Epidemiologické a klinické štúdie upozorňujú na trvalý vzostup prevalencie viacerých 
metabolických porúch u obyvateľstva vyspelých aj rozvojových krajín sveta (1, 2). Hlavnými 
predstaviteľmi sú obezita a DM 2. typu (3, 4), avšak v ostatných rokoch sa zvýšenou 
prevalenciou dominantne začína presadzovať i metabolický syndróm (MS), ako to uvádzajú 
viaceré práce (5, 6, 7).  

Táto skutočnosť je závažná so zreteľom na vývoj ním podmienených chorôb, najmä 3- až 
4-násobne zvýšené riziko ischemickej choroby srdca (ICHS) a jej komplikácie – infarktu 
myokardu a v súvislosti s artériovou hypertenziou riziko náhlych cievnych mozgových príhod 
(2) a vyššej kardiovaskulárnej úmrtnosti (8). Z uvedeného dôvodu sa v literatúre uvádza ako 
kardiometabolický syndróm, expresívne dokonca ako smrtiace kvarteto (9), i keď by bolo 
opodstatnené rozšíriť jeho názov aj o ďalšie riziká, ktoré svojim mechanizmom vytvára 
z hľadiska prevalencie viacerých komorbidít a ich komplikácií (10, 11, 12). 

Očakáva sa, že narastajúca prevalencia MS bude v budúcnosti spojená so značne 
zvýšenými zdravotnými a ekonomickými nárokmi na spoločnosť, ako aj so zvýšenou 
kardiovaskulárnou – a pri združení s obezitou aj onkologickou – morbiditou a mortalitou 
v populácii (13). 

Cieľom práce je prezentovať prevaleniu biochemických markerov metabolického 
syndrómu a obezity z reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva SR, údaje NCZI 
o trende vývoja DM 1.a 2.typu v dospelej populácii SR (14) a prehľadnou formou poukázať 
na etiopatogenézu metabolického syndrómu a jeho komorbidít. 

 
Charakteristika súboru a použité metodiky 

Súbor tvoria klinicko-biochemicky vyšetrené osoby tzv. zdravej populácie vo veku 19 – 
75 a viac rokov v počte 3 175 (1 547 žien a 1 628 mužov) v rámci celoslovenského výskumu 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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výživy obyvateľstva (15, 16). 

Tzv. klasické biochemické markery metabolického syndrómu a kardiovaskulárneho 
rizika, ako je zvýšená hladina triacylglycerolov a znížená hladina HDL-cholesterolu v krvi 
sme vyšetrovali pomocou štandardných laboratórnych postupov za použitia automatického 
analyzátora Vitros 250 firmy Johnson&Johnson z USA. 

Pre diagnostiku 2. stupňa obezity – latentnej (BMI ≥ 27,3 kg/m2 u žien a BMI ≥ 27,8 

kg/m2 u mužov) a klinickej (BMI ≥ 30 kg/m2 u oboch pohlaví) sme zvolili vyčíslenie hodnôt 
výškovo-hmotnostného Queteletovho indexu (z r. 1869), ktorý vyjadruje pomer medzi 
telesnou hmotnosťou a štvorcom telesnej výšky. A. Keys ho v r. 1972 využil pre diagnostiku 
obezity a premenoval ho v anglickom vyjadrení na Body Mass Index (BMI) v kg/m2. 
Výpočet: BMI = hmotnosť v kg / štvorec výšky v m. 

 
Výsledky a diskusia  

Disponujeme údajmi o priemerných hodnotách sérových triacylglycerolov a HDL-
cholesterou, ako aj o prevalencii ich abnormálnych hodnôt v dospelej časti populácie SR. 
Na obr. 1 prezentujeme priemerné hodnoty triacylglycerolov (TAG), z ktorých vyplýva 
významný intersexuálny rozdiel v zmysle ich vyšších hodnôt u mužov v produktívnom veku 
s výrazným rizikovým píkom u 35- až 39-ročných mužov a u žien v postmenopauzálnom 

období ≥ 60 rokov života.  

 

Obr. 1. Priemerné hodnoty triacylglycerolémie u žien a mužov Slovenska (n = 3 133) z celoslovenského 
reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva 

 
Obr. 2 ilustruje prevalenciu hypertriacylglycerolémie, jej izolovanú formu a jej zastúpenie 

v kombinovanej forme hyperlipoproteinémie. Obe tieto formy sú o niečo častejšie u mužov 
v produktívnom veku (11,2 %) ako u žien (10,4 %), ale frekventovanejšie u žien v seniorskom 

[r.]  



 83

veku (14,9 %) v porovnaní s mužmi (13,0%), pričom u oboch pohlaví pozorujeme vzostup ich 
prevalencie s pribúdajúcim vekom. U cielene sledovaného súboru obéznych jedincov sme 
hypertriacylglycerolémiu potvrdili u 55 % jedincov (17). 

 
 

Obr. 2. Prevalencia hyperlipoproteinémie u dvoch vekových skupín dospelých v SR 

 
 

Obr. 3. Priemerné hodnoty HDL-CH žien a mužov (n = 3 133)  
z celoslovenského reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva 

 
Na obr. 3 uvádzame priemerné hodnoty sérového HDL-cholesterolu, kde zaznamenávame 

počas celého fertilného obdobia žien jeho štatisticky významne vyššie hodnoty oproti mužom 

[r.]  
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a v seniorskom veku opačne, vyššie hladiny HDL-cholesterolu v sére u mužov v porovnaní so 
ženami. 

Obr. 4 znázorňuje, akým percentom sa podieľajú abnormálne znížené hodnoty HDL-
cholesterolu na jeho priemerných hodnotách. Opäť sa pritom potvrdzuje intersexuálny 
rozdiel, a to vyššou prevalenciou nízkych hladín HDL-cholesterolu u mužov (u mladších 28,7 
% a u starších 32,0 %) v porovnaní so ženami (mladšie 21,8 % a staršie 30,8 %). Tieto údaje 
sú v blízkej zhode s dátami o prevalencii MS v populácii SR – v priemere 25,6 % 
a v ostatnom čase až 31 % (17). Uvádza sa, že vo veku nad 60 rokov môže MS postihnúť až 
40 % osôb (6).  

Tieto 2 základné zložky lipidového spektra, ktoré charakterizujú dyslipoproteinémiu 
pri MS – hypertriacylglycerolémiu a abnormálne nízke hodnoty sérového HDL-cholesterolu – 
sme potvrdili pri celoslovenskom výskume výživy obyvateľstva ako najčastejší typ 
kombinovanej dyslipoproteinémie v dospelej časti populácie SR (15). 

 

 

Obr. 4. Prevalencia znížených hodnôt HDL-CH v dvoch vekových skupinách dospelých žien a mužov  
(n = 3 175) z celoslovenského reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva v SR 

 

Obr. 5 poskytuje údaje o trende vývoja prevalencie obezity v dospelej časti populácie SR 
v horizonte 40 rokov (r. 1965 – 2005). Na začiatku a na konci sledovania sú prezentované 
údaje o 2 formách obezity: latentnej, resp. preobezity (ktorú pri 2 stĺpcoch uprostred grafu 
autori uvádzali) a o závažnejšej klinickej obezite. Pozoruje sa nárast prevalencie klinickej 
obezity v r. 1965 – 1995 z 8,3 % na 18,8 %, potom v r. 2000 jej stagnácia na úrovni 18,1 % 
a v r. 2005 dokonca jej pokles na 12,2 %, avšak pri súčasne výraznom zvýšení prevalencie 
latentnej obezity na 21,3 %. Pokiaľ ide o intersexuálne rozdiely, obezita je častejšia u žien než 
mužov a u oboch pohlaví sa potvrdzuje ako rizikový faktor vek – s jeho zvyšovaním pribúda 
i prevalencia obezity v dospelej populácii SR. Prevalencia abdominálnej obezity sa síce 
v štúdii nesledovala, ale jej kvalifikovaný odhad sa v priemere udáva ako vyše 1/2 podiel na 
celkovej prevalencii obezity. Zhodné údaje o jej prevalencii ako základného rizikového 
faktora MS sa uvádzajú i v ďalších prácach (19, 20). 
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Obr. 5. Vývoj prevalencie obezity v dospelej populácii žien a mužov (19 – 75 rokov) v SR v rokoch 1965 – 2005 
 
Diagnostika MS, jeho základné charakteristiky, etiopatogenéza a prechod do závažných 

klinických jednotiek, možnosť prevencie MS výživou 

Prvý, kto opísal MS, bol G. M. Reaven v r. 1988 a nazval ho metabolický syndróm – X, 
zaiste pre jeho vtedy ešte nie presnejšie známu etiopatogenézu. Reaven určil jeho 6 
základných charakteristík platných doposiaľ:  

1. inzulínovú rezistenciu  
2. poruchu tolerancie glukózy  
3. hyperinzulinémiu 
4. abnormálne zvýšené triacylglyceroly séra 
5. abnormálne zníženú frakciu HDL – cholesterolu séra  
6. artériovú hypertenziu 

Odvtedy sa definícia a diagnostické kritéria spresňovali, resp. zdôrazňovali ako kľúčové 
rôzne komponenty MS. Pracovníci odbornej komisie WHO (diabetológovia) v r. 1999 zaradili 
ako hlavné kritérium MS DM 2. typu. V ďalšom už DM nebol – ako následok MS vo forme 
jeho najzávažnejšieho klinického obrazu – medzi kritériami MS až natoľko preferovaný. Do 
Reavenových kritérií doplnili ešte mikroalbuminúriu a komponenty, ktoré môžu byť súčasťou 
MS: hyperurikémiu, hyperkoagulačný stav, hyperleptinémiu, proinflamatórny stav a neskôr sa 
k tomu doplnil ešte hirsutizmus (21).  

V r. 2004 sa v diagnostike MS uviedla rozhodujúca úloha inzulínovej rezistencie. 
Charakterizuje ju typická postreceptorová inzulínová rezistencia v svaloch, pečeni a tukovom 
tkanive, ktorá súvisí s funkciou jadrových receptorov aktivovaných proliferátormi 
peroxizómov – peroxidázy PPAR alfa, beta, gama, ktoré signalizujú stav metabolického 
stresu (22). 
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V r. 2005 Medzinárodná diabetologická federácia (International Diabetic Federation, IDF) 
označila za základný článok diagnostiky MS prítomnosť obezity (ktorú Reaven neuvádzal), 
a to vo forme centrálnej abdominálnej obezity, stanovenej meraním obvodu pása, a určila 
pritom rozdielne kritériá pre rôzne populácie: európsku, ázijskú a cielene čínsku a japonskú.  

V tab. 1 sú uvedené kritériá MS. Pre našu dospelú časť populácie platia pre potvrdenie 
MS nasledovné údaje obvodu pása: ako ľahšie riziko u žien > 80 cm a u mužov > 94 cm, 
závažnejšie riziko vyjadrujú údaje u žien > 88 cm a u mužov > 102 cm. Popritom sa požaduje 
prítomnosť aj ďalších dvoch z Reavenových kritérií (čiže minimálne 3 komponenty MS) pre 
jeho vysoko pravdepodobnú diagnózu. 

 
Tab. 1. Metabolický syndróm - kritériá 

Rizikový faktor Definovaná úroveň 
Obvod pása 

Abdominálna obezita 
 

muži  
ženy 

Podľa IDF 2005 
≥ 94 cm 
≥ 80 cm 

Podľa ATP III 2001 
> 102 cm 
> 88 cm 

Triacylglyceroly  ≥ 1,7 mmol/l 
> 1,0 mmol/l HDL-cholesterol  muži 

ženy > 1,3 mmol/l 
Pre DM: systolický ≥ 130 mmHg alebo diastolický ≥ 85 mmHg 

Krvný tlak Pre bežnú populáciu: ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg  
alebo liečená hypertenzia 

Glykémia nalačno > 5,6 mmol/l (opakovane) 
 
Ako nové a uvažované kritérium sa zaviedlo i zvýšené množstvo aterogénnych malých 

denzných LDL-lipoproteinov (smal dense LDL particles), ktorých priemer je menší ako 26,5 
nm, resp. 265 Angstrımov a tieto patria do subpopulácie LDL 3 – 7 (5, 23). 

Uvedené stanovenie umožňuje nová elektroforetická metóda delenia lipoproteínov na 
polyakrylamidovom géli (PAG) systémom Lipoprint LDL, poskytujúca hodnotenie až 12 
lipoproteínových subpopulácií a stanovenie 2 LP profilov: aterogénneho typu B 
a neaterogénneho typu A, čo znamená významný prínos v diagnostike, prevencii a stratégii 
liečby porúch metabolizmu lipidov a aterosklerotických kardiovaskulárnych chorôb (24). 

Naďalej ostáva v platnosti i skoršie poznanie aterogénneho rizika oxidovaného-LDL 
lipoproteínu (25, 26) aj v rámci MS, ako prvotného markera aterogénnej dyslipoproteinémie. 
V etiopatogenéze MS sa uplatňujú ako rizikové nasledovné faktory: 
− genetická predispozícia, porucha inzulínových receptorov, ktorá sídli na chromozóme 19, 
− vek, 
− porucha beta-buniek pankreasu, 
− porucha tolerancie sacharidov, 
− dyslipoproteinémia, 
− nerovnováha pohlavných hormónov, 
− dysbalančná výživa,  
− prozápalový stav, 
− protrombotický stav, 
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− psychosociálne faktory, najmä stresové situácie a metabolický stres. 

Schéma 1 ilustruje vývoj metabolického syndrómu do závažných klinických jednotiek – 
DM 2. typu, aterosklerózy, ICHS a jej komplikácií – IM, hypertenziou vyvolaných NCMP, 
ďalej ischemického syndrómu abdomenu a dolných končatín.  

 
Schéma 1. Vývoj metabolického syndrómu a diabetu 2. typu  

(Kajaba, Sommer, 2006; modifikácia Hrušovský, 2009) 
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Na obr. 6 chceme poukázať na dôsledky vývoja MS do najzávažnejšieho klinického 
obrazu – vo forme vzostupného trendu prevalencie DM, na ktorej sa 90 % podieľa jeho 2. typ, 
prevažne u žien, a s ním spojené zdravotné riziká, najmä kardiovaskulárne, medzi ktorými sa 
DM uvádza ako nezávislý rizikový faktor. 

Najnovšie sme s hepatológom Hrušovským doplnili schému o nealkoholovú steatózu 
heparu, v literatúre označovanú NAFLD (non-alkoholic fatty liver disease) a jej komplikáciu 
NASH (non-alkoholic steatohepatitis). Na možnosť iniciovania steatohepatitídy MS 
upozorňuje aj ďalšia práca (27). Jej ďalší vývoj vyjadruje fibrotický proces, cirhóza 
a nezriedka až karcinóm heparu, ktorý však môže nastať i bez uvedených medzistupňov.  

 

 
 

Obr. 6. Trend prevalencie DM 1. a 2. typu v populácii SR v rokoch 1980 – 2005 (údaje NCZI) 

 

 
Obr. 7. Protektívny účinok spotreby mlieka v prevencii metabolického syndrómu (29) 
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Obr. 7 ilustruje jednu z možností prevencie MS výživou prostredníctvom poznatkov z 
klasickej epidemiologickej štúdie (28, 29), ktorú vykonali počas 20 rokov u 2 500 jedincov. 
Štúdia priniesla prekvapujúco pozitívne výsledky pravidelnej spotreby mlieka, rovnako 
i mliečnych výrobkov, v zmysle významného zníženia rizika MS, najmä pri spotrebe > 0,5 l 
mlieka denne. Rovnaké údaje autori prezentujú aj pri sledovanej spotrebe mliečnych 
výrobkov, najmä kyslomliečnych. 

O podobných výsledkoch, zaradením prírodných látok rastlinného pôvodu do diéty, sme 
referovali v našich prácach (30, 31) a aj v práci o dietologickom použití inovovaných 
fermentovaných cereálnych výrobkov, obohatených bakteriálnym kmeňom Lactobacillus 

plantarum a špeciálnou chemicko-technologicku úpravou so zameraním na prevenciu MS 
výživou (32). 

 

 
Obr. 8. Medzinárodné porovnanie prevalencie metabolického syndrómu – podľa kritérií ATP III 

 
Na obr. 8 uvádzame medzinárodnú komparáciu prevalencie MS so závermi Elwoodovej 

štúdie (28, 29), ktorá naznačuje na kauzálny nexus a negatívnu koreláciu u oboch, nakoľko v 
populácii s vyššou spotrebou mlieka, napr. vo Fínsku, Írsku a Austrálii, sa zisťuje menšia 
prevalencia MS.  

 
Záver 

Prácou prezentujeme vzostupný trend prevalencie závažných klinických komorbidít 
vo vybraných skupinách populácie SR. Predstavujú ich metabolické choroby, ako aterogénna 
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dyslipoproteinémia, MS, DM 2. typu, obezita (podľa literárnych údajov hlavne jej rizikový 
abdominálny typ u oboch pohlaví), ateroskleróza a jej klinické prejavy a artériová 
hypertenzia. Upozorňujeme na závažnosť rozšírenosti nealkoholovej steatózy heparu pri MS 
a obezite, ako aj na riziko jej vývoja do ďalších klinických obrazov, napr. do steatohepatitídy, 
fibrózy, cirhózy až karcinómu heparu.  

Poukazujeme i na možnosti primárnej a sekundárnej prevencie výživou v snahe znižovať 
riziko metabolických a degeneratívnych chorôb v populácii SR. 

 

Venované prof. MUDr. Štefanovi Hrušovskému, DrSc. k významnému životnému jubileu 

 
Literatúra 

1. Shils ME, Olson JA, Shike M. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore (USA): 
Williams&Wilkins Waver comp, 1994; 1: 1151. 

2. Cefalu WT, Cannon ChP. Cardiometabolic risk. Inf Health, New York USA Inc, 2007: 170.  
3. Ginter E, Kajaba I. Globálny explozívny nárast obezity a diabetu. Lek Listy Diabetol, 2009; 16: 4-6. 
4. Ginter E, Kajaba I. Prevalencia diabetu sa vo svete stále zvyšuje. Lek Listy Diabetol, 2011; 14: 9-10. 
5. Grundy SM. Small LDL atherogenic dyslipidemia and the metabolic syndrome. Circulation, 1997; 95: 1-4. 
6. Dukát A. Metabolický syndróm predstavuje dnes jeden z najdôležitejších problémov súčasnej medicíny. Súč 

Klin Prax, 2004; 3(1): 2-4. 
7. Klimáková T, Onačillová E, Zeisbergová K, Bernadič M. Metabolický syndróm a vysokoškolská mládež. 

Monitor Med, 2012; 17 (3/4): 22-26. 
8. Murín J. Globálna záťaž kardiovaskulárnym ochorením. Prakt Prevent Kardiol (Príloha časopisu Bedeker 

zdravia), 2014; 2-3.  
9. Kaplan NM. The deadly quartet. Upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia and 

hypertension. Arch Intern Med,1989; 149: 1514-1520. 
10. Miranda PJ, DeFronzo RA, Califf RM, Gryton JR. Metabolic syndrome: definition, pathophysiology and 

mechanism. Amer Heart J, 2005; 149: 33-45. 
11. Galajda P. Metabolický syndróm, kardiovaskulárne a metabolické riziká. Via Pract, 2007, 4(S4): 5- 9. 
12. Lietava J. Metabolický syndróm. Prakt Prevent Kardiol (Príloha časopisu Bedeker zdravia), 2014; 44-46. 
13. Dukát A, Lietava J, Luliak M, Krahulec B, et al. Epidemiológia nadváhy a obezity na Slovensku. Via Pract, 

2007; 5(3): 1-3.  
14. NCZI: Vývoj DM 1. a 2. typu v dospelej populácii SR (poskytnutá informácia). Bratislava, 2007. 
15. Kajaba I, et al. Reprezentatívny celoslovenský výskum výživy obyvateľstva (1. a 2. etapa). SVTI VÚV, 

Bratislava, 1990: 505. 
16. Kajaba I, Hrušovský Š, Dandár A, Surówka K, et al. The role of vegetable nutrition sources in the 

prevention of civilization diseases. Krakow Zywność, 2007; 6(55): 35-47. 
17. Kajaba I, Šturdík E, Mikušová L, Raclavský S, Lipovský M. Význam rastlinných zdrojov výživy v prevencii 

tzv. civilizačných chorôb. In Prírodné látky v prevencii ochorení. Bratislava: STU, 2013: 120. 
18. Lietava J, Kosmálová V, Turek P. NEMESYS – New Metabolic syndrom in Slovakia. FIDAT, Bratislava, 

2011: 97. 
19. Galajda P, Mokáň M, Prídavková D, et al. Prevalencia diabetu a metabolického syndrómu na Slovensku. 

Via Pract, 2008; 5(21): 13. 
20. Mokáň M, Galajda P, Prídavková D, et al. Prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu na 

Slovensku. Diab Obez, 2006;12(6): 10-17. 
21. Hrnčiar J. Metabolický syndróm ako príklad polymorbidného pacienta – jeho súčasné dilemy. Cardiol, 

2008; 17(171: K/C): 19-23. 
22. Babjak P. Metabolický syndróm – fikcia či skutočnosť? Abstrakt. Med Milit Slov, 2007; 9(1): 61. 
23. Oravec S. Nové perspektívy v diagnostike porúch metabolizmu lipoproteínov – prínos v interpretácii 

výsledkov. Med Milit Slov, 2007/a; 9(1): 42-45. 
24. Oravec S. Nové možnosti posúdenia kardiovaskulárneho rizika u pacientov s obezitou a metabolickými 

ochoreniami. Med Milit Slov, 2007/b; 9(1): 46- 49. 
25. Steinberg D. Low density lipoproteid oxidation and its pathological significance. J Biol Chem, 1997; 272: 

20963-20966. 
26. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Modification of low density lipoproteid that 

increase its atherogenicity. N Engl J Med, 1989; 320: 915-924. 



 91

27. Rosenzweig JL, Ferrannini E, Grundy SM, Haffner SM, et al. Primary prevention of Cardiovascular disease 
and type 2 Diabetes in patiens at Metabolic risk: an Endocrine society clinical practice guideline. J Clin 
Endocrinol Metab, 2008; 93: 3671-3689. 

28. Elwood PC, Pickering JE, Hughes J, Fehily AM, Ness AR. Milk drinking IHD and ischaemic stroke. II. 
Evidence from cohort studies. Eur J Clin Nutr, 2004; 58(5): 718-724. 

29. Elwood PC, Pickering JE, Fehily AM. Milk and dairy consumption, diabetes and the metabolic syndrome: 
the Caerpill prospective study. J Epidemiol Comm Health, 2007; 61(8): 695-698.  

30. Kajaba I, Ginter E, et al. Klinicko-metabolická štúdia účinku hypolipemických látok a diferentných 
nutričných režimov u osôb s hyperlipoproteinémiou. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy. Bratislava: 
SVTI, VÚV, 1995: 60. 

31. Maďarič A, Kajaba I, Nagyová A, Kadrabová J. Zdravotné aspekty bioaktívnych látok v zdraviu 
prospešných potravinách rastlinného pôvodu a ich účinok na antioxidačný status ľudského organizmu. 
Bratislava: SZU, 2005: 79. 

32. Marko-Holúbková A. Fermentácia ako prostriedok ovplyvňovania nutričnej kompozície potravín v 
dietetickej prevencii metabolického syndrómu. Dizertačná práca. Bratislava: FChPT STU, 2014: 154. 



 92

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚMRTNOSŤ NA KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA  
A CHEMICKÉ ZLOŽENIE PODZEMNÝCH VÔD 1 

 
 
S. Rapant1, V. Cvečková1, Z. Dietzová2, K. Fajčíková1, D. Sedláková3, B. Stehlíková4 

1 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 
2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice 

3 Kancelária WHO na Slovensku, Bratislava 
4 Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

 
 
 

Kardiovaskulárne choroby (CVD) predstavujú na Slovensku dlhodobo najčastejšiu príčinu 
úmrtí obyvateľstva. Predstavujú približne 50 % zo všetkých úmrtí (1, 2). Za hlavné rizikové 
faktory CVD sa považujú obezita, fajčenie, konzumácia alkoholu, nesprávne stravovacie 
návyky, stres, genetická predispozícia a environmentálne faktory. K najdôležitejším 
environmentálnym faktorom patrí chemické zloženie, resp. úroveň kontaminácie podzemných 
vôd, pôd a ovzdušia. V predkladanom príspevku uvádzame problematiku vplyvu chemického 
zloženia podzemných/pitných vôd na relatívnu úmrtnosť na CVD – ReI. 

 
Materiál 

Chemické zloženie podzemných vôd 
Zdrojom dát o chemickom zložení podzemných vôd bola národná geochemická databáza 

ŠGÚDŠ podzemných vôd pozostávajúca z 20 339 vzoriek podzemných vôd, v ktorých sú 
zahrnuté aj prakticky všetky zdroje podzemných vôd používané pre hromadné zásobovanie 
(3). Charakteristika chemického zloženia podzemných vôd je v tab. 1. 

Údaje o chemickom zložení vôd boli matematicko-štatisticky (kriging, mooving median) 
spracované do podoby priemernej hodnoty pre každú z 2 883 obcí Slovenskej republiky (3). 
Príklad finálneho spracovania chemického zloženia podzemných vôd uvádzame na príklade 
Ca+Mg (mmol.l-1) (obr. 1). Ostatné zložky chemického zloženia podzemných vôd sú 
dostupné na internetovej stránke www.geology.sk/geohealth. 

Relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby – ReI 
V zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO (ICD, 10th revision, 

                                                           
1
 Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE+ a príspevkom MŽP SR  

Príspevok je vypracovaný v rámci projektov GEOHEALTH a LIFE FOR KRUPINA  

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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www.who.int/classifications/icd/en/) CVD zahŕňajú choroby obehovej sústavy, diagnózy I.00-
I.99. Ide najmä o hypertenziu, ischemické choroby srdca, cievne choroby mozgu, choroby 
tepien, žíl a pod. Pre všetky tieto ochorenia je zaužívaný názov kardiovaskulárne choroby. 
Relatívna úmrtnosť na CVD – ReI sa počíta ako počet úmrtí na CVD lomeno počet 
obyvateľov krát 100 000. Vyjadruje teda počet úmrtí na 100 00 obyvateľov pre jednotlivé 
obce Slovenskej republiky (obr. 2). 

 
Tab. 1. Charakteristika chemického zloženia podzemných vôd Slovenskej republiky 

Podzemná voda (n = 20 339) 

pH MIN ChSK Mnn Ca+Mg Li Na K Ca Mg Sr Fe Mn NH4 

7,33 629,75 2,18 3,5 0,019 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 0,12 0,10 

F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO SiO2 Cr Cu Zn As Cd 

0,13 32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,85 18,21 0,0013 0,0026 0,2673 0,0019 0,0010 

Se Pb Hg Ba Al Sb 

0,0010 0,0014 0,0001 0,0747 0,0297 0,0009 
 

Pozn.: Údaje okrem pH sú v mg.l-1, Ca+Mg v mmol.l-1 

 

 
 

Obr. 1. Distribúcia tvrdosti v podzemných vodách Slovenskej republiky – obce 
 
Zdrojom informácií o úmrtnosti na CVD boli údaje Štatistického úradu SR 

(www.statistic.sk). V práci použité údaje ReI predstavujú priemerné hodnoty za obdobie 
rokov 1994 – 2003 pre každú z 2 883 obcí Slovenskej republiky. Distribúcia ReI podľa obcí 
je znázornená na obr. 2. Priemerná hodnota ReI za 10-ročné obdobie (1994 – 2003) pre 2 883 
obcí je 765. 
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Obr. 2. Relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby (ReI) Slovenskej republiky – obce 
 
Metódy 

Sledovanie vzťahov medzi dvoma premennými je doménou štatistiky. Avšak výber 
vhodnej štatistickej metódy s cieľom spojenia dvoch báz dát (chemické zloženie podzemných 
vôd a úmrtnosť na CVD) si vyžaduje veľmi korektný prístup k získaniu relevantných vzťahov 
závislostí. Naše dáta nemajú normálne rozdelenie. Majú všetky náležitosti bežného života. 
Často sú chybové, niekedy neúplné. Nemôžeme predpokladať existenciu funkčného, resp. 
lineárneho vzťahu medzi nimi. Použitie klasickej regresnej analýzy (lineárny alebo 
Spearmanov korelačný koeficient) by mohlo viesť k nesprávnym záverom. Preto sme pre 
spájanie chemického zloženia podzemných vôd a ReI použili umelú inteligenciu – umelé 
neurónové siete (ANN – artificial neural network). 

ANN sú jedna z techník data miningu (4). Výhodou ANN je vystihnutie aj zložitých 
nelineárnych závislostí (5). Každá nasledujúca neurónová sieť je lepšia, lebo sa 
z predchádzajúcich niečo naučila, natrénovala. Veľmi ťažko je určiť, ktorá sieť je najlepšia. 
Preto sme vo svojich výpočtoch použili mediánové hodnoty z vypočítaných 100 neurónových 
sietí. Takýto postup použili napr. (6, 7). Miera vplyvu hodnotených vstupných parametrov je 
počítaná pomocou koeficientu citlivosti (Sr – senzitivity rate). Chemické prvky vo vodách, 
ktoré vplývajú na ReI, majú hodnoty Sr > 1 a nevplyvné prvky majú hodnoty Sr < 1. Pomocou 
ANN dokážeme odvodiť aj limitné hodnoty chemických prvkov vo vodách, a to ako pre 
minimálne potrebné, tak aj maximálne prípustné a aj optimálne hodnoty. 

Postup pre odvodenie limitných hodnôt pre vplyvné prvky bol nasledovný. Z vynesených 
namodelovaných závislostí sme za limitné hodnoty považovali tie, kde krivka, resp. priamka 
pretína priemernú hodnotu ReI vypočítanú ako priemer zo všetkých hodnôt ReI pre 2 883 
obcí Slovenskej republiky. Postup je zrejmý z obr. 3 
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Obr. 3. Spôsob odvodenia limitných hodnôt 
 
Výsledky a diskusia 

Výsledky výpočtov neurónových sietí pre 10 chemických prvkov podzemnej vody najviac 
vplývajúcich na ReI sú uvedené v tab. 2. Ako nevplyvné chemické prvky (Sr < 1) sme zistili 
Cr, Cd, Al, Se a Pb. Ostatné chemické prvky len veľmi málo ovplyvňujú výskyt ReI na 
Slovensku. 

Kvalita siete je priemerná (korelačný koeficient siete je 0,3001), avšak vypočítané 
výsledky možno považovať za štatisticky preukázané. Svedčia o tom hodnoty koeficientu 
determinácie R2, ktoré sú v rozpätí od 0,919 do 0,999. 

 
Tab. 2. Výsledky výpočtov neurónových sietí medzi ReI a 10 najvplyvnejšími prvkami vo vode 

Poradie Prvok Sr R2 Limitný obsah Optimálny 
obsah 

Hodnotenie funkcie závislosti 

  1 Ca+Mg 1,37 0,992 2,9 – 9,1 4,4 – 7,6 konvexná parabola 
  2 Ca 1,211 0,999 menej ako 89,4 neexistuje konvexná parabola 
  3 Mg 1,15 0,986 24,3 – 95,8 42,0 – 78,1 konvexná parabola 
  4 MIN 1,053 0,960 553,1 – 1263,2 629,4 – 1186,8 konvexná parabola 
  5 Cl 1,027 0,988 menej ako 31,8 neexistuje konvexná parabola 
  6 HCO3 1,026 0,979 menej ako 241,9 326,1 – 567,9 konvexná parabola 
  7 SO4 1,009 0,961 menej ako 73,3 neexistuje priamka s negatívnou smernicou 
  8 NO3 1,004 0,939 menej ako 37,6 neexistuje priamka s negatívnou smernicou 
  9 SiO2 1,003 0,999 viac ako 18,2 neexistuje konkávna parabola 
10 PO4 1,002 0,919 viac ako 0,2 neexistuje konkávna parabola 

 
Jednoznačne najvyššiu váhu medzi chemickými prvkami vody s ohľadom na výskyt ReI 

majú Ca, Mg a Ca+Mg (mmol.l-1). Tieto tri parametre sú najvplyvnejšie. Ako stredne vplyvné 
je možné vyčleniť mineralizáciu, Cl a HCO3 ióny. Ďalšie parametre hodnotíme ako najmenej 
vplyvné (Sr < 1,01). 

Najdôležitejšie je určiť, ktoré vplyvné chemické prvky sú kauzálne a ktoré len 
stochastické. Z vypočítaných 10 vplyvných prvkov považujeme prvé tri Ca+Mg, Ca, Mg 
jednoznačne za kauzálne. Mnohými prípadovými štúdiami sa preukázal vplyv deficitu Ca, 
Mg, resp. tvrdosti vody na kardiovaskulárne choroby (8, 9, 3). Ostatné prvky vykazujú len 
stochastickú závislosť, resp. sú indikatívne (3). Napríklad SiO2 sa vyskytuje vo vodách na 
Slovensku v zvýšených obsahoch v neovulkanitoch, avšak jeho zvýšené obsahy sú späté 
s nízkymi obsahmi Ca, resp. Mg. Čo sa týka klasických kontaminantov podzemných vôd na 
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Slovensku (NO3, Cl, SO4) môžeme skonštatovať, že z hľadiska ReI nemajú prakticky žiaden 
vplyv. Tým však nechceme vôbec spochybniť ich negatívne zdravotné účinky v lokálnych 
zdrojoch pitných vôd pri ich zvýšených obsahoch. Vplývajú však najmä na rôzne iné 
ochorenia. 

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že z nami hodnotenej relatívne širokej škály 
analyzovaných prvkov v podzemných vodách majú určujúci vplyv pre CVD obsahy Ca+Mg, 
Ca a Mg. Vápnik a horčík sú veľmi dôležité vnútrobunečné katióny a ich význam pre správnu 
činnosť srdca bol vo svetovej literatúre viackrát popísaný (10, 11, 12, 13, 14). Vo viacerých 
prácach sa pre výskyt CVD často prikladá veľký význam optimálnemu obsahu Mg, ktorý 
vplýva na správnu činnosť srdca (15, 16). 

 
Tab. 3. Vypočítané limitné hodnoty 3 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách v porovnaní s hodnotami 
slovenskej normy pre pitnú vodu 

Prvok Normovaná hodnota* 
Limitné hodnoty 
(z našej štúdie) 

Optimálne hodnoty 
(z našej štúdie) 

Ca+Mg (mmol.l-1) 1,1 – 5,0 2,9 – 9,1 4,4 – 7,6 
Ca (mg.l-1) viac ako 30 viac ako 89,4 - 
Mg (mg.l-1) 10 – 30 24,3 – 95,8 42 – 78,1 

*Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z. 
 

V tab. 3 sú uvedené limitné hodnoty Ca+Mg, Ca a Mg podľa slovenskej normy pre pitnú 
vodu (limitované sú ako orientačná hodnota, ktorá však nie je záväzná) v porovnaní s našimi 
odvodenými limitnými hodnotami. Ako je zrejmé z tab. 4, nami odvodené limitné hodnoty sú 
výrazne vyššie ako limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu, a to približne 2- až 3-
krát. Pri týchto zvýšených obsahoch Ca, Mg, Ca+Mg je úroveň úmrtnosti na CVD na 
Slovensku výrazne nižšia ako celoslovenský priemer.  

 
Záver 

Na výskyt CVD na území Slovenskej republiky z chemického zloženia podzemných vôd 
sme ako vplyvné prvky určili Ca, Mg a ich sumárne vyjadrenie Ca+Mg (mmol.l-1). Ako 
optimálne obsahy, pri ktorých je úmrtnosť na CVD výrazne nižšia ako celoslovenský priemer, 
sme určili nasledovné obsahy: pre Ca viac ako 89,4 mg.l-1, pre Mg interval 42 – 78,1 mg.l-1 
a pre Ca+Mg interval 4,4 – 7,6 mmol.l-1. Tieto nami určené obsahy sú približne 2- až 3-krát 
vyššie ako limitné obsahy slovenskej normy pre pitnú vodu, a preto ich odporúčame zvýšiť. 
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Health of the population reflects a level of development of society and its social 
infrastructure, characterizes efficiency of activity of various institutional structures in sphere 
of public health services and social policy (1, 2, 3). Health of the population determines 
quality of human resources and labour force, potential of their reproduction and employment 
in the labour market (4, 5). The health support depends both on the people and on availability 
of effective medical care and preventive programs. Such aspects of behaviour, as intensive 
lifestyle, stresses, wrong feeding, smoking and use of alcohol in large quantities, absence of 
necessary physical exercises render negative influence on the man’s health, subject him to the 
risk of catching various diseases and worsen the quality of life.  

The availability of medical care is determined by social protection system, existing in the 
state, and principles of financing of public health services system. However, as researches P. 
Contoyannis, A. Jones, N. Rice confirm, the persons with high level of the income have better 
opportunities for support or preservation of health (6). Preventive measures for early 
diagnostics of diseases and the educational programs aimed at popularisation of healthy 
lifestyles render essential influence on the population health preservations.  

As numerous researches prove the prevention of diseases is the main line in public health 
services of many countries, as the cost of treatment is much higher, than the expenses on the 
preventive measures (3).  

Many papers in USA and Western Europe are devoted to the problems of interrelation of 
health conditions of the population, their educational level, incomes, well-being and life 
satisfaction (4, 6). At the same time, in the post-socialist countries of East Europe and 
countries – new members of EU the specified problems are studied insufficiently. It is 
explained by the fact that in comparison with the West-European countries and USA, where 
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the sociological surveys and high-scale econometric research of households conditions, their 
educational background, employment, self-assessed health and life satisfaction are regularly 
carried out. In post-soviet countries the similar sociological surveys and research of such scale 
were introduced just recently and are carried out once in some years (7, 8). Besides there is no 
open access to initial databases allowing to estimate individual influence of these or those 
factors on results of a self-assessed health and life satisfaction of the respondents. Therefore 
application of ordered probit or logit models is not available, as well as the use of dynamic 
panels is not obviously possible due to the absence of necessary statistical information (9). 

The purpose of the given research is to study the quantitative relationship between a 
number of social and demographic factors on self-assessed health, life style and morbidity of 
cardiovascular diseases on an example of data of households’ sociological survey in Poland.  

 
Materials and methods 

In our research data on self-assessed health and life satisfaction of respondents in Polish 
households for 2004 were used. The aggregated data about results and different groups of 
respondents in this sociological survey was presented for 16 regions (voivodships) of Poland 
(7, 8). The given choice was caused by suitability of the statistical data for econometric 
modeling. Besides in this period it was possible to estimate the first effects of various reforms 
in the sphere of public health services and introduction of obligatory health insurance system.  

Households for research were chose at random by means a special scheme and their 
number was balanced with account for voivodship scale. Interviewers were the specially 
trained workers of local statistical departments from different voivodships of Poland. The 
aggregated data on results of households’ inspection of self-assessed health and life quality 
indicators were published in the reports of Central Statistical Office (CSO) in Poland.  

In CSO research on different voivodships of Poland the self-assessed health indicators 
was shown as a nominal variable, having three possible variants of responses: "good and very 
good health", "fair health" and "poor and very poor health". The level of life satisfaction also 
was given as a categorical variable, having three variants: "good and very good life", "fair 
life" and "bad and very bad life". In the questionnaire the respondents were offered to specify 
presence or absence of long-term problems with health, presence or absence of long-term or 
chronic diseases. Besides, the respondents answered the questions connected with the 
indication of their index of body weight, quality of sleep and rest, way of spending the leisure. 
The results of research carried out by CSO were grouped in five age groups for male and 
female respondents, and indicators for each voivodship of Poland were submitted.  

In our research the data in a percentage ratio (proportions) of variants of respondents 
answers concerning self-assessed health, life satisfaction, problems with health, presence 
(absence) of chronic diseases etc. in each voivodship were calculated in view of age groups 
and sex. Besides the statistical characteristics of distributions of the data on self-assessed 
health, life satisfaction, presence (absence) of problems with health according to age groups 
and sex were studied. 
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As independent (explanatory) variables dummy variable indicating age and gender group, 
and respondents belonging to particular voivodship were used. As dependent (explained) 
variable the proportion of the respondents in each voivodship, who chose the given variant of 
answer on the questionnaire developed by CSO were used. As proportion of the respondents 
is a limited value varied from 0 up to 100, therefore for econometric modeling tobit models 
with left and right censoring limit points were used. The parameters for tobit models were 
estimated by maximizing the log likelihood function. Estimations of tobit models and their 
testing were carried out in Eviews (9). 

 
Results 

According to results of sociological research of the population of Poland in 2004 
approximately 75.4 % of the inquired population were on the whole pleased with their life, 
among them 14.8 % of the respondents evaluated life satisfaction at a level "very good" and 
60.6 % at a level "good". Percentage of the respondents, who evaluated life satisfaction at a 
level "fair" made 21.7 %, and percent of the respondents, who evaluated life satisfaction at a 
level "poor and very poor" made 2.4 %. Approximately 75.7 % of the male respondents 
evaluated life satisfaction at a level "good and very good", among them 15.9 % evaluated 
their life as very good and 59.8 % as good. Among the female respondents percent of those 
who evaluated their life as "good and very good" made 75 %, among them 13.9 % of the 
women called their life very good and 61.1 % – just good. Approximately 21.7 % of the 
inquired men and 21.2 % of the inquired women noted life satisfaction at a level “fair”. About 
2.1 % of the men and 2.6 % of the women evaluated their life as bad and very bad. In the 
group of the respondents at the age of 15 – 29 the highest percentage of the respondents 
(approximately 27.7 %) estimated their life as "very good". In the group of people at the age 
of 20 – 29 this proportion made 21.9 % and further in the following age groups this indicator 
reduced: 18.1 % in the group of people at the age of 30 – 39; 12.5 % in the group of people at 
age of 40 – 49; 10.7 % in the group of people at age of 50 – 59; 7.4 % in the group of people 
at age 60 – 69 and 8.2 % in the group of people at age 70 and older. Percentage of the 
respondents, who estimated their life as good, was also lower in the senior age groups. The 
educational attainment also influenced the level of life satisfaction. Thus among the 
respondents with higher education 25.8 % estimated their life as very good, while in the group 
of the respondents with education more than secondary this proportion made 18 %, and in the 
groups of the respondents with secondary and basic vocational training the given indicator 
made 16.4 % and 10.3 % respectively. In the groups of the respondents with basic and 
primary education only 7.4 % and 3.4 % of the respondents estimated their life as very good.  

About 40.9 % of the respondents with a very good state of health estimated their life as 
very good and 51.1 % as good. In the group of the respondents with a good state of health 
15.7 % of the respondents estimated their life as very good and 70.2 % as good. In the group 
of the respondents with a poor and very poor state of health only 8.6 % of the respondents 
specified very good life. Among the inquired respondents 17.9 %, declared about a very good 
state of health and 43.1 % of the respondents estimated their health as good. Among the male 
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respondents the state of health as very good was estimated by 20.3 % and 44.2 % of the 
respondents estimated their health as good. Among female respondents the state of health as 
very good estimated by 16.0 % and 42.2 % of the respondents estimated their health as good.  

With age of self-assessed health indicators change for the worse, so in the age group of 15 

– 19 about 37.1 % considered their state of health as very good, in the age group of 20 – 29 

about 29.6 % estimated their health as very good. In the age group of 30 – 39 only 16.5 % of 

the respondents estimated their state of health as very good, and in the age group of 40 – 49 

this indicator made 7.1 %. In senior age groups the health as very good was estimated by less 
than 3 % of the respondents. A self-assessed health indicator of the respondents also 
depended on their educational background. Thus among the respondents with higher 
education 19.1 % admitted a very good state of health, while for the group of the respondents 
with secondary education this proportion made 13.9 %, and for the group of the respondents 
with basic education only 10.7 %. Among the single respondents 28.6 % admitted their state 

of health as very good and 49.7 % – as good. Among the family respondents only 8.7 % 

admitted a very good state of health and 41.5 % – a good state of health. Among the widows, 

widowers and divorced respondents the proportion of those who estimated the health as fair or 
poor and very poor prevailed. 

 
Table 1. Concentration indices of respondents, indicated the presence of cardiovascular diseases, in age and 
gender groups (in %)  

Circulatory system diseases  

Age group 

Coronary 
heart 
disease with 
myocardial 
infarction 

Coronary  
heart 
disease 
without 
myocardial 
infarction 

Other 
heart 
diseases 

Coronary 
heart 
disease  

Heart 
diseases 

Arterial 
hyper-
tension 

Stroke or 
cerebral 
hemor-
rhage 

Male        

15 – 29 0.11 0.71 7.52 0.44 3.07 2.5 0.94 
30 – 49 6.87 9.77 18.12 8.45 12.03 22.96 12.06 
50 – 69 57.39 56.77 44.84 57.05 52.52 53.06 45.31 
70 and older 35.63 32.77 29.54 34.07 32.39 21.48 41.69 
Female        

15 – 29 0 0 4.1 0 1.75 1.09 0 
30 – 49 2.65 5.84 14.78 5.06 9.2 14.32 5.92 
50 – 69 47.48 49.53 43.38 49.03 46.62 50.96 40.91 
70 and older 49.87 44.63 37.74 45.92 42.44 33.63 53.17 

 

Taking the importance of cardiovascular diseases (CVD), occupying the first place among 
the chronic diseases of the population, and being of the leading causes of death, into account, 
we have analyzed the influence of age, gender and other factors, relating to the lifestyle of the 
respondents, on the incidence of CVD in Poland. Table 1 shows our concentration indices of 
respondents, indicated the presence of cardiovascular diseases in age and gender groups (in 
%) by 2004, according to CSO of Poland (6, 7). 
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As can be seen from the data shown in Table 1, the highest rates of concentration of 
various diseases of the circulatory system are characteristic for the age groups 50 – 69 years 
and 70 years and older.  

To analyze the influence of age and gender factors and factors relating the lifestyle of the 
respondents, on the incidence of CVD, tobit models were used. Table 2 shows the results of 
the relation of incidence of CVD with the body mass index (IMB1, IMB2) and the quality of 
sleep of the respondents (CSL3). 

 
Table 2. The result of the relation of incidence of CVD with the body mass index and the quality of sleep of the 
respondents  

 Coronary 
heart 
disease 
with 
myocardial 
infarction 

Coronary 
heart 
disease 
without 
myocardial 
infarction 

Other 
heart 
diseases 

Coronary 
heart 
disease  

Heart 
diseases 

Arterial 
hyperten-
sion 

Stroke or 
cerebral 
hemor-
rhage 

 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 
C -43.9058 -30.9832 -0.38924 -29.1562 -6.80945 -7.42461 -37.8483 
IMB1 1.392276 1.155434 0.397702 1.038225 0.469186 0.36838 1.035803 
IMB2 1.67165 1.682482 1.073148 1.634774 1.240292 2.044306 1.724728 
CSL3 1.079379 0.626804 0.296495 0.749991 0.546551 0.24625 1.081836 

Error Distribution 
SCALE:C(5) 14.22018 11.46869 8.199048 10.92988 8.883302 8.365138 16.74079 

Correlation coefficient  
R-squared 0.767957 0.805647 0.743725 0.82216 0.803568 0.825193 0.677311 

Note: all parameter estimates are significant at the level of 5%  
 

As follows from the calculations presented in Table 2, higher body mass index of 
respondents and bad quality of sleep have a significant impact on the risk of diseases of the 
circulatory system. Herewith, higher values of the parameter estimates at varying IMB2 
(percentage of respondents with a high degree of obesity where BMI ≥ 30) indicate a higher 
rate of risk of the incidence of CVD, compared with the influence of variable IMB1 
(percentage of respondents with overweight, where body mass index is 27 < BMI < 30), 
where the values of the parameter estimates are lower. 

Table 3 shows the modified model variations, where the influence of age (D_A2, D_A3, 
D_A4) and gender factors (X_G) on the occurrence of CVD was studied along with the 
inclusion of the above factors (body mass index IMB3 and quality of sleep CSL3).  

As seen from the estimations above, significant gender differences in the CVD risk were 
not observed, the estimates of the parameters were not statistically significant for the level of 
10 % or less for the variable X_G. While positive values of the variable X_G may indicate, 
that the risk of coronary heart disease with the development of myocardial infarction or the 
risk of stroke is slightly higher for men than for women. Inversely, negative estimations of the 
values of the variable X_G may indicate that women are more likely to develop coronary 
heart disease without the development of myocardial infarction or high blood pressure is 
observed than in men. 
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Table 3. The results demonstrate the relation of CVD to age and gender factors, body mass index and quality of 
sleep of the respondents 

 Coronary 
heart 
disease 
with 
myocardial 
infarction 

Coronary 
heart 
disease 
without 
myocardial 
infarction 

Other 
heart 
diseases 

Coronary  
heart  
disease  

Heart 
diseases 

Arterial 
hyper- 
tension 

Stroke or 
cerebral 
hemor- 
rhage 

 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 
C -25.1415** -11.3327** 4.54628** -9.89642** 0.806189 -2.81084** -35.8291** 
X_G 3.72444 -1.35295 -1.6364 0.18997 -1.50695 -1.09297 3.162318 
D_A2 11.8978* 6.442396** 3.21016 5.010446* 1.311721 5.629838** 18.8488** 
D_A3 50.7625** 45.5205** 25.6481** 44.04007** 34.8520** 30.17552** 42.8131** 
D_A4 38.8020** 32.61029** 17.2511** 31.19252** 24.5446** 6.131097* 41.5095** 
IMB3= 
(IMB+ 
IMB2) 0.34403* 0.422513** 0.30434** 0.33348** 0.29871** 0.477128 0.57527** 
CSL3 0.564060* 0.013429 0.00528 0.208154 0.013617 0.219318* 0.583732 

Error Distribution 
SCALE
:C(5) 9.906675 6.116912 6.394959 5.169727 4.117553 4.52562 15.84438 

Correlation coefficient 
R-
squared 0.888663 0.94477 0.842654 0.959819 0.956324 0.947788 0.722256 

Note: * parameter estimate is significant at the level of 10 %; ** parameter estimate is statistically significant at 
the level of 5 % 

 
Table 4. The results of the influence of various physical activity of respondents on the decrease of CVD 
incidence 

 
Coronary 
heart 
disease with 
myocardial 
infarction 

Coronary 
heart 
disease 
without 
myocardial 
infarction 

Other 
heart 
diseases 

Coronary 
 heart  
disease  

Heart 
diseases 

Arterial 
hyper-
tension 

Stroke or 
cerebral 
hemor-
rhage 

 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 
C 83.53383** 79.43803** 61.9400** 79.3411** 64.54612** 63.8866** 93.388** 
HB1 -0.42302 -0.51499** -0.35769* -0.44919* -0.28119* -0.5269** -0.63082** 
HB2 -0.77392** -0.42205* -0.28351* -0.59319** -0.50659** 0.107431 -0.63225** 
HB3 -3.29805** -2.33116** -0.7255** -1.99298** -0.95345** -1.3128** -3.58473** 

Error Distribution 
SCALE 22.10462 19.92057 12.4031 19.45036 14.59346 16.00344 22.18451 

Correlation coefficient 
R-
squared 0.50539 0.467188 0.415818 0.481568 0.457413 0.356991 0.499693 

Note: * parameter estimate is significant at the level of 10 %; ** parameter estimate is statistically significant at 
the level of 5 % 
 

The estimations of parameters in Table 3 show that the risk of CVD increases sharply in 
the age groups 50 – 69 years and 70 years and older. This is evidenced by the positive, 
significant estimates of parameters with variables D_A3 and D_A4. At the same time, the 
high risk of mortality, caused by CVD, in the older age groups leads to the fact that the part of 
the population suffering from these disease, do not live up to 70 years. 
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Significant positive estimations of the parameters were obtained also for variable IMB3, 
reflecting the proportion of respondents with overweight and obesity that confirms that this 
factor also significantly affects the incidence of the CVD.  

Also the positive estimations of parameters for a variable (CSL3), showing that bad sleep 
quality affects the individual diseases of the circulatory system, received in the above models.  

Table 4 shows the results of influence of various physical activities of respondents on the 
decrease of incidence of CVD. 

In given models HB1 variable reflects the percentage of respondents, involved in the first 
type of physical activity (walking, morning gymnastics, cycling), HB2 variable reflects the 
percentage of respondents, involved in the second type of physical activity (running, 
swimming), HB3 variable reflects the percentage of respondents, having intense exercise and 
professional athletes. 

As can be seen, in general, all kinds of physical activity lead to a decrease of the risk of 
CVD for the analyzed group of respondents, as evidenced by the negative and significant 
parameter estimates at varying HB1, HB2 and HB3. 

Statistical analysis, carried out in a given work, shows a significant effect on the macro-
level of indicators, describing the socio-demographic status of society, the way of lifestyle in 
different age, gender and social groups, on the state of health of the population and the 
incidence of certain diseases, associated with the specifics of contemporary socio-economic 
development. Obtained econometric models can serve as a tool for evaluating the efficiency 
of various government programs, related to improving the quality of life and their impact to 
public health. 

 
Conclusion 

The analysis of influence of social and demographic factors on a self-assessed health and 
life satisfactory indicators are extremely important components of social monitoring. On the 
basis of the results such statistical and econometric research argued recommendations for 
social programs and information campaigns aimed at promotion of healthy lifestyle can be 
developed; the preliminary forecasts on efficiency of similar programs for improving the 
quality of health and life of the population can be made.  

In Poland it is necessary annually to carry out such sociological surveys of households 
and to make initial databases accessible for dynamic panel research. In a number of cases, 
with consideration for complexity of scale sociological research realization all over the 
country it is advisable to introduce pilot medical and social projects allowing to collect 
information necessary for analysis and modeling, on the example of small cities or some 
hospitals.  

It will make possible to carry out more advanced econometric analysis, to take into 
account dynamic changes in self-assessed respondents indicators and to reveal the influence 
of a number of other important factors, such as: education, income, social and marital status, 
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quality of medical services, realization of preventive measures or campaigns promoted 
healthy lifestyle.  

 
References 

1. Promocja zdrowia. Red. JB Karski. Warszawa: Sanmedia, 1994. 
2. Polityka społeczna. Red. A Rajkiewicz, J Supińska. Katowice: BPS, 1998. 
3. Włodarczyk WC. Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Kraków: Vesalius, 1996. 
4. Ross CE, Wu C. The Links between Education and Health. Am Sociol Rev, 1995; 60(5): 719-745. 
5. Currie J, Madrian B. Health, health insurance and labor market. In Handbook of Labour Economics, Vol. 3. 

Ashenfelter O, Card D (eds). Amsterdam: Elsevier, 1999. 
6. Contoyannis P, Jones A, Rice N. The dynamics of health in the British household panel survey. J Appl 

Econometrics, 2004; 19(4). 
7. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Red. GraŜyna Marciniak, Warszawa: GUS, 2006. 
8. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. Red. GraŜyna Marciniak, Warszawa: 

GUS, 2007. 
9. Maddala GD. Introduction to Econometrics. England: John Wiley&Sons. Ltd, 2005. 
 



 106

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZNAM TELESNEJ AKTIVITY V PREVENCII CHRONICKÝCH CHORÔB 1 
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Priaznivý vplyv telesnej aktivity v prevencii obezity a s ňou súvisiacich porúch zdravia sú 
všeobecne známe. Táto problematika sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu vzhľadom na 
to, že životný štýl väčšiny obyvateľstva je čoraz viac sedavý a telesná inaktivita sa stala 
štvrtým najdôležitejším rizikovým faktorom predčasnej mortality (1). Rovnako aj zdravá 
výživa je jedným zo základných predpokladov zdravia, hlavnou podmienkou prevencie a 
súčasťou liečby závažných chronických chorôb, ktoré postihujú veľké skupiny obyvateľstva a 
majú aj nezanedbateľné sociálne a ekonomické dosahy. Nesprávne zloženie stravy 
nezodpovedajúce aktuálnym potrebám organizmu môže narušiť jeho dynamickú rovnováhu 
a vyvolať rôzne chorobné zmeny, ako sú kardiovaskulárne a nádorové choroby, diabetes, 
obezita a iné. Naopak, správnym zložením stravy je možné posilniť niektoré adaptačné 
mechanizmy, a tak znížiť škodlivý vplyv iných rizikových faktorov. Odhaduje sa, že osem 
rizikových faktorov (konzumácia alkoholu, fajčenie, vysoký krvný tlak (TK), vysoký Body 
Mass Index (BMI), zvýšená hladina cholesterolu a glukózy v krvi, nízka konzumácia ovocia 
a zeleniny a telesná inaktivita) je spoločne zodpovedných za 61 % úmrtí na kardiovaskulárne 
choroby (2). Z týchto ôsmich faktorov sedem sa týka stravovania a telesnej aktivity. 

Cieľom práce bolo zistiť, ako stravovacie zvyklosti, výživa a výživový stav spolu 
s telesnou zdatnosťou ovplyvňujú kardiometabolické rizikové faktory v súbore dospelých 
osôb.  

 
Súbor a metodika  

Vyšetrený súbor tvorilo 169 osôb v priemernom veku 42,7 ± 14,0 rokov (22 – 74 rokov), 
z toho bolo 62 mužov (36,7 %) v priemernom veku 45,0 ± 15,2 rokov a 107 žien (63,3 %) 
v priemernom veku 41,3 ± 13,2 rokov (vekový rozdiel nie je signifikantný, p = 0,105). Výber 

                                                 
1 Práca bola podporená grantom MŠVVaŠ SR a SAV VEGA č. 1/1045/12 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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respondentov nebol náhodný, účasť na projekte bola dobrovoľná a anonymná, respondenti 
boli poučení a pred zaradením do súboru podpísali informovaný súhlas. Účasť na projekte 
bola do značnej miery limitovaná fyzickými predpokladmi a ochotou respondentov 
absolvovať rýchlu chôdzu na 2 km.  

Účastníci pred vyšetrením vyplnili dotazník rozdelený na niekoľko častí. Prvú časť tvorili 
základné demografické údaje. Prevahu mali osoby s vysokoškolským vzdelaním a osoby 
žijúce v partnerskom zväzku (bez významných intersexuálnych rozdielov), a osoby 
v zamestnaneckom pomere (rozdiel medzi pohlaviami bol štatisticky významný). Medzi 
respondentmi bolo len 8,3 % fajčiarov, významne viac v skupine mužov (tab. 1). Ďalšia časť 
dotazníka sa týkala stravovacích zvyklostí (miesto a spôsob stravovania počas dňa, pitný 
režim a frekvencia konzumácie jednotlivých potravinových skupín). Nasledovali otázky na 
voľnočasovú pohybovú aktivitu (frekvenciu a preferovaný druh telesnej aktivity) a otázky 
zamerané na duševnú pohodu. 
 
Tab. 1. Základná charakteristika vyšetreného súboru 

Charakteristika 
Muži 

(n = 62) 
Ženy 

(n = 107) 
p 

Vek [priemer ± SD] 45,0 ± 15,2 41,3 ± 13,2 0,105 
stredné 2 (3,2) 4 (3,7) 
úplné stredné 6 (9,7) 24 (22,4) 

Vzdelanie 
n [%] 

vysokoškolské 54 (87,1) 79 (73,8) 
0,100 

slobodný/-á 23 (37,1) 49 (45,8) 
ženatý/vydatá 35 (56,5) 47 (43,9) 

Rodinný stav 
n [%] 

rozvedený/-á 4 (6,5) 11 (10,3) 
0,281 

zamestnaný/-á 48 (77,4) 86 (80,4) 
SZČO 3 (4,8) 1 (0,9) 
nezamestnaný/-á 0 (0) 1 (0,9) 
dôchodca/-kyňa 8 (12,9) 3 (2,8) 

Zamestnanie 
n [%] 

študent/-ka 3 (4,8) 16 (15,0) 

0,006 

Fajčiari/-ky n [%] 9 (14,5) 5 (4,7) 0,040 
 

Objektívne vyšetrenie obsahovalo antropometrické vyšetrenie zamerané na 
nadhmotnosť/obezitu (respondenti boli bosí, v ľahkom oblečení): BMI sme vypočítali ako 
podiel hmotnosti [kg] zistenej vážením na lekárskej váhe s výškomerom s presnosťou 0,5 kg a 
druhej mocniny výšky [m] odmeranej výškomerom s presnosťou 0,5 cm. Obvod pása sme 
merali pásmovým meradlom v stoji vo výdychu vo vodorovnej rovine medzi crista iliaca a 
posledným rebrom; normálne a rizikové hodnoty obvodu pása sme hodnotili podľa 
odporúčania IDF (3); obvod bokov sme merali vo vodorovnej rovine v oblasti 
sakroiliakálnych kĺbov. Z nameraných hodnôt sme vypočítali WHR (waist-hip-ratio, pomer 
pás/boky) a pomer pás/výška. Obsah telesného tuku sme merali impedančnou metódou 
prístrojom Omron. 

Krvný tlak (TK) a pokojovú pulzovú frekvenciu (PF) sme merali digitálnym tlakomerom 
Omron na pravom ramene po 15 – 20 minútovom sedení v pokoji. Meranie sme opakovali 
dvakrát, do štatistického hodnotenia sme zahrnuli hodnoty z druhého merania. Hodnoty TK 
sme hodnotili podľa klasifikácie Európskej kardiologickej spoločnosti (4). 
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Krvné lipidy (celkový cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly – TAG) sme 
vyšetrovali skríningovou metódou suchej kvapky z kapilárnej krvi automatom Reflotron; 
hladinu LDL-cholesterolu sme vypočítali pomocou Friedewaldovej rovnice. 

Hladiny krvných lipidov (normálne, zvýšené, rizikové) sme hodnotili podľa odporúčania 
Európskej kardiologickej spoločnosti (5). Zo získaných údajov sme vypočítali indexy 
aterogenity: celkový cholesterol/HDL-cholesterol a log (TAG/HDL-cholesterol), ktorého 
hodnota korešponduje s veľkosťou lipoproteínových častíc a možno ho hodnotiť ako marker 
aterogenity plazmy (6, 7). 

Po skompletizovaní objektívneho vyšetrenia respondenti absolvovali testovanie fyzickej 
zdatnosti. Použili sme štandardizovaný test UKK WALK TEST vyvinutý fínskym Inštitútom 
na podporu zdravia (8, 9). Test je štandardizovaný na populáciu vo veku 20 – 65 rokov, je 
určený pre pravidelne nešportujúcu populáciu a je vhodný aj pre ľudí s nadhmotnosťou. Test 
pozostával z rýchlej chôdze na 2 km, po ukončení chôdze sa respondentom odmeral 
dosiahnutý čas a pulzová frekvencia. Vplyv na výslednú hodnotu indexu zdatnosti (FIT) má 
okrem dosiahnutého času a pulzovej frekvencie aj vek, telesná výška a hmotnosť. Index < 70 
sme hodnotili ako podpriemerný, 70 – 89 ako mierne podpriemerný, 90 – 110 ako priemerný, 
111 – 130 ako mierne nadpriemerný a > 130 ako nadpriemerný. 

Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou profesionálneho štatistického 
softvéru IBM SPSS STATISTICS 20. Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej 
štatistiky (frekvenčné tabuľky, aritmetické priemery ± smerodajné odchýlky). Na testovanie 
významnosti numerických premenných sme použili neparametrický Mann-Whitneyho 
a Kruskal-Wallisov test, vzájomné asociácie numerických premenných sme testovali 
pomocou Spearmanových korelácií, významnosť frekvencií výskytu sme testovali pomocou 
chí-kvadrátového (Fisherovho exaktného) testu.  

  
Výsledky 

V pásme nadhmotnosti/obezity podľa BMI bolo 47,9 % respondentov, z toho 61,3 % 
mužov a 40,2 % žien a podľa obsahu telesného tuku 54,8 % mužov a 44,9 % žien. 
Zvýšené/rizikové hodnoty obvodu pása malo 40,3 % mužov a 43,9 % žien. Muži mali 
hodnoty BMI, obsahu telesného tuku a indexu pás/výška v priemere o niečo vyššie ako sú 
normálne hodnoty. Ženy mali v súlade s intersexuálnymi rozdielmi vyššie hodnoty obsahu 
telesného tuku ako muži, ich priemerné hodnoty sú však (s výnimkou obvodu pása) v pásme 
normálnych hodnôt. Významne vyšší percentuálny podiel tuku u žien a jeho nevýznamne 
vyššia absolútna hmotnosť [kg] poukazuje na nižší podiel aktívnej svalovej hmoty (tab. 2). 
Asociácia antropometrických ukazovateľov a stupňa dosiahnutého vzdelania ukázala, že 
respondenti s vysokoškolským vzdelaním majú významne nižší obsah telesného tuku (p = 
0,035). 

Muži mali významne vyššie priemerné hodnoty systolického TK, TAG a aterogénnych 
indexov CHOL/HDL-CH a log (TAG/HDL-CH), ženy mali signifikantne vyššie priemerné 
hodnoty pokojovej PF a HDL-CH (tab. 3). 
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Tab. 2. Výsledky antropometrického vyšetrenia mužov a žien 

Parameter 
Muži (n = 62) 
priemer ± SD 

Ženy (n = 107) 
priemer ± SD p 

BMI [kg.m-2] 26,11 ± 3,16 23,9 ± 3,86 0,000 
Obvod pása [cm] 93,02 ± 9,4 80,65 ± 10,2 0,000 
WHR  0,90 ± 0,06 0,80 ± 0,06 0,000 
Pás/výška  0,52 ± 0,05 0,48 ± 0,06 0,000 
Obsah tuku [%] 20,9 ± 6,7 28,4 ± 7,8 0,000 
Hmotnosť tuku [kg] 17,9 ± 7,5 19,4 ± 7,7 0,296 

 

V celom súbore malo zvýšené/rizikové hladiny celkového cholesterolu (≥ 5 mmol.l-1) 

32,3 % mužov a 29,0 % žien, TAG (≥ 2 mmol.l-1) 25,8 % mužov a 19,6% žien, LDL-

cholesterolu (≥ 3,0 mmol.l-1) 17,7 % mužov a 16,8 % žien a nedostatočné hladiny HDL-
cholesterolu (< 1 mmol.l-1) 11,3 % mužov a (< 1,2 mmol.l-1) 10,3 % žien. Rizikové hodnoty 

aterogénnych indexov CHOL/HDL-CH (≥ 3,5) malo 33,9 % mužov a 15,9 % žien a log 
(TAG/HDL-CH) (> 0,2) malo 38,7 % mužov a 14,9 % žien. V pásme 
prehypertenzie/hypertenzie malo systolický TK (> 140 mmHg) 40,3 % mužov a 11,2 % žien 
a diastolický TK (> 90 mmHg) 14,5 % mužov a 10,3 % žien.  

 
Tab. 3. Priemerné hodnoty krvného tlaku, krvných lipidov a aterogénnych indexov u mužov a žien 

Faktor 
 Muži (n = 62) 

priemer ± SD 
Ženy (n = 107) 
priemer ± SD p 

Systolický TK [mmHg] 137,5 ± 12,7 123,3 ± 13,0 0,000 
Diastolický TK [mmHg] 80,0 ± 9,4 78,4 ± 8,6 0,189 
Pokojová PF min-1 71,1 ± 11,6 77,7 ± 11,4 0,001 
Celkový cholesterol [mmol/l] 4,62 ± 0,80 4,69 ± 0,97 0,979 
TAG [mmol/l] 1,68 ± 0,82 1,48 ± 0,89 0,026 
HDL-cholesterol [mmol/l] 1,62 ± 0,53 1,79 ± 0,48 0,016 
LDL-cholesterol [mmol/l] 2,24 ± 0,94 2,24 ± 1,01 0,616 
CHOL/HDL-CH  3,16 ± 1,14 3,00 ± 2,63 0,030 
log (TAG/HDL-CH)  -0,005 ± 0,262 -0,117 ± 0,278 0,003 

 
Tab. 4. Spearmanove korelácie vplyvu veku a indexu telesnej zdatnosti na antropometrické a kardiometabolické 
faktory 

Vek Index zdatnosti 
Faktor 

r p r p 
BMI 0,329 < 0,01 -0,531 < 0,01 
Obvod pása 0,408 < 0,01 -0,424 < 0,01 
WHR 0,444 < 0,01 -0,169 < 0,05 
Pás/výška 0,512 < 0,01 -0,478 < 0,01 
Obsah telesného tuku 0,591 < 0,01 -0,337 < 0,01 
Hmotnosť tuku 0,565 < 0,01 -0,443 < 0,01 
Systolický TK 0,314 < 0,01 -0,096 NS 
Diastolický TK 0,325 < 0,01 -0,091 NS 
Pokojová PF -0,044 NS -0,453 < 0,01 
Celkový cholesterol 0,486 < 0,01 -0,130 NS 
TAG 0,214 < 0,01 -0,225 < 0,01 
HDL-cholesterol 0,028 NS 0,067 NS 
LDL-cholesterol 0,312 < 0,01 -0,094 NS 
CHOL/HDL-CH 0,249 < 0,01 -0,130 NS 
log (TAG/HDL-CH) 0,132 NS -0,205 < 0,05 
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Korelačná analýza potvrdila významnú závislosť kardiometabolických faktorov od veku 
v zmysle zhoršovania väčšiny faktorov so zvyšujúcim sa vekom (najtesnejší vzťah bol 
s obsahom telesného tuku), s výnimkou pokojovej PF, hladiny HDL-cholesterolu 
a aterogénneho indexu plazmy (tab. 4). Korelačná analýza potvrdila aj významnú závislosť 
antropometrických ukazovateľov nadhmotnosti/obezity od indexu telesnej zdatnosti 
(významné negatívne korelácie), pričom najtesnejší vzťah bol s BMI a s indexom pás/výška. 
Vyšší stupeň telesnej zdatnosti významne negatívne koreloval aj s hodnotami pokojovej 
pulzovej frekvencie, TAG a aterogénneho indexu plazmy (log TAG/HDL-CH), ktorý možno 
považovať za významný ukazovateľ rizika aterosklerózy. Vplyv telesnej zdatnosti na hodnoty 
TK, hladinu celkového cholesterolu, HDL- a LDL-cholesterolu sa v celom súbore bez 
rozdielu pohlavia nepotvrdil (tab. 4).  

Po rozdelení celého súboru podľa pohlavia a indexu telesnej zdatnosti na skupinu 
podpriemerne a mierne podpriemerne zdatných (index zdatnosti < 90, n = 87) a na skupinu 

priemerne a mierne nadpriemerne zdatných (index zdatnosti ≥ 90, n = 68) mali u telesne 
zdatnejších mužov aj žien všetky kardiometabolické ukazovatele priaznivejšie hodnoty, 
štatisticky významné rozdiely v skupine mužov boli v hodnotách BMI, obvodu pása, indexe 
pás/výška, v hodnotách diastolického TK, pokojovej PF a v hodnote aterogénneho indexu 
plazmy (hladina celkového cholesterolu bola na hranici významnosti). Štatisticky významné 
rozdiely v skupine žien boli v hodnotách BMI, obvodu pása, indexu pás/výška, obsahu 
telesného tuku, v hodnotách systolického aj diastolického tlaku a pokojovej PF (tab. 5). 
Rozdiely v priemernom veku zdatnejších a menej zdatných mužov a žien neboli významné, 
preto priaznivejšie ukazovatele kardiometabolického rizika možno pripísať vyššej telesnej 
zdatnosti. 

 
Tab. 5. Priemerné hodnoty ± SD kardiometabolických rizikových faktorov u mužov a žien podľa indexu telesnej 
zdatnosti (FIT) 

Muži Ženy 
Faktor 

FIT < 90 FIT ≥≥≥≥ 90 p FIT < 90 FIT ≥≥≥≥ 90 p 
FIT 75,4 ± 10,2 103,3 ± 10,8 0,000 76,1 ± 9,0 99,2 ± 7,1 0,000 
Vek [r.] 43,8 ± 15,0 45,2 ± 14,9 0,674 40,6 ± 12,7 40,9 ± 12,9 0,840 
BMI [kg.m-2] 27,3 ± 2,8 24,6 ± 2,4 0,000 25,8 ± 4,06 21,6 ± 2,2 0,000 
Obvod pása [cm] 95,9 ± 9,4 89,6 ± 7,3 0,006 85,0 ± 10,8 75,0 ± 6,1 0,000 
WHR 0,91 ± 0,06 0,89 ± 0,06 0,319 0,81 ± 0,06 0,79 ± 0,05 0,056 
Pás/výška 0,54 ± 0,05 0,50 ± 0,01 0,002 0,51 ± 0,07 0,45 ± 0,04 0,000 
Obsah tuku [%] 22,2 ± 6,3 19,8 ± 5,8 0,131 31,4 ± 7,4 24,5 ± 6,6 0,000 
Syst. TK [mmHg] 136,9 ± 13,7 136,7 ± 9,5 0,942 125,2 ± 12,4 120,7 ± 14,0 0,037 
Diast. TK [mmHg] 77,5 ± 9,4 82,8 ± 7,8 0,032 81,0 ± 8,6 75,7 ± 7,7 0,005 
Pokojová PF [.min-1] 74,9 ± 11,2 64,9 ± 9,4 0,002 81,7 ± 11,7 73,3 ± 9,7 0,000 
Cholesterol [mmol.l-1] 4,85 ± 0,67 4,46 ± 0,88 0,053 4,79 ± 1,04 4,67 ± 0,91 0,784 
TAG [mmol.l-1] 1,86 ± 0,77 1,31 ± 0,63 0,004 1,56 ± 1,01 1,39 ± 0,69 0,447 
HDL-CH [mmol.l-1] 1,62 ± 0,56 1,65 ± 0,51 0,563 1,71 ± 0,53 1,85 ± 0,40 0,115 
LDL-CH [mmol.l-1] 2,39 ± 0,89 2,21 ± 1,00 0,311 2,37 ± 1,13 2,19 ± 0,91 0,659 
CHOL/HDL-CH 3,33 ± 1,14 2,97 ± 1,12 0,234 3,45 ± 3,67 2,62 ± 0,66 0,102 
log (TAG/HDL-CH) 0,052 ± 0,220 -0,116 ± 0,257 0,008 -0,071 ± 0,312 -0,157 ± 0,210 0,212 

 
Potvrdili sa významné asociácie antropometrických ukazovateľov nadhmotnosti/obezity 

s hodnotami TK, aj s hladinami krvných lipidov a indexmi aterogenity (tab. 6).  
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Tab. 6. Spearmanove korelácie vzťahu antropometrických ukazovateľov a TK, pulzovej frekvencie, krvných 
lipidov a aterogénnych indexov 

BMI Obsah tuku Obvod pása Pás/výška 
Faktor 

r r r r 
Systolický TK 0,372** 0,067 0,457** 0,379** 
Diastolický TK 0,341** 0,296** 0,364** 0,363** 
Pokojová PF 0,022 0,176* -0,033 0,018 
Celkový cholesterol 0,248** 0,353** 0,230** 0,248** 
TAG 0,299** 0,148 0,297** 0,299** 
HDL-cholesterol -0,198** 0,018 -0,230** -0,198** 
LDL-cholesterol 0,218** 0,243** 0,230** 0,218** 
CHOL/HDL-CH 0,307** 0,189* 0,328** 0,307** 
log (TAG/HDL-CH) 0,321** 0,093 0,336** 0,321** 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
 
Našli sme významnú negatívnu koreláciu medzi počtom vyfajčených cigariet denne 

s hladinou HDL-cholesterolu (r = -0,705, p < 0,01) a významnú pozitívnu koreláciu 
s aterogénnym indexom CHOL/HDL-CH (r = 0,552, p < 0,05); počet rokov fajčenia 
významne pozitívne koreloval s WHR (r = 0,538, p < 0,05). 

Vo vyšetrenom súbore sme zisťovali, ako sa prejavil vplyv stravovacích zvyklostí na 
jednotlivé kardiometabolické faktory. Našli sme významnú negatívnu koreláciu medzi 
počtom skonzumovaných jedál denne a hodnotou diastolického TK (r = -0,157, p < 0,05). 
Naznačené (aj keď nevýznamné) sú aj negatívne korelácie počtu jedál a systolického TK, PF, 
WHR, celkového cholesterolu, TAG, HDL-CH, LDL-CH a indexu CHOL/HDL-CH. 
 
Tab. 7. Asociácia stravovacích zvyklostí (frekvencia konzumácie potravinových skupín) a kardiometabolických 
faktorov (uvádzame len štatisticky významné p-hodnoty) 

 BMI WHR pás/výška Syst. TK 
Pokojová 

PF HDL-CH 
CHOL/ 

HDL-CH 
Časté prisáľanie (+) 0,030       
Mliečne 
výrobky 

   (+) 0,029    

Údeniny (+) 0,048 (+) 0,001  (+) 0,032    
Mäso (+) 0,036     (-) 0,016 (+) 0,019 
Ovocie    (-) 0,018    
Strukoviny    (-) 0,044    
Obilniny    (+) 0,032    
Pivo (+) 0,023 (+) 0,000 (+) 0,012  (-) 0,041   
Destiláty     (-) 0,025   

+ pozitívna asociácia 
- negatívna asociácia 

Významne vyššie hodnoty BMI mali respondenti, ktorí si často/vždy prisáľajú hotové 
jedlá a ktorí často konzumujú údeniny, mäso a pivo. Častá konzumácia piva pozitívne 
asociuje aj s WHR a indexom pás/výška a (spolu s častou konzumáciou destilátov) negatívne 
asociuje s pokojovou pulzovou frekvenciou. Častá konzumácia ovocia a strukovín významne 
negatívne koreluje so systolickým TK, častá konzumácia mliečnych výrobkov, údenín 
a obilnín má opačný efekt (významné pozitívne asociácie). Častá konzumácia mäsa má 
nepriaznivý vplyv aj na hladinu HDL-cholesterolu a index aterogenity CHOL/HDL-CH (tab. 
7). 
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Diskusia 

Odhaduje sa, že v Európe je viac ako polovica dospelých osôb v pásme nadhmotnosti 
alebo obezity, v niektorých oblastiach Európy môžu tvoriť až tri štvrtiny populácie (10). 
Podľa údajov OECD (11) bolo na Slovensku v r. 2009 50,8 % dospelej populácie (15+) 
v pásme nadhmotnosti alebo obezity. 

Najčastejšie sa nadhmotnosť/obezita definuje pomocou BMI, pričom zvyšovanie BMI 
tesne koreluje so zvýšeným zdravotným rizikom. Predpokladá sa však, že lokálna distribúcia 
tukového tkaniva je dôležitejšia v predikcii rizika než celková telesná hmotnosť. Preto sa pri 
antropometrickom vyšetrovaní využívajú aj hodnoty obvodu pása a indexy (pás/boky, 
pás/výška) (12). 

V hodnotách TK a lipidového spektra sa prejavili významné intersexuálne rozdiely, ktoré 
sú v súlade s poznatkom, že muži majú všeobecne vyššie kardiovaskulárne riziko (13). Aj 
naše výsledky potvrdili vyššie kardiometabolické riziko v skupine mužov. 

Riziko chronických chorôb narastá s vekom, rovnako ako prevalencia rizikových 
faktorov. Vek predstavuje dobrý marker trvania expozície známym aj neznámym rizikovým 
faktorom (12). V našom súbore korelačná analýza potvrdila významnú závislosť 
kardiometabolických faktorov od veku v zmysle zhoršovania väčšiny faktorov so zvyšujúcim 
sa vekom (najtesnejší vzťah bol s obsahom telesného tuku), s výnimkou pokojovej PF, 
hladiny HDL-cholesterolu a aterogénneho indexu plazmy.  

Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili priaznivý vplyv pravidelnej telesnej aktivity 
v prevencii aj liečbe obezity, hypertenzie a v znižovaní celkového kardiovaskulárneho rizika. 
Ukázalo sa, že pravidelná telesná aktivita aj miernej intenzity môže priniesť 20 % pokles 
mortality (14). Telesná aktivita sa preto odporúča ako veľmi dôležitý nefarmakologický 
nástroj v primárnej aj sekundárnej prevencii chronických chorôb. Má pozitívny účinok na 
viaceré rizikové faktory – znižuje TK, zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu, pomáha 
kontrolovať telesnú hmotnosť (5).  

V našom súbore korelačná analýza potvrdila významnú závislosť antropometrických 
ukazovateľov nadhmotnosti/obezity od indexu telesnej zdatnosti (významné negatívne 
korelácie), pričom najtesnejší vzťah bol s BMI a s indexom pás/výška. Vyšší stupeň telesnej 
zdatnosti významne negatívne koreloval aj s hodnotami pokojovej pulzovej frekvencie, TAG 
a aterogénneho indexu plazmy (log TAG/HDL-CH), ktorý možno považovať za významný 
ukazovateľ rizika aterosklerózy. Vplyv telesnej zdatnosti na hodnoty TK, hladinu celkového 
cholesterolu, HDL- a LDL-cholesterolu sa v celom súbore bez rozdielu pohlavia nepotvrdil.  

Obezita je závažným rizikovým faktorom a prediktorom takmer všetkých chronických 
chorôb. Je známa tesná korelácia nadmernej telesnej hmotnosti s hypertenziou 
a aterosklerózou (4, 12). V našom súbore sa potvrdili významné asociácie antropometrických 
ukazovateľov nadhmotnosti/obezity s hodnotami TK, aj s hladinami krvných lipidov 
a indexmi aterogenity. Aj keď sa štatisticky nepotvrdila priama asociácia telesnej zdatnosti 
s väčšinou krvných lipidov, u osôb s vyššou úrovňou zdatnosti možno predpokladať priaznivý 
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vplyv telesnej aktivity prostredníctvom ovplyvnenia antropometrických ukazovateľov 
obezity. 

Fajčenie sa považuje za silný a nezávislý preventabilný rizikový faktor zdravia. Aj keď 
presný mechanizmus, akým fajčenie zvyšuje riziko aterosklerotických chorôb nie je presne 
známy, je nepochybné, že fajčenie urýchľuje vývoj aterosklerózy – okrem viacerých iných 
efektov spôsobuje aj zmeny hladín krvných lipidov (12). Aj keď zastúpenie fajčiarov vo 
vyšetrenom súbore nebolo veľké, našli sme významné korelácie počtu vyfajčených cigariet 
denne s hladinou HDL-cholesterolu a s aterogénnym indexom CHOL/HDL-CH, počet rokov 
fajčenia významne pozitívne koreloval s WHR. 

Je známe, že stravovacie zvyklosti ovplyvňujú rizikové faktory zdravia, najmä krvné 
lipidy, TK, hmotnosť, diabetes mellitus, a že zdravé stravovanie znižuje riziko viacerých 
chronických chorôb. Vplyv stravovacích zvyklostí na zdravie možno študovať sledovaním 
vplyvu jednotlivých nutrientov, sledovaním vplyvu jednotlivých potravín a potravinových 
skupín, alebo celkového modelu stravovania (12).  

Viaceré observačné štúdie potvrdili protektívny efekt konzumácie ovocia a zeleniny 
v prevencii chronických chorôb. Napr. Dauchet et al. (15) zistili pokles kardiovaskulárneho 
rizika o 4 % s každou pridanou porciou ovocia a zeleniny denne. Len málo štúdií skúmalo 
asociácie medzi telesnou zdatnosťou a príjmom jednotlivých potravinových skupín, ale 
niektoré výsledky naznačili pozitívnu asociáciu príjmu ovocia a zeleniny s kardiorespiračnou 
zdatnosťou (16). Protektívny účinok konzumácie rýb sa pripisuje obsahu n-3 
polynenasýtených mastných kyselín. Ukázalo sa, že konzumácia porcie rýb najmenej raz 
týždenne znižuje kardiovaskulárne riziko o 15 % (17). Sledoval sa aj vplyv nadmerného 
príjmu soli (sodíka) na rizikové faktory. Viaceré štúdie (napriek niektorým kontroverzným 
výsledkom) potvrdili pokles TK asociovaný so zníženým príjmom soli a zvýšeným príjmom 
potravín bohatých na draslík ako ovocie a zelenina (10). V súčasnosti existujú dôkazy pre 
kauzálny vzťah medzi príjmom soli a výškou TK (4). Odporúča sa preto znížiť celkový 
príjem soli, neprisáľať si hotové jedlá a vyhýbať sa priemyselne spracovaným potravinám 
s vysokým obsahom soli (napr. údeninám). V patogenéze kardiovaskulárnych chorôb sa 
podobne naznačuje aj negatívny vplyv vysokého príjmu jednoduchých cukrov, najmä 
fruktózy a glukózo-fruktózového sirupu obsiahnutých v sladených nealkoholických nápojoch 
(18). Pravidelná konzumácia týchto nápojov súvisí s nadhmotnosťou/obezitou, diabetom 2. 
typu a s vyšším kardiovaskulárnym rizikom (19, 20). 

Vo vyšetrenom súbore sme zisťovali, ako sa prejavil vplyv stravovacích zvyklostí na 
jednotlivé kardiometabolické faktory. Je známe, že nízka frekvencia konzumácie denných 
jedál môže viesť k vývoju obezity a že vyššia frekvencia jedál súvisí s lepšou kontrolou 
telesnej hmotnosti (21). Fabry et al. (22) už v r. 1964 dokázali inverznú asociáciu medzi 
frekvenciou denných jedál a telesnou hmotnosťou, i keď tento vzťah nie je zatiaľ jasný 
a výsledky viacerých epidemiologických štúdií boli nejednoznačné. V našom súbore sme 
našli významnú negatívnu koreláciu medzi počtom skonzumovaných jedál denne a hodnotou 
diastolického TK. Naznačené (aj keď nevýznamné) sú aj negatívne korelácie počtu jedál 
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a systolického TK, PF, WHR, celkového cholesterolu, TAG, HDL-CH, LDL-CH a indexu 
CHOL/HDL-CH. 

Zdravé stravovanie môže významne zlepšiť hodnoty kardiometabolických rizikových 
faktorov, najmä hodnoty TK a krvných lipidov. V našom súbore sa potvrdili len niektoré 
významné vzťahy stravovacích zvyklostí a rizikových faktorov, pravdepodobne najmä pre 
malý počet členov súboru. Dôležitý je však poznatok, že i keď niektoré stravovacie zvyklosti 
nepreukázali priamy vplyv na tieto faktory, napriek tomu zdraviu prospešné potraviny môžu 
významne prispieť k prevencii chronických chorôb (4).  

 
Záver 

V súbore 169 respondentov s prevažne vysokoškolským vzdelaním sme zistili vysokú 
prevalenciu nadhmotnosti/obezity (47,9 % podľa BMI), častejšie v skupine mužov. 
Vysokoškolsky vzdelaní respondenti mali významne nižší obsah telesného tuku. 

V hodnotách kardiometabolických rizikových faktorov sme zistili významné 
intersexuálne rozdiely v zmysle častejšej prevalencie rizikových hodnôt v skupine mužov. 
Potvrdila sa významná pozitívna závislosť týchto faktorov od veku a významná negatívna 
závislosť od telesnej zdatnosti. Rovnako sa potvrdila významná pozitívna závislosť hodnôt 
TK a lipidového spektra od antropometrických ukazovateľov nadhmotnosti/obezity. Napriek 
nízkemu zastúpeniu fajčiarov v súbore sa potvrdil negatívny vplyv fajčenia na hladinu HDL-
cholesterolu a hodnotu aterogénneho indexu CHOL/HDL-CH. 

Vplyv stravovacích zvyklostí na kardiometabolické faktory sú – pravdepodobne pre nízku 
početnosť vyšetreného súboru – nejednoznačné, napriek tomu sa ukázali niektoré významné 
závislosti (negatívny vplyv častej konzumácie údenín, mäsa a piva a naopak pozitívny vplyv 
častej konzumácie ovocia a strukovín na niektoré kardiometabolické faktory). 

Výsledky podporujú potrebu rozvíjania a podpory pravidelnej telesnej aktivity, zdravých 
stravovacích návykov a boja proti fajčeniu v záujme zvýšenia telesnej zdatnosti, zlepšenia 
zdravotného stavu celej populácie a prevencie chronických chorôb. 
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Kvalita života 
Vymezení pojmu kvalita života je vzhledem k jeho obsahu velmi obtížné. V současnosti 

existuje řada definic kvality života, které shodně charakterizují kvalitu života jako subjektivní, 
holistickou, dynamickou, hodnotově orientovanou, zahrnující indikátory související 
s uspokojováním potřeb. Mezi první a nejstarší definice kvality života se řadí definice 
Světové zdravotnické organizace, která říká, že kvalita života je to, jak člověk vnímá své 
postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu k cílům, očekáváním, 
životnímu stylu a zájmům (1). V letech 1995 – 2005 byl realizován rozsáhlý výzkum 
zabývající se tématem kvality života, ve kterém bylo podchyceno více jak sto definic. 
Shodným znakem v tomto tématu bylo zjištěno zdraví, sociální vztahy, emocionální a 
materiální well-being (2). 

Z metodologických přístupů pro kvalitu života dominují v současnosti přístupy zaměřené 
na ekonomii, medicínu, psychologii a sociologii. Pro hodnocení kvality života se jeví jako 
významné medicínské a psychologické přístupy. Dle výzkumu Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) nesouvisí subjektivně pociťované štěstí s růstem hrubého 
domácího produktu. Podle studie existují státy a časové úseky, kdy jde vývoj na ose „štěstí a 
bohatství“ zcela opačným směrem (3, 4). 

Medicínské přístupy jsou zaměřeny na kvalitu života podmíněnou zdravím. Hledají 
způsoby, jak zlepšit kvalitu života v souvislosti se zlepšením zdraví. Cílem není prodloužení 
délky života, ale prodloužení života bez snížení jeho kvality. Projekty zabývající se touto 
problematikou jsou v současné době zaměřeny hlavně na oblast stravování a pohybové 
aktivity jako hlavních cílů vedoucích ke zlepšení zdraví v souvislosti s dosažením vyšší 
kvality života a celkové spokojenosti v každém věku, zvláště pak věku seniorském (4). 

Psychologické přístupy jsou zaměřeny na subjektivně vnímanou pohodu. Hledají 

                                                           
1 Práce byla podporována programem PRVOUK P37/09. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2015 



 117

odpovědi na otázky, co činí lidi spokojenými, které faktory ke spokojenosti přispívají a 
ovlivňují ji. Měřítko kvality života má každý jedinec nastavené individuálně. Subjektivní 
pohledy postihují lidskou emocionalitu a všeobecnou spokojenost se životem; subjektivní 
názor na zdraví fyzické, psychické i sociální. Subjektivní stránka kvality života bývá 
interpretována jako prožitek „osobní či životní pohody“. Dalšími ekvivalenty toho pojmu jsou 
„spokojenost“, „radost“, „štěstí“ nebo „pocit blaha“. Odborníci zabývající se touto oblastí, se 
výrazně přiklánějí k subjektivnímu hodnocení kvality života, jako základnímu a určujícímu 
měřítku pro život člověka (5). Objektivní pohled na kvalitu života pak představuje splnění 
daných požadavků týkajících se fyzického zdraví, materiálních a sociálních podmínek života 
a sociálního postavení.  

Pohybová aktivita  
Pohybová aktivita je charakterizována jako tělesný pohyb způsobený kontrakcí kosterního 

svalstva spojený s energetickým výdejem. Jde tedy o jakýkoliv tělesný pohyb, ať již 
habituální, pracovní či tělocvičný, sportovní. Pokud budeme vztahovat pohybovou aktivitu ke 
kvalitě života, je třeba si připomenou, že důležitou úlohu hraje doba (objem) provádění této 
aktivity. Pokud je pohybová aktivita prováděna krátkou dobu, organismus na fyzickou zátěž 
pouze reaguje a nedochází k uvolnění endorfinů. Pokud je pohybová aktivita prováděna 
dlouhodobě a pravidelně, organismus se na zátěž adaptuje včetně zlepšení vylučování 
endorfinů (6). Za tímto účelem je možné pohybovou aktivitu provádět obecně několika 
způsoby. Vyšší intenzitou zatížení (vyšší SF), častěji (vyšší týdenní frekvencí) po kratší čas 
(nízkým objemem). Nebo nižší intenzitou zatížení (nižší SF) a vyšší týdenní frekvenci po 
kratší čas. Nebo nižší intenzitou zatížení (nižší SF) a nižší týdenní frekvenci po delší čas (7). 
Touto kombinací objemu, frekvence a intenzity zatížení lze dosáhnout nejen zvýšení fyzické 
zdatnosti, ale též zlepšení psychické pohody, zlepšení nálady, pozitivního vnímání okolí, 
radosti, zvýšení sebevědomí, v celkovém přínosu zvýšení kvality života. U výkonnostních 
sportovců a pravidelně cvičících rekreačních sportovců dochází k uvolnění endorfinů 
podstatně v kratším čase než u začátečníků a nepravidelně cvičících osob (6).  

Jednorázová pohybová aktivita ovlivňuje změnu aktuálního psychického stavu, pomáhá k 
odreagování stresu, redukci anxiozity, depresivity. Teprve dlouhodobý vliv pohybové aktivity 
mění body image (tělové schéma) a vyvolá změnu celkového pojetí, sebevědomí a 
sebehodnocení.  

Cílem sledování bylo zjistit, zda a do jaké míry ovlivní záměrná edukace v oblasti 
zdravého životního stylu a definované pohybové aktivity zdravotní stav a vybrané ukazatele 
kvality života.  

 
Metodika 

Skupina seniorek, studentek univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové, byla 
sledována po dobu 10 měsíců. Vstup do experimentu byl za podmínky dobrovolné účasti 
seniorek na edukaci, zdravotního stavu umožňujícího pohybovou aktivitu (dle výběru 
individuální nebo řízenou) po dobu 10 měsíců prováděnou 2-krát týdně objemem 60 minut, a 
souhlasu s lékařským sledováním. Skupinu tvořilo na začátku experimentu 60 seniorek, 
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experiment ukončilo 51 seniorek, průměrného věku 65,7 ± 4,7 let. Skupina (n = 51) byla 
rozdělena na základě individuální volby do tří skupin; skupina 1 s řízenou pohybovou 
aktivitou, skupina 2 s individuální pohybovou aktivitou a skupina 3 bez záměrné pohybové 
aktivity.  

Pro získání dat byla použita metoda dotazování pomocí standardizovaných dotazníků. 
Dotazník obsahoval celkem 18 otázek s uzavřenou odpovědí. Z vybraných ukazatelů kvality 
života bylo sledováno subjektivní vnímání vlastního zdraví, zapojení do společenského 
života, pocity související s možnostmi seberealizace, vztahu k okolí a k sobě samé a pocity 
související s aktuální a dlouhodobou spokojeností a pohodou. 

 
Výsledky 

V subjektivním vnímání vlastního zdraví byly nalezeny pozitivní změny u skupin 
pohybovou aktivitou s významným zvýšením pocitu zodpovědnosti za své vlastní zdraví (p < 
0,05) (tab. 1). 

V zapojení do společenského života došlo k významnému zlepšení pouze u skupiny s 
řízenou pohybovou aktivitou (p < 0,05) (tab. 2). 

 
Tab. 1. Sebehodnocení zdravotního stavu 

Před intervencí Po intervenci 
Skupina Skupina Zdravotní stav  

[%] 
1 2 3 1 2 3 

Velmi dobrý  6 14 11 17 29 16 
Dobrý 44 57 42 72 71 53 
Průměrný 50 29 47 11 0 31 
Špatný 0 0 0 0 0 0 
Velmi špatný  0 0 0 0 0 0 

 
Tab. 2. Docházka do klubů/spolků (více než jedenkrát měsíčně) 

 Před intervencí  
[%] 

Po intervenci  
[%] 

Fisherův test 
p 

Skupina 1  33 72 < 0,05 
Skupina 2 21 21 NS 
Skupina 3 26 21 NS 

 
V pocitech souvisejících s možnostmi seberealizace, vztahu k okolí, k sobě samé, 

v pocitech s aktuální a dlouhodobou spokojeností a pohodou došlo ke snížení vnímání 
negativních pocitů vůči okolí a ke zvýšení pozitivního vnímání sebe. 

Významné změny v oblasti psychiky byly nalezeny u obou skupin s pohybovou aktivitou. 
Významné změny byly nalezeny v celkovém skóre u pozitivně orientovaných otázek u 
skupiny s řízenou pohybovou aktivitou (p < 0,01) i u skupiny s individuální pohybovou 
aktivitou (p < 0,05) zvýšením počtu kladných odpovědí u těchto otázek. Významné změny 
(p < 0,05) byly nalezeny v celkovém skóre i u negativně orientovaných otázek, shodně u obou 
cvičících skupin, snížením počtu záporných odpovědí u těchto otázek (tab. 3). 
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Tab. 3. Významné změny v oblasti psychiky  

Vybrané otázky Skupina 

 1 2 3 
Číslo a text otázky dle dotazníku 

n = 18 n = 14 n = 19 
1. Můj věk mi nedovolí dělat, co bych chtěla. NS NS ↓ 
2. Nedostatek peněz mi nedovolí dělat to, co bych chtěla. ↓ ↑↑ ↑↑ 
5. Mohu dělat to, co chci. NS ↑ ↑ 
8. Těším se na každý den. ↑↑ ↑↑ NS 
9. Mám radost z věcí, které dělám. ↑↑ ↑↑ ↓ 
10. Mám radost ze společnosti druhých. ↑↑ NS ↑↑ 
11. Cítím se opomíjena. ↑ ↑ NS 
12. Často mám pocit, že je se mnou zacházeno nespravedlivě. ↑↑ ↑ NS 
13. Cítím, že můj život má smysl. ↑↑ ↑↑ ↓ 
14. Myslím, že budoucnost vypadá dobře. ↑↑ ↑ NS 
15. Když se ohlédnu za svým životem, mám pocit štěstí. ↑↑ ↑↑ ↓ 
16. V těchto dnech se cítím plná energie. ↑↑ ↑ ↑ 
18. Být zdravá závisí na mně. ↑↑ ↑↑ ↓↓ 
Celkové skóre u pozitivně orientovaných otázek ↑↑ ↑ NS 
Celkové skóre u negativně orientovaných otázek ↑ ↑ NS 

Legenda:  
Pozitivní změna = zvýšení výskytu pozitivních pocitů, popř. snížení výskytu negativních pocitů;  
↑ = pozitivní změna (p < 0,05); ↑↑ = pozitivní změna (p < 0,01) 
Negativní změna = snížení výskytu pozitivních pocitů, popř. zvýšení výskytu negativních pocitů;  
↓ = negativní změna (p < 0,05); ↓↓ = negativní změna (p < 0,01) 

 
Závěr 

Výsledky dokladují, že pohybově aktivní seniorky i při pohybové aktivitě v nízkém 
objemu, frekvence a nízké až střední intenzitě zatížení měly větší spokojenost samy se sebou, 
subjektivně vnímaly vyšší úroveň vlastního zdraví, lépe vnímaly pocity související 
s možnostmi seberealizace, s aktuální a dlouhodobou spokojeností a pohodou. Řízená 
pohybová aktivita navíc přinesla seniorkám vyšší zapojení do společenského života nejen 
společnými cvičebními lekcemi, ale i vyšší frekvencí společných setkání mimo tělocvičnu. 
Pohybová aktivita přináší, na rozdíl od jiných „radostných“ činností, zdravotní benefit a tím 
vytváří vyšší spokojenost se zdravotním stavem, vzhledem, výkonností a pomáhá k duševní 
vyrovnanosti. 

Provádění jakékoliv pohybové aktivity je přínosné. Pouze v případě její pravidelnosti a 
dlouhodobého provádění plní roli zdravotní prevence a může sehrávat významnou roli při 
zvyšování kvality života. 
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Karcinom pankreatu patří k nejzávažnějším a nejrychleji se šířícím nádorovým 
onemocněním. Při srovnání incidence a mortality v ČR s ostatními zeměmi světa v přepočtu 
na světový standard jsou ženy v České republice na prvních místech. V České republice není 
ve výskytu mezi muži a ženami rozdíl (1). O závažnosti karcinomu pankreatu vypovídají 
i hodnoty o přežívání (2), které u tohoto onemocnění patří k nejkratším a také stoupající trend, 
kdy od roku 1977 do současnosti došlo k dvojnásobnému nárůstu incidence (1). 

K rizikovým faktorům dávaným do souvislosti s karcinomem pankreatu patří faktory 
neovlivnitelné, jako věk, pohlaví, hereditární faktory a urbanizace a jednak faktory 
ovlivnitelné, jako kouření, výživové faktory, zejména nadměrný energetický přísun a s tím 
související obezita, konzumace alkoholu, faktory pracovního prostředí a zdravotní stav, 
zejména chronická pankreatitida, cholelithiáza, diabetes mellitus a pohybová aktivita (3 – 5). 
U žen je třeba přihlížet i ke specifickým vlivům, které souvisí s daným pohlavím a to 
menstruační cyklus, počet těhotenství a vliv hormonálních látek (perorální antikoncepce a 
hormonální substituční terapie) (6). Významným problémem u tohoto nádorového 
onemocnění, které souvisí s omezenými možnostmi prevence, je fakt, že v současnosti 
neexistuje screeningový program, který by umožnil včasný záchyt onemocnění a také neúplná 
znalost etiologie. 

Předkládaná analýza je zaměřená na posouzení vztahu mezi vybranými studovanými 
faktory a rizikem vzniku karcinomu pankreatu u žen. 

                                                           
1 Práce byla podpořena grantem "Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 
practitioner´s office". Research Support Foundation, Vaduz. 
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Materiál a metody 

Studie probíhala jako studie případů a kontrol v letech 2006 – 2009 v rámci projektu IGA 
(NR 9029-4/2006) ve třech centrech a to v Olomouci, Ostravě a v Českých Budějovicích. 
Ve sledovaném souboru bylo 226 žen, z toho 129 s karcinomem pankreatu a 97 v kontrolní 
skupině. Případy byly vybírány v nemocnicích v jednotlivých centrech (Fakultní nemocnice 
Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava a Nemocnice České Budějovice, a.s.) z žen, u kterých 
byl nově diagnostikován karcinom pankreatu a které žily v příslušném regionu. Kontrolní 
skupina byla získána ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři pro dospělé a jedná se o 
populační kontrolní skupinu. Kontrolní skupina pocházela ze stejných regionů jako skupina 
případů, aby se předešlo možným zkreslujícím vlivům.  
 
Tab. 1. Vybrané charakteristiky žen (počet případů Np = 129, počet populačních kontrol Nk = 97) 

Karcinom pankreatu Sledovaný znak 
(Np/Nk)

1 Kategorie 
Počet celkem 

n (%) případy n (%) kontroly n (%) 
≤ 49 12 (5) 6 (5) 6 (6) 
50 – 64,9 60 (27) 35 (27) 25 (26) 
65 – 74,9 82 (36) 48 (37) 34 (35) 

Věk (roky) 
(129/97) 

≥ 75 72 (32) 40 (31) 32 (33) 
< 25,0  72 (32) 37 (29) 35 (36) 
25,0 – 29,9  78 (35) 44 (35) 34 (35) 

BMI – 2 roky před nemocí (kg/m²) 
(126/97) 

≥ 30,0 73 (33) 45 (36) 28 (29) 
ne 109 (49) 61 (48) 48 (50) Kouření 

(126/96) ano 113 (51) 66 (52) 48 (50) 
ne 155 (70) 97 (78) 58 (60) Alkohol 

(125/97) ano 68 (30) 29 (22) 39 (40) 
základní 69 (31) 46 (36) 23 (24) 
vyučen 61 (27) 37 (29) 24 (25) 
středoškolské 75 (33) 34 (26) 41 (42) 

Vzdělání 
(129/97) 

vysokoškolské 21 (9) 12 (9) 9 (9) 
ne 198 (89) 118 (93) 80 (83) Orální antikoncepce 

(127/96) ano 25 (11) 9 (7) 16 (17) 
ne 206 (92) 124 (98) 82 (85) Protizánětlivé léky 

(127/97) ano 18 (8) 3 (2) 15 (15) 
ne 18 (8) 10 (8) 8 (8) Těhotenství 

(122/97) ano 201 112 (92) 89 (92) 
1 31 (16) 19 (17) 12 (13) 
2 101 (51) 47 (42) 54 (61) 
3 42 (21) 28 (25) 14 (16) 

Počet těhotenství 
(111/88) 

4 a více 25 (13) 17 (15) 8 (9) 
ne 163 (78) 87 (76) 76 (79) Operace dělohy 

(114/96) ano 47 (22) 27 (24) 20 (21) 
ne 143 (80) 71 (76) 72 (85) 
jeden 8 (4) 5 (5) 3 (4) 

Operace vaječníků 
(93/85) 

dva 27 (15) 17 (18) 10 (12) 
ne 198 (90) 113 (90) 85 (89) Hormonální substituční terapie 

(125/95) ano 22 (10) 12 (10) 10 (11)  
1U některých znaků ženy neuvedly sledované údaje, proto jsou v závorce u každého znaku počty případů (Np) a 
počty kontrol (Nk), které slouží k výpočtu sloupcových procent, celkový počet pro daný znak je součet Np + Nk. 
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Informace byly získávány od zúčastněných osob přímo, formou rozhovoru s vyškoleným 
tazatelem a byly zaznamenávány do standardizovaného dotazníku. Dotazník obsahoval otázky 
vztahující se k životnímu stylu (antropometrické hodnoty pro výpočet BMI, konzumace 
alkoholu, kouření, kdy kuřák vykouřil min. 100 cigaret za život, pohybová aktivita), k výši 
vzdělání a otázky související se zdravotním stavem a užíváním protizánětlivých léků. Součástí 
dotazníku byly i otázky vztahující se pouze k ženskému pohlaví, těhotenství a jejich počet, 
počátek a konec menstruačního cyklu, gynekologické operace, užívání antikoncepce a délka 
užívání a užívání hormonální substituční terapie. Vybrané sledované charakteristiky žen a 
jejich procentuální rozložení shrnuje tab. 1.  

Studie byla schválena etickou komisí Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
a Fakultní nemocnice v Olomouci. Informovaný souhlas byl získán od všech zúčastněných 
osob před jejich zařazením do studie.  

Pro popis dat byla použita základní popisná statistika (absolutní a relativní počty, 
aritmetický průměr, směrodatná odchylka). Do vlastní analýzy byly zařazeny zejména 
charakteristiky, u kterých byl nalezen ve výskytu statisticky významný rozdíl. Analýza byla 
provedena výpočtem hrubého OR (odds ratio) s 95 % intervaly spolehlivosti. Multifaktorová 
analýza byla vyhodnocena pomocí logistické regrese. Statistické testy byly vyhodnoceny 
na hladině významnosti 5 %. Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí programu STATA 
v. 13. 

 
Výsledky 

Nejvyšší výskyt karcinomu pankreatu byl ve věkové skupině od 65 let, která z celkového 
počtu nemocných žen zahrnovala 68 % případů. Inverzní asociace byla nalezena u žen, které 
užívaly orální antikoncepci, inverzní asociace byla dále zjištěna u žen se středoškolským 
vzděláním, u kontrolované konzumace alkoholu a užívání protizánětlivých léků. Výsledky 
analýzy studie shrnuje tab. 2. 
 

Diskuse 

I když karcinom pankreatu je ve výskytu až za nádorovými onemocněními spojenými 
s ženským pohlavím, patří k nejzávažnějším nádorovým onemocněním s nepříznivým 
trendem, vysokou úmrtností a krátkou dobou přežívání. Významným rizikovým faktorem 
pro vznik karcinomu pankreatu je věk. Průměrný věk žen ve sledovaném souboru byl 68,9 let 
a byl nižší, než je celorepublikově zjištěný nejvyšší výskyt karcinomu pankreatu, což je 75 – 
79 let (1).  

Obezita je považována za kauzální rizikový faktor, i když výsledky nejsou jednoznačné a 
nalezené riziko se pohybuje od 1,1 do 2,8 (7 – 11). Mechanismy vlivu obezity mohou být 
různé od zvýšené nabídky energie, hromadění karcinogenů v tukové tkáni až po metabolismus 
a produkci hormonů u hormonálně závislých nádorových onemocnění. V předkládané studii 
je sice až dvojnásobné riziko naznačené, ale výsledky nejsou statisticky významné. Důvodem 
může být velikost souboru, která pro nalezení statisticky významné asociace není dostatečná, 
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ale zejména vysoká prevalence žen s nadváhou a obezitou v kontrolním souboru, kdy pouze 
36 % žen v kontrolním souboru mělo hodnoty BMI v rozmezí ≥ 18,5 < 25 kg/m² a 64 % žen 
bylo už v kategorii nadváhy a obezity. U skupiny žen s karcinomem pankreatu to bylo 29 % s 
normální hmotností a 71 % s nadváhou a obezitou.  

 
Tab. 2. Multifaktorová analýza rizikových faktorů pro karcinom pankreatu u žen 

Rizikový faktor Kategorie Hrubé OR 95% IS Adjustované OR 95% IS 

≤ 49 1+  1+  
50 – 64,9 1,4 0,40 – 4,85 1,76 0,33 – 9,54 
65 – 74,9 1,41 0,42 – 4,75 1,76 0,31 – 9,86 

Věk 

≥ 75 1,25 0,37 – 4,25 1,12 0,19 – 6,52 
≥ 18,5 < 25 kg/m² 1+  1+  
≥ 25 < 30 kg/m² 1,22 0,64 – 2,33 1,37 0,63 – 2,97 

BMI 

≥ 30 kg/m² 1,52 0,79 – 2,94 2,01 0,80 – 5,04 
ne 1+  1+  Kouření 
ano 1,08 0,64 – 1,84 0,99 0,49 – 2,00 
ne 1+  1+  Alkohol 
ano 0,44* 0,25 – 0,79 0,26* 0,12 – 0,55 
základní 1+  1+  
vyučen 0,77 0,38 – 1,58 0,75 0,32 – 1,76 
středoškolské 0,41* 0,21 – 0,82 0,69 0,30 – 1,76 

Vzdělání 

vysokoškolské 0,67 0,25 – 1,81 1,47 0,43 – 5,04 
ano 1+  1+  Orální 

antikoncepce ne 0,38* 0,16 – ,22 0,21* 0,07 – 0,69 
ne 1+  1+  Protizánětlivé léky 
ano 0,13* 0,04 – 0,47 0,10* 0,02 – 0,41 

1+ základní kategorie, *statisticky významné hodnoty, **adjustováno kromě uvedených faktorů i na zdravotní 
stav, pohybovou aktivitu a užívání aspirinu 
 

I když kouření je uváděno jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik 
karcinomu pankreatu, ve sledovaném souboru se vztah mezi vyšším rizikem vzniku 
karcinomu pankreatu u kuřáků nepotvrdil. I přesto, že kontrolní skupina byla vybírána z 
běžné populace žen, kde bývá prevalence kouření nižší než u hospitalizovaných osob, bylo 
zastoupení kuřaček vysoké. 

Střídmá konzumace alkoholu nezvyšuje riziko vzniku karcinomu pankreatu, výsledek je 
konzistentní s publikovanými údaji (9). Konzumace se u sledovaného souboru pohybovala 
z více jak 90 % do 20 g čistého alkoholu za den. 

Také úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání významně ovlivňuje socioekonomické 
postavení jednotlivců i celých rodin a hierarchii jejich hodnot a chování. Výsledky studie 
ukazují ochranný vliv vyššího vzdělání, kdy ženy se středoškolským vzděláním měly riziko 
nižší až o 59 %.  

Steroidní hormony hrají roli v normální funkci pankreatu a mohou tedy i modifikovat 
pankreatickou kancerogenezi. Lee ve své rozsáhlé studii nalezl pozitivní asociaci mezi 
užíváním perorální antikoncepce a vyšším rizikem vzniku karcinomu pankreatu a to 
s ohledem na dobu užívání. Při užívání delším než 10 let nalezl střední riziko, kdy riziko bylo 
ve srovnání s těmi, které antikoncepci nikdy neužívaly, vyšší o 72 % (6). Při krátkodobějším 
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užívání kombinovaných preparátů nebyla nalezena žádná asociace a užívání pouze 
estrogenové terapie působilo dokonce ochranně. V předkládané studii bylo nalezené OR 0,38; 
95% IS: 0,16 – 0,91, respektive po adjustaci 0,21; 95% IS: 0,07 – 0,69 pro ženy, které 
antikoncepci užívaly. Deset a více let užívaly antikoncepci pouze 3 ženy (12 %) a průměrná 
doba užívání perorální antikoncepce byla kolem 6 let.  

Schernhammer a kol. ve své multivariabilní analýze nedává užívání aspirinu a jiných 
protizánětlivých léků do souvislosti s karcinomem pankreatu a užívání těchto léků má jen 
okrajový význam (12). Britská studie (nested case-control) sledovala užívání nesteroidních 
protizánětlivých léků. Nesteroidní protizánětlivé léky užívané po 2 roky před diagnózou 
karcinomu pankreatu vedly ke snížení rizika (OR 0,75; 95% IS: 0,62 – 0,97) (13). 
V předkládané práci byla zjištěna inverzní statisticky významná asociace u užívání 
protizánětlivých léků a OR bylo snížené o 87 – 90 % a tyto výsledky jsou konzistentní 
s publikovanými údaji. 

Těhotenství a jejich počet, stejně tak jako gynekologické operace se ve vztahu ke 
karcinomu pankreatu neprojevily. Žádný významný rozdíl nebyl zjištěn ani u počátku 
menstruačního cyklu ve skupině žen s karcinomem pankreatu a v kontrolním souboru a ani u 
hormonální substituční terapie. 

 
Závěry 

Vznik nádorových onemocnění je proces multifaktoriální a dá se předpokládat, že i 
u karcinomu pankreatu se jednotlivé vlivy shlukují (clustering) a navzájem modifikují. Síla 
vlivu jednotlivých faktorů na vznik karcinomu pankreatu se různí. A právě znalost těchto 
vlivů i jejich vzájemného působení je důležitá, což je významné také proto, že specifická 
prevence v podobě efektivního screeningového programu neexistuje. Výsledky studie ukazují 
inverzní asociaci u užívání perorální antikoncepce a inverzní vztah u kontrolované konzumace 
alkoholu, vyššího vzdělání a užívání protizánětlivých léků. I když výsledky analýzy mohou 
být ovlivněny velikostí souboru i vlastním designem (studie případů a kontrol), její validitu 
zvyšuje použití populační kontrolní skupiny, která lépe vystihuje sledované charakteristiky v 
běžné populaci, použití metody logistické regrese a také možnost dalších použití v rámci 
meta-analýz.  
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Rakovina močového mechúra je 9. najčastejšie diagnostikovanou rakovinou vo svete (1, 
2, 3). Na Slovensku je incidencia nádorov močového mechúra v rámci incidencie zhubných 
nádorov na šiestom mieste u mužov a u žien na jedenástom mieste (rok 2008) (4). Predstavuje 
heterogénnu skupinu zhubných nádorov s rôzne invazívnym rastom, kde sa veľkou mierou 
uplatňujú rôzne vonkajšie faktory. Neinvazívna rakovina močového mechúra, resp. 
označovaná ako rakovina močového mechúra bez invazivity do svaloviny, predstavuje 70 – 
80 % všetkých zhubných nádorov močového mechúra. Zvyšné prípady predstavuje invazívna 
rakovina močového mechúra do svaloviny močového mechúra. Pacienti s neinvazívnou 
formou choroby môžu byť úspešne liečení, ale sú vo vysokom riziku rekurencie ochorenia 
s progresivitou alebo bez progresie do invazívnej choroby. Na druhej strane pacienti 
s invazívnou formou choroby, aj keď sú liečení „agresívnou terapiou“, majú častejšie 
metastázy. Vzhľadom na nutnosť celoživotnej surveillance ochorenia, agresívnu liečbu 
a nutný manažment návratných nádorových ochorení sú veľmi závažné etické aspekty možnej 
prevencie a aj náklady na riešenie komplikácií súvisiacich s liečbou. Napriek povedanému a 
vzhľadom na to, že je to heterogénna skupina zhubných nádorov, len málo sa vie 
o mechanizmoch súvisiacich s iniciáciou a promóciou rôznych typov rakoviny močového 
mechúra, ako aj o faktoroch zúčastnených v procese karcinogenézy. 

Celosvetovo sa študujú a zisťujú súvislosti najmä s fajčením (odhad > 50% prípadov v 
príčinnej súvislosti), s pracovnou expozíciou rôznym chemickým, fyzikálnym faktorom 
(odhad > 30%), s bakteriálnymi a vírusovými zápalmi močových ciest, s konzumáciou 
niektorých liekov, s expozíciou ionizujúcemu žiareniu (5). 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Metódy a materiál 

Štúdiu iniciovali výskumníci z Mount Sinai School of Medicine. Pripravili dokumenty k 
štúdii a poskytli grant na riešenie pilotnej fázy štúdie. Ide o epidemiologickú štúdia typu 
prípady – kontroly riešenú vo viacerých štátoch v strednej Európe a v USA. V priebehu 
celého riešenia projektu v rokoch 2013 – 2015 je predpoklad získať v dvoch centrách na 
Slovensku (B. Bystrica, Bratislava) k spolupráci do 120 pacientov s diagnózou rakovina 
močového mechúra a do 120 kontrol, ktoré sú priraďované k prípadom so zohľadnením rodu, 
veku ± 5 rokov a bez prítomnosti nádorového ochorenia. Riadeným rozhovorom sa od novo 
diagnostikovaných hospitalizovaných pacientov a kontrol získavajú údaje a biologický 
materiál. Zber údajov je zameraný na osobnú anamnézu s dôrazom na prekonané infekčné a 
urologické choroby, rodinnú anamnézu so zameraním na nádory, údaje o užívaní liekov, 
výživové faktory a stravovacie návyky, údaje o používaní tabakových výrobkov, o 
konzumácii alkoholu, o používaní produktov na farbenie vlasov, pracovnú anamnézu a iné 
expozície chemickým faktorom (tab. 1), údaje o pitnej vode v mieste bydliska (6).  

 
Tab. 1. Cielené zisťovanie opakovanej a viac ako pol roka trvajúcej expozície 

chemickým faktorom pri práci 
 Látka 
1. Rozpúšťadlá, riedidlá farieb 
2. Farby do tlačiarní, farby, farbivá 
3. Náterové farby, laky, práškové farby, (politúry, glazúry) 
4. Motorové oleje, benzín, ropa, nafta 
5. Výfukové plyny aut 
6. Zemný plyn 
7. Dechty, minerálne oleje (smola) 
8. Fotografický materiál 
9. HCl (kyselina chlorovodíková) 
10. Bieliace, čistiace látky 
11. Roztoky na suché čistenie (čistiarenské látky) 
12. Koža, prípravky na činenie 
13. Guma, gumárenské produkty 
14. Gleje, lepidlá 
15. Umelohmotné materiály, živice 
16. Pesticídy, insekticídy, herbicídy 
17. Umelé hnojivá 
18. Piliny, drevný prach 
19. Uhoľný prach, sadze 
20. Hliník 
21. Arzén 
22. Berýlium 
23. Chróm, chrómany 
24. Olovo 
25. Nikel 
26. Cín 
27. Zinok 
28. Iné kovy, prachy alebo dymy 
29. Rádioaktívne materiály 
30. Azbest 
31. Sklené vlákna 
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Od všetkých pacientov a kontrol sa odoberá biologický materiál (krv, moč, u pacientov aj 
vzorka tkaniva) na genetické analýzy. V lekárskom zázname sa u prípadov zaznamenávajú 
prejavy vzniku a diagnostika ochorenia, jeho priebeh, histologická klasifikácia a stupeň 
rozvoja ochorenia, liečba. Štúdia podlieha informovanému súhlasu participantov, bola 
schválená príslušnými etickými komisiami v SR i v USA.  

 
Cieľ  

Sledovať epidemiologickými metódami príčinné súvislosti vzniku nádorových ochorení 
so zameraním na identifikáciu vonkajších príčinných súvislostí v pracovnom prostredí, v 
životnom prostredí, v životnom štýle vo vzťahu k vnútorným geneticky podmieneným 
procesom. Uplatňovať poznatky o rizikových faktoroch v prevencii a ochrane zdravia pred 
nádorovými chorobami.  

Špecifické ciele: 

− Zvýšiť úroveň poznania o etiológii vzniku nádorov močového mechúra uplatnením 
epidemiologických metód a metód molekulárnej epidemiológie. 

− Skúmaním genetickej vnímavosti a vonkajších faktorov identifikovať biomarkery pre 
včasnú detekciu zdravotných rizík.  

− Odhadnúť úlohu možných rizikových faktorov životného štýlu, pracovného prostredia a 
životného prostredia v etiológii vzniku rakoviny močového mechúra (fajčenie, práca s 
arylamínmi, so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, zvýšená expozícia arzénu, PAU a ďalším 
karcinogénom).  

− Zhodnotiť úlohu osobnej, pracovnej a rodinnej anamnézy. 

− Odobrať a uchovať vzorky biologického materiálu (krv) na genetickú analýzu v 
spolupráci s MSSM.  

− Publikovať výsledky v odbornej domácej a zahraničnej tlači, prezentovať ich na 
odborných vedeckých podujatiach, výsledky zakomponovať do preventívnych a 
poradenských činností v rámci špecializovaných úloh RÚVZ.  

− Zistené poznatky uplatniť v štátnom zdravotnom dozore nad chemickými faktormi a 
osobitne karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi pri práci a v rámci poradenstva v 
oblasti zdravia pri práci.  

− Zvyšovať odborné kapacity na onkoepidemiologické skúmania vo verejnom zdravotníctve 
spoluprácou so špecializovanými zahraničnými pracoviskami. Získavať podklady na 
prevenciu nádorových ochorení na Slovensku. 

 
Gestorom projektu na Slovensku je RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s 

Lekárskou fakultou Univerzity v New Yorku (Mount Sinai School of Medicine).  

Štúdia bola schválená vedeckou radou MZ SR. Grant číslo: 2012 /67-RUVZBB-5 na roky 
riešenia 2013 – 2015.  
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Riešiteľskými pracoviskami sú RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, ÚVZ SR, vybraní 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – I. a II. Urologická klinika SZU – FNsP v B. 
Bystrici, UNsP v Bratislave, Martinské bioptické centrum, s.r.o v Banskej Bystrici, vybraní 
urológovia a praktickí lekári pre dospelých, Lekárska fakulta Univerzity v New Yorku 
(Mount Sinai School of Medicine).  

Spoluriešitelia: Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave – Národný 
onkologický register. EF a FPV UMB Banská Bystrica (matematici špecialisti). 

 
Záver 

Pribúdajú vedecké dôkazy o významnom uplatnení sa rôznych faktorov vonkajšieho 
prostredia pri vzniku nádorov močového mechúra. Medzinárodný tím výskumníkov 
z inštitúcií verejného a klinického zdravotníctva sa preto systematicky venuje získavaniu 
odborných podkladov na objasnenie možných príčinných súvislostí vzniku tohto ochorenia. 
Na štúdii sa pracuje do roku 2015 s cieľom uplatniť získané poznatky v cielenej prevencii 
tohto závažného nádorového ochorenia.  
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Na Slovensku sa skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice vykonáva v rámci 
preventívnych gynekologických prehliadok, ktoré však absolvuje len 18 – 20 % žien, čo je 
v porovnaní s inými krajinami veľmi nízke číslo (1). Preto je potrebné poznať dôvody, pre 
ktoré sa ich ženy nezúčastňujú. V jednotlivých krajinách sa konkrétne bariéry definujú 
prostredníctvom dotazníka. Na Slovensku sa zatiaľ podobný výskum nerealizoval. Bolo 
potrebné vytvoriť dotazník, ktorý by zahŕňal problematiku bariér skríningu rakoviny krčka 
maternice na Slovensku. V práci popisujeme bariéry skríningu rakoviny krčka maternice a 
jednotlivé kroky prípravy a tvorby slovenskej verzie dotazníka, ktorý v ďalšom výskume bude 
nástrojom na zistenie konkrétnych bariér.  

 
Materiál a metódy 

Pri tvorbe dotazníka použiteľného v našich podmienkach sme vychádzali z už 
vytvoreného validovaného dotazníka zahraničných autorov (2) a z prehľadu bariér skríningu 
rakoviny krčka maternice, ktoré boli zadefinované v zahraničnej odbornej literatúre. 
Kontaktovali sme autorku dotazníka, ktorá súhlasila s jeho použitím a prekladom. Dotazník 
sme preložili z pôvodného anglického jazyka do slovenského jazyka v dvoch verziách. 
Z dvoch slovenských prekladov sme vybrali zrozumiteľnejší preklad. Následne odborníčka na 
anglický jazyk pochádzajúca zo Slovenska zrealizovala spätný preklad do anglického jazyka, 
ktorý sme zaslali autorke dotazníka na odsúhlasenie. V ďalšom kroku sme dotazník 
naformátovali podľa formátu pôvodného dotazníka a opäť poslali autorke. Autorka 
s prekladom súhlasila a povolila použitie dotazníka. Po získaní povolenia sme dotazník 
skompletizovali – doplnili o demografické a anamnestické údaje.  
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Výsledky a diskusia 

Dotazník „Predstavy o Papanicolaouovom teste a rakovine krčka maternice“ pozostáva 
z úvodnej časti, základných demografických údajov, gynekologickej anamnézy a základných 
údajov o životospráve. Vlastný preložený dotazník pozostáva z troch základných častí. Časť 
A je zameraná na predstavy žien týkajúce sa Pap testu a rakoviny krčka maternice. V časti B 
sú zahrnuté výroky týkajúce sa nutnosti podstúpiť Pap test a predstáv žien o riziku vzniku 
rakoviny krčka. Časť C obsahuje možné dôvody, pre ktoré sú ženy ochotné podstúpiť Pap test 
(2). 

Hlavným cieľom dotazníka je zistiť konkrétne bariéry vyskytujúce sa u žien v súvislosti 
s neúčasťou na preventívnych gynekologických prehliadkach a skríningu rakoviny krčka 
maternice.  

Bariéry zo strany žien v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice sa vyskytujú 
v rozvinutých i rozvojových krajinách. V zahraničnej literatúre je možné nájsť viacero štúdií 
a výskumov hľadajúcich dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú skríningového programu. 
Tieto bariéry je možné rozdeliť do 5 hlavných skupín: informačné, psychologické, sociálno-
ekonomické, behaviorálne a kultúrne a geografické. Na Slovensku môžeme predpokladať 
existenciu najmä bariér sociálno-ekonomických, napr. neprítomnosť v práci počas návštevy 
lekára. Ženy môžu mať aj psychologické bariéry, napr. strach a obavy pred samotným 
vyšetrením alebo z výsledku testu (3).  

Informačné bariéry zahŕňajú nedostatočnú informovanosť žien o HPV infekcii, 
kofaktoroch vzniku karcinómu krčka maternice, možnostiach prevencie, dôležitosti, význame 
a dostupnosti skríningu (4, 5).  

Z psychologických bariér sa najčastejšie vyskytuje strach zo samotného vyšetrenia, strach 
z pozitívneho výsledku vyšetrenia, obavy, že vyšetrenie je nepríjemné a bolestivé, pocity 
hanby pred lekárom, uprednostňovanie žien lekárok vykonávajúcich vyšetrenie, nedôvera 
voči zdravotníckym pracovníkom v dôsledku predchádzajúcich negatívnych skúseností, 
telesné alebo mentálne postihnutie, sexuálne zneužívanie, nadhmotnosť a obezita (6, 7).  

Nižšia sociálno-ekonomická vrstva, nižšie vzdelanie, nižší príjem, neuzatvorené zdravotné 
poistenie, patria medzi sociálno-ekonomické bariéry (8, 9, 10).  

Medzi kultúrne a behaviorálne bariéry skríningu rakoviny krčka maternice patrí pozícia 
žien v spoločnosti a ich príslušnosť k etnickým a kultúrnych skupinám, prostredie, v ktorom 
sa ženy nachádzajú a v ktorom vyrastali, strach zo zanedbania rodinných povinností a 
starostlivosti o deti v čase návštevy lekára, strach z vyšetrenia a pocity hanby a zabudnutie 
termínu skríningového vyšetrenia (5, 8, 10).  

Geografické bariéry zahŕňajú nedostatočný prístup k zdravotníckym zariadeniam a 
centrám vykonávajúcim skríning a k zdravotníckym službám (veľké vzdialenosti, drahá 
doprava) (4, 11). V našich podmienkach je možné zaradiť do skupiny geografických bariér aj 
život na vidieku, často pre nedostupnosť zdravotných služieb musia ženy cestovať za 
zdravotnou starostlivosťou do miest (3). 
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Záver 

Snaha o zníženie incidencie rakoviny krčka maternice u žien si vyžaduje dôkladné 
poznanie postojov, názorov a možných bariér žien ku skríningovým vyšetreniam. Slovenskú 
republiku je možné zaradiť medzi vyspelé krajiny s prepracovaným systémom zdravotnej 
starostlivosti, ktorý zahŕňa aj bezplatné preventívne gynekologické prehliadky. Súčasťou 
preventívnych gynekologických prehliadok na Slovensku je bezplatné skríningové vyšetrenie 
rakoviny krčka maternice. Keďže účasť na týchto prehliadkach je veľmi nízka (18 až 20 % 
žien), je potrebné poznať dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú na preventívnych 
gynekologických prehliadkach. Prínosom použitia dotazníka zameraného na zistenie 
a identifikáciu najčastejších bariér, ktoré majú ženy v prístupe ku skríningu rakoviny krčka 
maternice, bude získanie konkrétnych poznatkov o bariérach skríningu karcinómu cervixu. 
Iba na základe týchto informácií je možné ďalej odporúčať opatrenia, ktoré tieto bariéry 
znížia na minimum. Len vďaka dôkladnému poznaniu psychiky, zmýšľania, postojov 
a názorov žien o preventívnych gynekologických prehliadkach a skríningu rakoviny krčka 
maternice bude možné odporúčať a aplikovať konkrétne zmeny v prístupe ku ženám.  
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Schizofrenie je velmi závažné psychiatrické onemocnění, jehož etiologie není známá. Na 
vznik onemocnění má vliv řada rizikových faktorů. Názory na vznik schizofrenie nejsou 
jednotné. Toto onemocnění významně ovlivňuje život nemocného, jeho léčba není snadná. 
Pojem schizofrenie byl vytvořen počátkem 20. století švýcarským psychiatrem Eugenem 
Bleurem spojením dvou slov, řeckého skhizein „rozštěp“ a phren „mysl“ (1). Mezi základní 
příznaky onemocnění patří porucha myšlení a vnímání (bludy, halucinace), neadekvátní 
emotivita, podivné a nepochopitelné chování a jednání (1). V průběhu nemoci však může být i 
dlouholeté bezpříznakové období (2). Nejrizikovějším obdobím pro propuknutí nemoci je 
období mezi 15. až 30. rokem života.  

Výskyt schizofrenie 
Prevalence schizofrenie je uváděna až 4,6 na 1 000 obyvatel a incidence 15/100 tis. osob 

v populaci (3). Dle ÚZIS (ročenka z roku 2012) bylo v České republice ošetřeno 46 893 
pacientů se schizofrenií, nových případů bylo 4 970 (4). 

Rizikové faktory 
Při rozvoji schizofrenie se uplatňují nejen genetické vlivy, ale i vlivy zevního prostředí.  
Mezi diskutovaná rizika řadíme: 

− Datum narození: lidé narozeni na přelomu zimy a jara (možnými ovlivňujícími faktory 
jsou chřipka, nedostatek vit. D – chybí při vývoji mozku). 

− Místo narození: u lidí narozených ve městě je uváděno 2-krát větší riziko, nejspíš 
způsobené stresem, nadměrným hlukem, znečištěním města, či kriminalitou nebo snadnou 

                                                           
1
 Tento projekt je podpořen grantem IGA MZ ČR NT 14504 – 3/2013 

 

Životné podmienky a zdravie 2015 



 134

dostupností drog (5, 6). 
− Komplikace související s těhotenstvím a porodem: vývoj mozku může být v těhotenství 

ovlivněn intrauterinním krvácením, dalším rizikem se jeví porod kleštěmi, stres v 
těhotenství, hypoxie plodu (1,3). 

Mezi hypotetické rizikové faktory řadíme: 
− Infekce – výsledky studií poukazují na význam viru chřipky v patogenezi schizofrenie, 

dále také zarděnky, retroviry, Borna disease virus (BDV) (1, 3, 7, 8). 
− Stres prenatální – lidé, jejichž matky v prvním trimestru těhotenství prodělaly hluboce 

stresující zkušenost (například úmrtí blízkého příbuzného), tyto situace jsou považovány 
za možné riziko (8). 

− Stres v dětství a dospělosti – přibylo mnoho důkazů o tom, že mezi stresem a schizofrenií 
existuje úzká souvislost. Až 46 % pacientů prodělalo tři měsíce před svým prvním 
záchvatem schizofrenie stresový zážitek (trauma z dětství, poranění hlavy, rozpad rodiny 
nebo smrt v rodině, negativní rodinná atmosféra, nesprávná výchova) (3, 9). 

− Návykové látky, které mohou být spouštěčem schizofrenie. Zneužívání drog patří mezi 
nejzávažnější komplikace psychotických stavů (LSD, pervitin, marihuana, ale také 
nadužívání alkoholu a kouření (3, 7, 10). 

− Zkoumána je také řada dalších faktorů, jako například mužské pohlaví nebo nižší sociální 
původ a další (11, 12). 

Významně jsou v současnosti studovány genetické rizikové faktory. Genetické faktory 
jsou považovány za součást předpokládaných dispozic ke vzniku schizofrenie – v řadě studií 
byla zjištěna dědičnost až v 81 %. Někteří autoři zjistili, že u přibližně 20 % schizofreniků je 
propuknutí nemoci způsobeno dědičnými faktory (jeden rodič 13 %, oba rodiče 20 %, 
jednovaječná dvojčata více než 50 %) (13). Ve spojení se vznikem schizofrenie je uváděno 
více než 70 genů (14). 

Výzkumný projekt 
Vzhledem k nutnosti zjišťovat a ověřovat předpokládané i potenciální rizikové faktory 

schizofrenie je na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě prováděn výzkumný projekt formou epidemiologické studie 
případů a kontrol, který bude ukončen v prosinci 2015. 

Cílem projektu je: 
− Identifikace nejvýznamnějších rizikových faktorů formou epidemiologické studie případů 

a kontrol. 
− Ověření vlivu interakce studovaných rizik na patogenezi schizofrenie. 
− Studium vztahu 350 polymorfizmů 46 kandidátních genů, z nichž některé už byly dříve 

asociovány se schizofrenií. 
− Vybrané haplotypy budou studovány ve vztahu k období začátku schizofrenie, k její 

symptomatologii a ke studovaným rizikovým faktorům, které budou získány 
z dotazníkového šetření.  



 135

Metodicky projekt zahrnuje dotazníkové šetření, kde je celkem 68 otázek zaměřených na 
vzdělání, rodiče, porod, návyky, zážitky, stres. Dále je pacientům odebírán biologický 
materiál (5 ml krve na genetické vyšetření). Získané výsledky jsou statisticky analyzovány a 
interpretovány. 

Vstupními kritérii studie jsou:  
a) Případy 

− muži a ženy české populace s nepřítomností jiné psychiatrické diagnózy, 
− ochota ke spolupráci, 
− podpis informovaného souhlasu. 

b) Kontroly – muži a ženy z české populace ve věku plus minus 5 let k věku případu.  
Velikost souboru na konci studie by měla být 400 případů a 400 kontrol. 
 
Závěr 

Schizofrenie nejčastěji postihuje osoby v pozdní adolescenci a rané dospělosti. Nemoc 
pak ovlivní celý pacientův život. Příčina tohoto onemocnění je většinou neznámá, ale velký 
vliv je přikládán rizikovým faktorům genetickým a environmentálním. V současné době 
bohužel stále neexistuje žádný test či metoda, která by prokázala schizofrenii u vyšetřované 
osoby. Celá diagnostika záleží na analýze informací, které nemocný poskytne a také ze 
sledování nemocného.  

Výsledky projektu by mohly významně přispět k primární i sekundární prevenci tohoto 
závažného onemocnění. Projekt je veden snahou o zdokonalení monitorování rizikových 
faktorů pro posouzení rizikových skupin v populaci, epidemiologické situace a zefektivnění 
prevence. 
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Astma bronchiale (AB) patrí medzi civilizačné ochorenia a celosvetovo postihuje viac ako 
300 miliónov jedincov. Enormný nárast tohto ochorenia sa zaznamenal najmä v druhej 
polovici 20. storočia. Z ochorenia, ktoré postihovalo okolo 0,5 % populácie, sa stala hrozba 
postihujúca v niektorých krajinách sveta až 25 % populácie. V súčasnosti prevalencia astmy v 
populácii neustále stúpa a prudký vzostup sa v posledných rokoch sleduje najmä u detí. V 
Slovenskej republike sa odhaduje výskyt na 3 – 5 % populácie celkovo, u detí asi 6 – 7 % (8). 

 
Materiál a metódy 

Na výskum sme použili neštandardizovaný dotazník, ktorý pozostával z 27 otázok. 
Zameriaval sa na vybrané rizikové faktory, ktoré sú predisponujúce pri vzniku astma 
bronchiale. Dotazník bol anonymný a obsahoval otvorené aj uzatvorené otázky a 
respondentom sme ho poskytli v tlačenej verzii. Dotazník sme distribuovali v ambulancii 
alergológa v meste Martin. Celkovo sme rozdali 100 dotazníkov a vrátilo sa 70 dotazníkov, čo 
predstavuje 70 percentnú návratnosť.  

Získané údaje sme retrospektívne spracovali, analyzovali a štatisticky vyhodnotili 
v programe Microsoft Excel. 

 
Výsledky 

Súbor tvorilo 70 astmatikov, z toho 41 (58,6 %) žien a 29 (41,4 %) mužov, vo vekovej skupine 

18 – 70 rokov. Najväčší podiel (48,6 %) tvorili pacienti, ktorým bola AB diagnostikovaná po 
18. roku veku (34 pacientov). Medzi 16. – 18. rokom veku bola astma bronchiale 
diagnostikovaná deviatim pacientom (12,9 %) a deviati pacienti mali AB diagnostikovanú 
medzi 5. – 10. rokom veku. Pred piatym rokom veku bola AB diagnostikovaná 7 pacientom 
(10,0 %).  

Na obr. 1 uvádzame príznaky astma bronchiale u pacientov. Najčastejšími príznakmi boli 
sťažené dýchanie, ktoré uviedlo 48 pacientov (68,6 %) a kašeľ, ktorý pociťuje 38 
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respondentov (54,3 %). Ďalším prejavom bolo pískanie, ktoré uviedlo 26 respondentov (37,1 
%). Najmenej respondentov – 10 (14,2 %) pociťuje tlak a bolesť na hrudníku. Často však 
respondenti uvádzali viac ako 1 klinický prejav ochorenia, najčastejšie uvádzali kombináciu – 
sťažené dýchanie, kašeľ a pískanie. 

 

Obr. 1. Prejavy astmy bronchiale 

 

Obr. 2. Genetická predispozícia u astmatikov 

 
Na obr. 2 sme uviedli genetickú predispozíciu pri astma bronchiale. Vo výskumnej vzorke 

(70 pacientov) uviedlo 8 respondentov (11,4 %) – matku, ktorej bola diagnostikovaná AB 
a taktiež rovnaký počet respondentov (11,4 %) uviedlo sestru astmatičku. Siedmi pacienti 
uvádzali otca – astmatika (10,0 %) a rovnaký počet respondentov malo starých rodičov 
astmatikov. Brata astmatika uviedlo 5 pacientov (7,1 %).  

Na obr. 3 sme znázornili výskyt atopie u astmatikov. Väčšina pacientov – 39 (55,7 %) 
uviedlo, že netrpí alergickou precitlivenosťou. Atopia bola diagnostikovaná 30 pacientom 
(42,9 %) a jeden pacient na otázku nezodpovedal. 

Na obr. 4 sme uviedli výskyt infekcií horných dýchacích ciest u astmatikov. Väčšina 
pacientov (38) uviedlo, že netrpí infekciami horných dýchacích ciest (54,3 %), časté infekcie 
horných dýchacích ciest uvádzalo 32 respondentov (45,7 %). Častý výskyt infekcií horných 
dýchacích ciest v detstve uvádzalo 37 respondentov (52,9 %). Infekciami horných ciest 
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dýchacích ciest v detstve netrpelo 32 respondentov (45,7 %) a 1 respondent (1%) neudal 
výskyt infekcií dýchacích ciest v detstve. 
 

 
Obr. 3. Výskyt atopickej precitlivenosti u astmatikov 

(n = 70) 

 
Obr. 4. Výskyt infekcií horných dýchacích ciest 

u astmatikov (n = 70) 
 

Na obr. 5 sme znázornili prítomnosť pyschického stresu u astmatikov. Najväčšia skupina 
pacientov – 36 respondentov – pociťuje občasný psychický stres (51,4 %). Pod psychickým 
stresom sa necítlio 20 respondentov (28,6 %), 14 respondentov (20,0 %) uviedlo častý 
psychický stres. 

 

 
 

Obr. 5. Prítomnosť psychického stresu u astmatikov 
 

Obr. 6. Výskyt alergických ochorení u astmatikov 
 

Na obr. 6 uvádzame výskyt alergických ochorení u astmatikov. V skúmanom súbore bolo 
31 respondentov (44,3 %), ktorí netrpia žiadnym alergickým ochorením a 38 respondentov 
(54,3 %) uviedlo alergické ochorenie v anamnéze. Jeden respondent (1,4 %) na otázku 
neodpovedal. Najčastejšie pacienti uviedli, že trpia sennou nádchou, atopickým exémom 
a alergiou na roztoče.  

 
Diskusia 

Astma bronchiale patrí medzi civilizačné ochorenia 3. tisícročia a je významným verejno-
zdravotným problémom súčasnosti. Postihuje približne 300 miliónov ľudí na svete. Toto číslo 
sa má do roku 2025 takmer zdvojnásobiť. Prevalencia AB sa pohybuje v rozvinutých 
krajinách v rozmedzí 5 – 15 %, v Slovenskej republike je na úrovni 5 %, avšak za posledných 
10 rokov vzrástla dvojnásobne. V Slovenskej republike trpí AB viac ako 100 000 dospelých 
a 50 000 detí (13, 15, 16). 

V súčasnosti existuje mnoho štúdií zaoberajúcich sa výskumom tohto ochorenia, avšak 
len málo takých, ktoré sa zaoberajú výskytom rizikových faktorov u astmatikov, ktoré sa 
podieľajú buď na vzniku ochorenia alebo na zhoršení jej priebehu. Práve chýbanie 
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dostatočného množstva takýchto štúdií sťažuje následné porovnanie nami zisteného výskytu 
rizikových faktorov s výskytom rizikových faktorov v iných krajinách sveta. 

AB je ochorenie, ktoré môže postihnúť jedinca v ktoromkoľvek veku. V detskom veku je 
výskyt AB častejší u chlapcov ako u dievčat. Neskôr, v období dospievania, sa tento pomer 
mení. Výskyt AB je vyšší u žien ako u mužov, a to najmä vo vekovej kategórii 16 – 44 rokov 
(2). Tieto tvrdenia potvrdil aj náš výskum, kde vo výskumnej vzorke bolo 41 žien a 29 
mužov. 

Podľa autorov Nijs et al. (11) sa astma bronchiale u 57 % astmatikov diagnostikuje po 18. 
roku veku. Podobné výsledky nachádzame aj v našom súbore, v ktorom bolo 48,6 % 
respondentov, ktorým bola astma bronchiale diagnostikovaná po 18. roku veku. 

V súbore bolo 11,4 % respondentov, u ktorých matka je astmatička a 10,0 % 
respondentov, u ktorých je otec astmatikom. Deti, ktorých 1 rodič je astmatik, majú 50 % 
riziko vzniku tohto ochorenia (1). Ak sú však astmatici obaja rodičia, toto riziko sa zvyšuje na 
60 %.  

Najčastejšie sa vyskytujúcim prejavom AB je sťažené dýchanie. Holgate et al. (7) 
uvádzajú, že až u 80 % astmatikov sa AB prejavuje sťaženým dýchaním, čo potvrdil aj náš 
prieskum. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prejavom je kašeľ. Kašeľ u astmatikov je vo 
väčšine prípadov suchý, často sprevádzaný ťažkým vykašliavaním a vyskytuje sa v nočných 
hodinách alebo nadránom. Kumar et al. (10) uviedli, že 54,5 % astmatikov trpí kašľom. 
Podobné výsledky vyplynuli i z nášho výskumu, v ktorom kašeľ ako prejav astmy bronchiale 
uviedlo 54,3 % astmatikov.  

Jedným z významných rizikových faktorov AB je atopia. Ide o alergickú precitlivenosť na 
alergény v prostredí ako sú pele, roztoče, plesne, zvieracie alergény a pod. (14). Fauci (3) 
udáva, že 40 – 50 % astmatikov sú atopici (3), čo potvrdil aj náš výskum, v ktorom až 43 % 
respondentov trpí alergickou precitlivenosťou.  

Vírusové infekcie dýchacích ciest v ranom veku sú hlavnou príčinou chorobnosti a spájajú 
sa s vyšším výskytom astmy bronchiale v neskoršom veku. Podieľajú sa aj na zvýšení 
astmatických prejavov u pacientov. Vírusové infekcie vedú k častejším zápalom dýchacích 
ciest a môžu spôsobiť až ich heperreaktivitu. Mechanizmy, ktoré tieto infekcie vyvolávajú, 
vznikajú najmä u predisponovaných jedincov (9). Náš výskum ukázal, že 53 % respondentov 
trpelo v detstve infekciami horných dýchacích ciest, a v súčasnosti, teda v dospelosti trpí 
infekciami horných ciest dýchacích 45,7 % respondentov. Wu a Harter (17) uvádzajú, že 
39 % astmatikov v detstve trpelo infekciami dýchacích ciest. Iní autori (6) uviedli, že 50 % 
astmatikov trpí infekciami dýchacích ciest. 

Vystavenie sa psychickému stresu súvisí so zvýšeným rizikom vzniku AB a psychický 
stres zhoršuje príznaky AB (3). Akútny stres zvyšuje hypersenzitívnu reakciu, naopak, 
chronický stres ju znižuje. Forsythe et al. (5) uvádzajú, že 20 – 30 % astmatikov je často 
vystavených psychickému stresu, čo potvrdzuje aj náš výskum. Nyenhuis et al. (12) uvádzajú, 
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že 75 % astmatikov je vystavených stresu, v našej vzorke bolo 71,4 % respondentov pod 
psychickým stresom.  

V našej výskumnej vzorke bolo 18,6 % astmatikov, ktorí uviedli, že sú fajčiarmi. Fauci 
a kolektív (3) uvádzajú, že 20 % astmatikov fajčí. Astmatici – fajčiari majú omnoho viac 
ochorení, častejšie sú hospitalizovaní, rýchlejšie im klesajú pľúcne funkcie a sú vo vyššom 
riziku úmrtia na AB ako astmatici – nefajčiari. Fajčenie znižuje účinok niektorých 
inhalačných a systémových glukokortikosteroidov a zabraňuje dobrej kontrole astmy 
bronchiale (4). Ak by títo astmatici – fajčiari prestali fajčiť, riziko by sa postupne znižovalo 
(3). Pasívne fajčenie je obzvlášť škodlivé pre ľudí s AB. Ak je astmatik vystavený pasívnemu 
fajčeniu, prehlbujú sa piskoty, kašeľ a nastupuje dýchavičnosť 

 
Záver 

Výskyt vybraných rizikových faktorov AB v našom súbore je podobný ako výskyt týchto 
rizikových faktorov v iných krajinách sveta. Sú tu však stále isté rezervy pri eliminácii 
rizikových faktorov. Tieto rezervy treba postupne odkrývať, čím by dochádzalo aj k redukcii 
výskytu niektorých rizikových faktorov astmy bronchiale. 
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EFEKTIVITA Č INNOSTI PORADNE ZDRAVIA PRI RÚVZ SO SÍDLOM 
V RI MAVSKEJ SOBOTE 

 
 

J. Bérešová, D. Béreš, T. Ostrihoňová 

Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote 
 
 
 

Slovenská republika sa zaraďuje medzi štáty s najvyššou kardiovaskulárnou úmrtnosťou v 
EÚ (kardiovaskulárne choroby majú 56 % podiel na celkovej úmrtnosti). Spolu 
s onkologickými ochoreniami sa veľkou mierou podieľajú na chorobnosti, pracovnej 
neschopnosti a stupňujúcich sa výdavkoch na zdravotníctvo. Región Rimavskej Soboty patrí 
medzi lokality, kde štandardizovaná miera úmrtnosti na choroby obehovej sústavy je v rámci 
SR jedna z najvyšších (1).  

 
Cieľ 

Hlavú činnosť poradne zdravia zamerať na určenie hladiny individuálneho rizika každého 
klienta vo vzťahu k vzniku chronických neinfekčných chorôb – najmä srdcovocievnych a 
nádorových a na základe zistených výsledkov poskytnúť intervenciu zameranú na úpravu 
ovplyvniteľných rizikových faktorov a hodnotiť jej efektivitu. 

 
Metódy 

Spracované údaje boli získané retrospektívne z lokálnej databázy „Testu zdravého srdca“ 
(2). Pre analýzu sme vybrali súbor 3 870 klientov, ktorí navštívili poradňu zdravia a boli 
opakovane vyšetrení (spolu 5 203 vyšetrení za obdobie od roku 1999 do roku 2013 vrátane). 
Pre hodnotenie efektivity sa porovnávala dynamika zmien z prvých a posledných 
vyšetrovaných parametrov (celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, 
triacylglyceroly, glukóza, krvný tlak a BMI), ktoré pri prvom vyšetrení mali hodnotu zvýšenú 
o 10 %. Vyšetrenie parametrov sa realizovalo v súlade s platnou metodikou pre poradne 
zdravia (3). 

 
Výsledky 

V sledovanom období malo z celkového počtu 1 388 vyšetrených mužov a 2 482 
vyšetrených žien hodnoty celkového cholesterolu pri prvom vyšetrení vyššie ako 5 mmol/l 
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63,1 % mužov a 61,1 % žien, hodnotu LDL-cholesterolu vyššiu ako 3 mmol/l 64,9 % mužov 
a 71,3 % žien, hodnotu HDL-cholesterolu nižšiu ako 1,2 / 1,4 mmol/l 49,2 % mužov a 40,0 % 
žien, triacylglyceroly vyššie ako 1,7 mmol/l 39,5 % mužov a 28,4 % žien, hodnotu glykémie 
vyššiu ako 5,6 mmol/l 21,8 % mužov a 18,8 % žien, systolický krvný tlak vyšší ako 140 
mmHg malo 33,7 % mužov a 17,3 % žien a hodnotu diastolického krvného tlaku vyššiu alebo 
rovnú 90 mmHg malo 24,2 % mužov a 15,6 % žien, BMI vyšší alebo rovný 25 / 24 malo 
65,3 % mužov a 52,1 % žien. Prácou s klientmi a cielenou intervenciou sa podarilo upraviť 
rizikové faktory tak, ako sú uvedené na obr. 1, pričom najúčinnejšie intervenčné opatrenia 
sme dosiahli pri hodnotách triacylglycerolov, cholesterolovej triády a krvnom tlaku, najmenej 
úspešné boli pri poklese hmotnosti. 

 

Obr. 1. Analýza dynamiky vybraných parametrov z prvého a posledného vyšetrenia (zvýšené hodnoty 
ukazovateľov prvých vyšetrení, roky 1999 – 2013) 

 
Pri hodnotení efektivity poradenských aktivít a súčasných postojov populácie SR 

k vlastnému zdraviu je však potrebné za úspešné považovať aj hodnoty rizikových faktorov, 
ktoré sa s odstupom 5 rokov nezmenili, nakoľko jedným z cieľov intervencie je aj 
nezvyšovanie hodnôt rizikových faktorov s vekom.  

 
Záver 

− Analýza výsledkov prvých a posledných vyšetrení vybraných rizikových faktorov ukázala, 
že dobre motivovaným poradenstvom je možné dosiahnuť pozitívne zmeny. 

− Možné je ovplyvňovať jestvujúci všeobecný trend stúpania niektorých rizikových faktorov 
s vekom. 

− Uvedomelým postojom voči svojmu zdraviu, primeranou životosprávou a dostatkom 
fyzickej aktivity sa dá podstatne znížiť pôsobenie rizikových faktorov, riziko vzniku 
ochorení a ich následkov, čo smeruje k významnému celkovému poklesu mortality na 
kardiovaskulárne a onkologické choroby.  
 

 



 145

Literatúra 

1. Inštitút informatiky a štatistiky – Výskumné demografické centrum: Atlas úmrtnosti Slovenska 1993 – 2007. 
2. Test „Zdravé srdce“. In Postupy v oblasti podpory zdravia III., Bratislava: UVZ SR, 2010: 5-39. ISBN 978-

80-7159-191-7 
3. Metodická príručka pre prácu v poradniach zdravia. Bratislava: MZ SR, 2000: 7-12. ISBN 80-7159-125-4 
 



 146

 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOTENIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU OBYVATE ĽOV OKRESU KRUPINA 1 
 
 

V. Kosmovský1, J. Michalcová1, D. Beláková2 
1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 

2 Mestský úrad Krupina 
 
 
 

Geologická stavba Slovenskej republiky je veľmi rôznorodá. Jej odrazom je rozdielne 
geochemické pozadie, ktoré uvoľňuje do ostaných zložiek životného prostredia, do pitnej 
vody a do potravového reťazca, rôznu skladbu chemických prvkov. Tie majú buď pozitívny, 
alebo negatívny vplyv na ľudské zdravie. Okres Krupina sa nachádza na horninovom 
prostredí neogénnych vulkanitov. Toto geologické prostredie bolo v doterajších výskumoch z 
hľadiska ľudského zdravia určené ako najnepriaznivejšie. Geologické prostredie vulkanitov 
neemituje do potravového reťazca a pitnej vody dostatočný obsah chemických prvkov 
potrebných pre ľudské zdravie. Ide hlavne o deficitný obsah Ca, Mg, tvrdosti vody, Se a Zn. 
Táto skutočnosť sa zrejme prejavila v tom, že zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina je 
jeden z najnepriaznivejších v rámci celého Slovenska. Vyznačuje sa najmä zvýšeným 
výskytom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva okresu Krupina. 
Jednoduchými technologickými opatreniami chceme zvýšiť obsah Ca, Mg a ďalších prvkov 
vo vybraných zdrojoch pitných vôd. Tým zabezpečíme pre ľudské zdravie dostatočné 
množstvo potrebných chemických prvkov. 

Environmentálnou osvetou (formou prednášok, besied, internetu a pod.) upozorníme 
miestne obyvateľstvo na možné nepriaznivé účinky geologického prostredia a vysvetlíme im, 
ako týmto nepriaznivým vplyvom v každodennom živote predchádzať (projekt Life for 
Krupina). 

Cieľom projektu bolo zhodnotenie životného štýlu a zdravotného stavu obyvateľov okresu 
Krupina v mesiacoch máj a jún 2014.  

 

                                                           
1
 Príspevok je vypracovaný v rámci projektu LIFE FOR KRUPINA, je podporovaný z finančného 

nástroja LIFE+ a príspevkom MŽP SR 
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Metódy a súbor 

Dotazníkový prieskum na vzorke 252 respondentov prebiehal v období máj – jún 2014. 
Súbor tvorili obyvatelia okresu Krupina (mesto Krupina, obce Hontianske Nemce, Devičie, 
Lišov, Sudince) s trvalým pobytom dlhším oko 5 rokov. Veková skupina od 18 rokov. Všetky 
údaje pochádzali od respondentov a boli spracované pomocou Microsoft Excel. 

 
Výsledky 

Štúdie sa zúčastnilo 263 (252) respondentov, z toho 57,83 % (146) žien a 42,72 % (106) 
mužov. Vyhodnotili sme dotazníky od 252 respondentov, dôvodmi nevyhodnotenia všetkých 
dotazníkov boli neúplné vyplnenie dotazníkov, vek respondentov pod 18 rokov. Účasť 
v prieskume podľa veku a pohlavia je v tab. 1. 

 
Tab. 1. Rozdelenie respondentov podľa veku 

 Vek [r.] 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Spolu 

Muži [%] 6,22 4,36 8,73 4,76 10,71 7,94 42,72 

Ženy [%] 5,95 10,62 20,63 7,93 6,35 6,35 57,83 

 
Hodnotenie hmotnosti podľa BMI  
Z výsledkov hodnotenia BMI vyplýva, že optimálnu hmotnosť má 49 % respondentov 

v porovnaní s projektom EHES (European Health Examination Survey) – 38,2 %. Nadváhu 
sme zaznamenali u 26 % a obezitu u 25 % respondentov (obr. 1).  

 

Obr. 1. Hodnotenie hmotnosti podľa BMI 
 

Subjektívne zhodnotenie zdravia 
Viac ako polovica respondentiek je so svojím zdravotným stavom spokojná (58 %). Podľa 

vekových skupín sme zaznamenali subjektívne zhoršovanie zdravotného stavu s pribúdajúcim 
vekom. Až tretina respondentiek nevedela presne zhodnotiť svoj zdravotný stav a na otázku 
odpovedala ani dobrý ani zlý. 

48 % respondentov uviedlo, že sú so svojím zdravotným stavom spokojní a podobne ako 
u žien, až 48 % nevedelo presne zhodnotiť svoj zdravotný stav. Pri hodnotení podľa vekových 
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skupín sme takisto pozorovali zhoršovanie zdravotného stavu s pribúdajúcim vekom. Najlepší 
zdravotný stav označila skupina 35- až 44-ročných mužov. 

Nadpolovičná väčšina respondentiek vo veku od 18 do 54 rokov uviedla, že nemá žiadny 
zdravotný problém a rovnako aj zhodnotila svoj zdravotný stav za dobrý alebo veľmi dobrý 
U mužov je bez zdravotného problému nadpolovičná väčšina (viac ako 50 %) veková skupina 
od 18 do 34 rokov. Zdravotné problémy už uvádzali aj muži v mladších vekových skupinách 
v porovnaní so ženami (veková skupina 35- až 44-roční a 45- až 54-roční muži). 

 

 

Obr. 2. Výskyt ochorení podľa veku – ženy 

 
Najviac respondentiek má problém s vysokým krvným tlakom, najmä vo vekových 

skupinách nad 45 rokov. Problémy s pohybovým aparátom uviedli 35- až 44-ročné ženy 
a veková skupina nad 65 rokov. Ďalším najčastejším zdravotným problémom u žien bola 
alergia, zastúpená v mladších vekových ročníkoch do 44 rokov (obr. 2). 

Podobné zistenia sme pozorovali aj pri analyzovaní zdravotných problémov u mužov 
(obr. 3). Najčastejším zdravotným problémom bola hypertenzia, najviac zastúpená vo 
vekových skupinách nad 55 rokov. Problémy s pohybovým aparátom bolo druhé najviac sa 
vyskytujúce ochorenie a podobne ako u žien vo vekovej skupine 35 – 44 rokov. Alergické 
ochorenia boli rovnako ako u žien uvedené v mladších vekových skupinách. 

Pohybová aktivita 
Pravidelnú dennú pohybovú aktivitu priznalo až 49 % mužov a 41 % žien. V okrese 

Krupina sa najviac respondentov venuje práci v záhrade (33 % žien a 35 % mužov). U žien 
boli významne zastúpené pohybové aktivity ako beh, bicyklovanie a prechádzky. U mužov 
dominoval najmä beh, plávanie a bicyklovanie. 20 % žien a 18 % mužov uviedlo, že sa vôbec 
nevenujú pohybovej aktivite, ako najčastejší dôvod uvádzali nedostatok času (až 63 % 
z respondentov, ktorí sa nevenovali pohybovej aktivite) – táto možnosť prevažovala 
u respondentov v produktívnom veku. Ďalším dôvodom nevenovania sa pohybovej aktivite 
boli zdravotné problémy, najmä u respondentov starších ako 65 rokov. 
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Obr. 3. Výskyt ochorení podľa veku – muži 

 
Stravovanie 
Až 75 % respondentov uviedlo, že sa stravuje pravidelne a porcie jedla majú rozdelené do 

3 – 4 dávok za deň (65 %) a 5 – 6 dávok za deň (10 %). 18 % respondentov sa stravovalo 
nepravidelne (11 % mužov a 22,6 % žien). Nepravidelné stravovanie sme pozorovali najviac 
u žien vo vekových skupinách 18- až 24-ročných a 25- až 34-ročných a u mužov vo vekovej 
skupine 25 – 34 rokov. 

Konzumácia ovocia a zeleniny – 56 % opýtaných konzumuje denne ovocie a zeleninu. 
26 % respondentov konzumuje ovocie a zeleninu viackrát týždenne. 71 % konzumuje 
prevažne doma vypestované ovocie a zeleninu. 

Konzumácia alkoholu u mužov – 56 % mužov uvádza príležitostnú konzumácia alkoholu. 
14 % respondentov nekonzumuje alkohol vôbec, najviac abstinentov je vo vekovej skupine 45 
– 64 rokov. Častú konzumáciu alkoholu 2- až 3-krát týždenne sme pozorovali u 35- až 64- 
ročných mužov. 37 % mužov konzumuje víno, 25 % destiláty a 22 % pivo. Zaujímavým 
zistením bolo, že pri častej konzumácii alkoholu 2- až 3-krát týždenne muži konzumovali 
najmä destiláty (53 %). Pri príležitostnom pití to bolo najmä víno (48 %). Dennú konzumáciu 
alkoholu uviedol 1 muž (0,94 %). 

Príležitostnú konzumáciu alkoholu uviedlo 60 % žien. 28 % vôbec nekonzumuje alkohol, 
56 % žien konzumuje víno. Dennú konzumáciu alkoholu neuviedla ani jedna žena. Najviac 
žien, ktoré vôbec nekonzumujú alkohol, bolo vo vekovej skupine nad 55 rokov. Pri 
príležitostnom pití uviedlo až 63 % žien konzumáciu vína. 

 
Diskusia 
Vznik viacerých tzv. civilizačných ochorení ovplyvňuje životné prostredie, zamestnanie, 

životospráva, nesprávna výživa, fajčenie, neprimeraná konzumácia alkoholu a nedostatočná 
pohybová aktivita (6). Predkladaná štúdia popisuje výsledky subjektívneho hodnotenia 
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zdravia a životného štýlu obyvateľov okresu Krupina.  

Výsledky zo štúdie EHES (1) preukázali vysoko nepriaznivú situáciu vo výskyte obezity 
– tohto závažného rizikového faktora v slovenskej populácii. Optimálnu váhu malo len 
38,2 % populácie, nadváhu 36,2 % a ďalších 25,6 % malo obezitu. V našom projekte malo 
49 % účastníkov normálnu hmotnosť, 26 % nadváhu a 25 % obezitu. Situácia je vážnejšia u 
mužov. Hodnota BMI sa u respondentov zvyšuje úmerne s vekom rovnako ako v štúdii 
EHES. Podľa štúdie EHES vo vekovej skupine (55 – 64 rokov) je až 41,74 % obéznych, 
v našom prieskume má v tejto vekovej kategórii iba 18 % normálnu hmotnosť. Vo vekovej 
skupine 18 – 24 rokov má takmer 20 % respondentov nadváhu, podobne ako v štúdii EHES. 

40 % respondentov zhodnotilo svoje zdravie ako skôr dobré v porovnaní so štúdiou EHES 
(55,2 %), veľmi dobré zdravie udávalo 13 % (EHES 15 %), 33 % sa nevedelo prikloniť ani 
k dobrému ani k zlému zdravotnému stavu a 6,7 % svoje zdravie nevedelo zhodnotiť. 

Viac ako polovica respondentov zhodnotila svoje zdravie ako dobré alebo ako veľmi 
dobré. Z týchto výsledkov je možné predpokladať, že tendenciu zúčastniť sa na skríningu 
majú skôr zdravší ľudia, hoci by sa dalo predpokladať, že to tak nebude, lebo účasť je vyššia 
vo vyšších vekových kategóriách. 24,4 % respondentov má pravdepodobne pocit mierne 
poškodeného zdravia a ďalšie 4 percentá sa cítia zle. 

34 % mužov a 52 % žien uviedlo, že netrpí žiadnym zdravotným problémom. Podobne 
ako v štúdii EHES malo najviac respondentov problémy s hypertenziou (13,7 % žien a 27,3 % 
mužov) a pohybovým aparátom (11,6 % žien a 9,4 % mužov). 

Pravidelnú dennú pohybovú aktivitu priznalo až 49 % mužov a 41 % žien. V okrese 
Krupina sa najviac respondentov venuje práci v záhrade (33 % žien a 35 % mužov). U žien 
boli významne zastúpené pohybové aktivity ako beh, bicyklovanie a prechádzky. U mužov 
dominoval najmä beh, plávanie a bicyklovanie. 20 % žien a 18 % mužov uviedlo, že sa vôbec 
nevenujú pohybovej aktivite, ako najčastejší dôvod uvádzali nedostatok času (až 63 % 
z respondentov, ktorí sa nevenovali pohybovej aktivite) – táto možnosť prevažovala 
u respondentov v produktívnom veku. Ďalším dôvodom nevenovania sa pohybovej aktivite 
boli zdravotné problémy najmä u respondentov starších ako 65 rokov. Z analýz EHES 
vyplýva, že efektívnu pohybovú aktivitu má len 25,4 % žien a 37,1 % mužov. Podľa analýz sa 
ženy venujú efektívnej pohybovej aktivite menej ako muži. 

Podľa základných odporúčaní správneho stravovania je najvhodnejšie rozdeliť porcie 
stravy do piatich jedál počas dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) (6). Až 56 % 
opýtaných konzumuje denne ovocie a zeleninu. 26 % respondentov konzumuje ovocie 
a zeleninu viackrát týždenne. 71 % konzumuje prevažne doma vypestované ovocie a zeleninu. 
Podľa EHES denne konzumuje ovocie a zeleninu 62,2 % respondentov, aspoň 4-krát do 
týždňa 21,5 %, aspoň raz do týždňa 10,1 %, menej ako raz do týždňa 3,8 %. 

Frekvencia konzumácie alkoholu sa líši medzi mužmi a ženami. Častejšiu konzumáciu 
alkoholu ako raz mesačne uviedlo 29,2 % mužov a 11,6 % žien. Porovnateľné výsledky sa 
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zistili aj v štúdii EHES, kde častejšiu konzumáciu alkoholu ako raz mesačne uviedlo 18,9 % 
žien a 29, 4 % mužov. 

 
Záver 

Výsledky hodnotenia životného štýlu obyvateľov okresu Krupina sú porovnateľné 
s výsledkami celoslovenského prieskumu projektu EHES. Pozitívne sme hodnotili pravidelnú 
pohybovú aktivitu u 49 % mužov a 41 % žien. Pravidelnú konzumáciu ovocia a zeleniny – 
aspoň jednu porciu denne len u 56 % – možno hodnotiť ako nedostatočnú. Pozitívnym 
zistením bolo, že viac ako polovica respondentov bola so svojím zdravotným stavom 
spokojná napriek priemernému veku respondentov (45 rokov). Nepriaznivým ukazovateľom 
bola konzumácia alkoholu a tabakových výrobkov. U mužov sme zaznamenali častú 
konzumáciu alkoholu (2- až 3-krát týždenne) vo vekovej skupine 35 – 64 rokov, pričom 
najčastejšie uvádzali konzumáciu destilátov.  

Životný štýl obyvateľov okresu Krupina možno zhodnotiť ako porovnateľný so životným 
štýlov obyvateľov Slovenska aj v iných mestách (1).  
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Mnohé výskumné štúdie čoraz viac dokazujú súvislosti medzi potravinami, ich zložkami 
a ich jednotlivými účinkami na zdravie. Jedným z posledných trendov sú funkčné potraviny, 
ktorých konzumácia má pozitívny vplyv ako na duševný, tak aj na fyzický stav organizmu. 
Zdravá výživa a správne stravovacie návyky sú hlavným pilierom zdravého spôsobu života. 
Prostredníctvom správne upravenej stravy a výberu zdraviu prospešných potravín je možné 
viacerým ochoreniam priamo predchádzať, ako aj zmierňovať prejavy ochorení, ktoré sú 
geneticky podmienené (4, 11). Nakoľko preventívne pôsobenie výživy zahŕňa antiaterogénne, 
antitrombotické, protizápalové, imunomodulačné, HDL-cholesterol stabilizujúce, 
antiobezitogénne, antidiabetogénne (pri DM 2. typu) a antionkogénne účinky, výživou je 
možné predchádzať najmä kardiovaskulárnym chorobám (ateroskleróza, hypertenzia, 
hypercholesterolémia), onkologickým chorobám (rakovina hrubého čreva, konečníka, 
pankreasu, prostaty), diabetu 2. typu a obezite (4, 5). Funkčné potraviny predstavujú akýsi 
medzistupeň medzi bežnými potravinami a liekmi. Mali by sa teda konzumovať preventívne, 
aby ku vzniku konkrétnej choroby nedošlo. Funkčné potraviny neriešia nedostatok určitej 
potrebnej zložky výživy a nemožno nimi nahradiť ostatné zložky jedálnička (3). Ich 
pravidelnou konzumáciou možno docieliť rôznorodé pozitívne účinky na organizmus, pretože 
podporujú imunitný systém, odďaľujú príznaky starnutia, ovplyvňujú vývin a funkcie 
nervového systému, pomáhajú pri znižovaní telesnej hmotnosti, regulácii koncentrácie cukru 
v krvi, pri znižovaní hladiny cholesterolu. Podporujú aj funkciu gastrointestinálneho traktu a 
ich pozitívny vplyv sa využíva aj v prevencii kardiovaskulárnych a onkologických chorôb 
(10). Funkčné potraviny, ktorých prínos pre zdravie je dostatočne vedecky zdôvodnený 
a podporený vedeckými dôkazmi, majú potenciál stať sa dôležitou súčasťou zdravého 
životného štýlu a byť prospešné ako pre verejnosť, tak aj pre potravinársky priemysel (2). 

 
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2015 



 153 

Subjekty a metódy 

V štúdii sme sa zaoberali vplyvom funkčnej potraviny na hypercholesterolémiu u mužov 
stredného veku. Súbor tvorilo 50 mužov, nefajčiarov vo vekovom rozpätí 30 až 50 rokov. 
Všetci probandi boli subjektívne zdraví, t.j. bez kardiovaskulárneho, onkologického ochorenia, 
diabetu, ochorenia obličiek, tráviaceho traktu a štítnej žľazy. Probandom sme podávali 
funkčnú potravinu v podobe cibuľovej sušienky. Probandi ju konzumovali počas 2 mesiacov 
v dennej dávke 100 g. Krv sme odoberali nalačno štandardným spôsobom. Sérové 
koncentrácie celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu sme merali pomocou štandardných 
laboratórnych postupov. Hodnotu LDL-cholesterolu sme vypočítali podľa vzorca 
Friedewalda: LDL-cholesterol = celkový cholesterol – triacylglyceroly/2,2 – HDL-cholesterol. 
Aterogénny index = LDL-cholesterol/HDL-cholesterol.  

Zloženie sušienky: energia 1983 KJ, bielkoviny 11,2 g, sacharidy 52,4 g, vláknina 19,7 g, 
lipidy 24,4 g, nasýtené mastné kyseliny 14,6 g, kyselina olejová 6,7 g, polynenasýtené mastné 
kyseliny 2,7 g, kyselina linolová 2,4 g a kyselina α-linolénová 0,2 g. Probandi neboli počas 
štúdie suplementovaní vitamínmi ani minerálnymi látkami. Štúdiu sme realizovali v zimnom 
období. Pri štatistickom vyhodnotení sme použili Studentov t-test na porovnanie výsledkov 
pred konzumáciou funkčnej potraviny a po 2 mesiacoch konzumácie. 

 
Výsledky a diskusia 

Dostatočný príjem potravín bohatých na vlákninu súvisí s nižším rizikom 
kardiovaskulárnych chorôb, rozpustná a nerozpustná vláknina znižuje koncentrácie celkového 
cholesterolu a LDL-cholesterolu v krvi. Analýza 10 prospektívnych štúdií (s participáciou 
viac než 336 000 osôb) v USA i Európe ukazujú, že nárast príjmu vlákniny o každých 10 
g/deň súviselo so 14 % znížením (relatívne riziko RR = 0,86) všetkých srdcových príhod 
a 27 % poklesom (RR = 0,73) rizika koronárnej smrti (1). Flavonoidy vykazujú biologickú 
aktivitu vrátane antialergických, protizápalových, protivírusových, protinádorových a 
vazodilatačných účinkov. Dostatočný príjem bioaktívnych látok a ich prítomnosť vo 
funkčných potravinách prispieva k aktívnej ochrane voči chronickým degeneratívnym 
ochoreniam. Flavonoly, špeciálne kvercetín, inhibuje oxidáciu LDL-cholesterolu, znižuje 
pôsobenie zápalových markerov (8). Kvercetín vykazuje antihypertenzívne a antiaterogénne 
účinky, chráni pred ischemickým poškodením myokardu.  

Naše výsledky ukazujú zlepšenie lipidového profilu po konzumácii funkčnej potraviny 
(tab. 1). Koncentrácia celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu, rovnako ako hodnota 
aterogénneho indexu sa významne znížili po 2-mesačnej konzumácii funkčnej potraviny. 
Avšak 2-mesiace po vysadení jej konzumácie sa hodnoty celkového a LDL-cholesterolu 
vrátili k hodnotám pred konzumáciou. U jedincov s prevládajúcim príjmom rastlinných 
potravín sa výrazne znížili hodnoty hsCRP v porovnaní so všeobecnou populáciou (6, 9) v 
dôsledku dostatočnej a pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny, ktoré sú bohatým zdrojom 
salicylanov a iných protizápalových látok (7). Tieto zlúčeniny sú obsiahnuté v cibuli.  
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Tab. 1. Charakteristika subjektov a koncentrácie vybraných parametrov  
 Pred konzumáciou funkčnej 

potraviny  
Po konzumácii funkčnej 

potraviny  
n 30 30 
Vekové rozpätie (r)  30 – 50 30 – 50 
Priemerný vek (r) 40 40 
Body mass index (kg/m2)  23,2 ± 0,5 23,1 ± 0,5 
Fajčiari 0 0 
Cholesterol (mmol/l)  6,00 ± 0,92 4,96 ± 0,90**  
HDL-cholesterol (mmol/l) 1,34 ± 0,32 1,35 ± 0,33 
LDL-cholesterol (mmol/l) 3,28 ± 0,90 2,83 ± 0,96**  
Triacylglyceroly (mmol/l) 2,62 ± 0,95 2,18 ± 0,84**  
Aterogénny index 1,73±0,91 1,47±0,87*  
AST (mmol/l) 0,70±0,44 0,46±0,10*  
ALT(mmol/l) 0,61±0,30 0,43±0,26* 

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM, * P < 0,05 ** P < 0,01  
 
Záver 

Vyvinutá funkčná potravina (cibuľová sušienka) má významné antisklerotické účinky, čo 
dokazujú významne redukované hodnoty celkového a LDL-cholesterolu v krvi probandov. 
K zlepšenému lipidovému profilu mohol prispieť aj funkčnou potravinou konzumovaný tuk, 
konkrétne sušienka obsahovala 6,7 % kyseliny olejovej, ktorá znižuje LDL-cholesterol, ale 
neznižuje HDL-cholesterol. Výsledky štúdie naznačujú, že mierne zvýšená hladina 
cholesterolu sa môže znížiť pomocou vhodne nadizajnovanej funkčnej potraviny. 
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Koenzým Q10 je v tukoch rozpustná látka, ktorá sa prirodzene syntetizuje v organizme. 
Starnutím dochádza k jeho postupnému odbúravaniu, pričom jeho tvorba v organizme začína 
klesať od tridsiateho roku života. Koenzým Q10 je obsiahnutý predovšetkým v potravinách 
živočíšneho pôvodu. Medzi potraviny s vysokým množstvom koenzýmu Q10 patria: bravčové 
a hovädzie srdce, bravčová a hovädzia pečeň, sobie mäso, sardinky, makrela, sleď, tuniak. 
Taktiež aj potraviny rastlinného pôvodu obsahujú tento antioxidant, aj keď v menšom 
množstve (špenát, brokolica, cesnak, karfiol, sójový olej, arašidy). Predpokladá sa, že pri 
tradične zmiešanej strave človek prijíma denne 5 – 10 mg koenzýmu Q10 a jeho ďalší obsah 
sa vytvorí v bunkách. Za normálnych okolností môže byť koenzým Q10 prijatý vyváženou 
stravou, predovšetkým, ak sa dbá na potraviny s jeho vysokým obsahom a s vysokým 
obsahom vitamínov, ktoré sú dôležité pre jeho tvorbu, a to vitamínov B3, B5, B6, B9 a B12 
(6). 

Koenzýmy sú špecifické tým, že majú schopnosť spájať sa s inými látkami a tvoriť s nimi 
komplexy, čím sa zvyšuje, respektíve zosilňuje ich účinok. Koenzým Q10 existuje v dvoch 
formách, v oxidovanej (ubichinón) a v redukovanej (ubichinol), čo znamená, že je schopný 
ako prijímať, tak aj odovzdávať elektróny z komplexov I a II na komplex III – 
cytochrómreduktázu. Táto vlastnosť sa využíva pri jeho kľúčovej úlohe v biochemických 
procesoch slúžiacich na zabezpečenie energie v živých systémoch. Ubichinol pôsobí ako silný 
antioxidant, pričom jeho antioxidačná schopnosť prebieha dvoma spôsobmi (priamo a 
nepriamo). Ako antioxidant chráni bunky pred voľnými radikálmi, čiže je schopný inhibovať 
peroxidáciu lipidov v bunkových membránach a aj lipoproteínov v cirkulácii, čo je dôležité v 
procese rozvoja aterosklerózy. Podporuje aj zdravý rast buniek (7). V organizme pôsobí na 
bunkovej úrovni. Je významnou zložkou v procese oxidačnej fosforylácie v mitochondriách, 
kde premieňa energiu na ATP (adenozíntrifosfát) – hlavný zdroj bunkovej energie. V 

                                                 
1 Táto štúdia bola realizovaná projektom „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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ľudskom tele plní koenzým Q10 funkciu reaktivátora 95 % všetkej bunkovej energie, ktorú 
pre život človek potrebuje. Zvlášť dôležitú úlohu zohráva koenzým Q10 vo svalových 
bunkách, ktoré si vyžadujú veľké množstvo energie, pričom kľúčový je pre srdcovú 
svalovinu, ktorá získava 60 – 80 % energie z ATP. Všetky tieto funkcie koenzýmu Q10 sú 
základom pre podporu jeho klinického využitia. V prípade absencie koenzýmu Q10 sa však 
tvorba energie preruší, v dôsledku čoho sa zastavia všetky biochemické procesy v bunke a 
dochádza k degeneratívnym procesom (3).  

V epidemiologickej štúdii sme sledovali zdravotno-nutričný stav populácie s rôznymi 
stravovacími návykmi. Cieľom práce bolo zistiť a zhodnotiť koncentrácie koenzýmu Q10 
v plazme u subjektívne zdravých probandov. 

 
Materiál a metódy 

V našej štúdii tvorilo súbor 240 probandov vo veku od 20 do 60 rokov, pričom všetci boli 
nefajčiari, subjektívne zdraví (bez kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, ochorenia 
obličiek, tráviaceho traktu, štítnej žľazy a bez diabetu) a boli rozdelení do dvoch nutričných 
režimov (nevegetariáni, vegetariáni). Odbery sa uskutočnili v jarnom období (marec až jún). 
Príjem koenzýmu Q10 bol len v prirodzenej forme, bez akejkoľvek suplementácie a jeho 
plazmatické koncentrácie sme stanovili metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 
(HPLC) s UV detekciou s použitím kvapalinového chromatografu HP 1200 (Agilent 
Technologies Inc., USA) a kitov od firmy Chromsystems. Na štatistické vyhodnotenie sme 
použili korelačná analýza použitím Pearsonovho korelačného koeficientu, hladina 
významnosti bola na P < 0,05. Charakteristika súboru, ako aj namerané plazmatické 
koncentrácie koenzýmu Q10 u probandov sú uvedené v tab. 1. 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru a plazmatické koncentrácie koenzýmu Q10 u sledovaných skupín probandov 

 Nevegetariáni Vegetariáni 
Počet (n) 105 135 
Priemerný vek (r) 40,05 ± 11,61 39,99 ± 11,00 
Vekové rozpätie (r) 20 – 60 20 – 60 
BMI (kg/m2) 25,60 ± 4,80 23,38 ± 3,96 
Doba vegetariánstva (r) 0 12,29 ± 7,30 
Fajčiari (%) 0 0 
Koenzým Q10 (µg/l) 608,24 ± 17,60 475,46 ± 15,29* 

Výsledky sú vyjadrené ako priemery ± SEM, *P < 0,05 
 

Výsledky a diskusia 

V epidemiologickej štúdii sme namerali vyššie plazmatické koncentrácie koenzýmu Q10 
v skupine nevegetariánov 608,24 ± 17,60 µg/l, čo svedčí o ich konzumácii tradične zmiešanej 
stravy oproti skupine vegetariánov 475,46 ± 15,29 µg/l, pričom referenčná hodnota pre 
stanovenie koenzýmu Q10 v plazme je od 750 – 1 000 µg/l. Pearsonovou korelačnou 
analýzou sme u probandov zistili, že bol medzi nimi štatisticky významný rozdiel na hladine 
významnosti P < 0,05. Z uvedených výsledkov vyplýva, že ani jedna zo sledovaných skupín 
nedosahuje optimálny príjem koenzýmu Q10 potravou. Denná odporúčaná dávka je 30 – 60 
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mg, prípadne aj vo vyšších denných dávkach ako podporná terapia pri viacerých ochoreniach, 
ale len so súhlasom ošetrujúceho lekára, a to minimálne počas 3 mesiacov. Množstvo 30 mg 
sa nachádza napríklad v 500 g sardiniek, v 900 g hovädzieho mäsa, či v 1 500 g arašidov (4). 

Dostatočné množstvo energie v organizme ovplyvňuje jeho celkovú výkonnosť, jeho 
odolnosť vzhľadom na vznik a rozvoj rôznych ochorení (záťaží pre organizmus). Primárny 
nedostatok koenzýmu Q10 spôsobuje poruchy v produkcii ATP a aj rôzne stupne oxidačného 
stresu, čo má za následok viaceré chorobné prejavy. Z týchto dôvodov má potom organizmus 
zníženú odolnosť a fyzickú výkonnosť. Pri nedostatku tohto dôležitého antioxidantu dochádza 
k narušeniu správneho fungovania imunitného systému, môže dôjsť k funkčným poruchám 
organizmu (zaťaženie srdca), narušeniu energetickej rovnováhy, k únave, poruchám 
metabolizmu (1).  

Je dôležité hodnotiť stravovanie z hľadiska kvalitatívneho aj kvantitatívneho, teda nielen 
dostatočný prísun energie, ale aj primerané zastúpenie jednotlivých živín a esenciálnych 
prvkov. Preto je koenzým Q10 jedným z dôležitých biomarkerov a jeho množstvo sa dosiahne 
predovšetkým správne vyváženou stravou pozostávajúcou z vhodne zvolených potravín. Jeho 
deficit nie je spôsobený len nesprávne vyváženou stravou, ale aj jeho nižšou tvorbou s 
pribúdajúcim vekom a v neposlednom rade aj v dôsledku vystavenia nepriaznivým 
podmienkam, keď je jeho tvorba nižšia ako jeho potreba (napríklad intenzívne cvičenie, 
fajčenie, stres, niektoré ochorenia) (5). 

Viaceré štúdie dokazujú, že samotný koenzým Q10 alebo v kombinácii s inými 
výživovými doplnkami môže napomáhať k zlepšeniu zdravotného stavu u starších osôb alebo 
pri výskyte niektorých ochorení, akými sú napríklad hypertenzia, onkologické ochorenia, 
diabetes, Parkinsonova choroba, bronchiálna astma alebo periodontálne ochorenia (2). 

 

Záver 

Výsledky našej štúdie dokazujú, že probandi stravujúci sa tradične zmiešanou potravou 
dosahujú vyššie hodnoty koenzýme Q (bojovníka voči degeneratívnym ochoreniam) ako 
probandi, ktorí prijímajú len rastlinnú potravu. Avšak ani jedna zo sledovaných skupín v našej 
štúdii nedosahovala jeho optimálny príjem.  

Koenzým Q10 zohráva dôležitú úlohu v organizme, preto sme probandom odporučili 
suplementáciu – u niektorých vo forme vhodne upravenej stravy alebo výživovými 
doplnkami, respektíve existovala skupina, kde sme využili obidve formy, aby sa zabezpečila 
dostatočná antioxidačná kapacita organizmu. 
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Tehotenstvo je obdobie, počas ktorého sa kladie veľký dôraz na správne zloženie stravy a 
jej nutričnú hodnotu. Správna výživa môže zásadným spôsobom ovplyvniť nielen priebeh 
samotného tehotenstva, ale aj zdravotný stav dieťaťa. Zdravá strava počas tehotenstva 
podporuje vývoj a rast plodu. Avšak neexistuje žiadna čarovná formula pre zdravé 
stravovanie v tehotenstve. Je dôležité dodržiavať základné princípy zdravej výživy, to 
znamená, konzumovať dostatok ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, bielkovín a 
zdravých tukov. Niektoré živiny v tehotenstve si zaslúžia osobitnú pozornosť. V tehotenstve 
sa zvyšuje potreba niektorých vitamínov a minerálnych látok. Spomedzi všetkých sme 
v našej štúdii sledovali len niektoré.  

Vitamín C (kyselina askorbová) patrí medzi antioxidanty, jeho príjem z potravín sa počas 
tehotenstva a dojčenia považuje za všeobecne bezpečný, pričom napomáha ženskému telu 
vysporiadať sa s toxínmi v organizme v priebehu tehotenstva a pomáha aj pri tvorbe zdravej 
placenty, ktorou vitamín C voľne prechádza. Tento vitamín je užitočný aj pri vstrebávaní 
železa z prijímaných potravín. Počas tehotenstva sa odporúča prijímať vitamín C 
v kombinácii s vitamínom E (prirodzene zo stravy), aby sa zabránilo vysokému krvnému 
tlaku v tomto období a predčasnému pôrodu (1). 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť aktuálny stav vybraných antioxidačných parametrov u 
zdravých tehotných žien v porovnaní so ženami, ktoré tehotné neboli.  

 
Materiál a metódy 

Do štúdie sme zaradili 300 probandiek, pričom 150 z nich tvorili tehotné ženy a 150 bolo 
negravidných žien. Obidve skupiny boli v rovnakom vekovom rozpätí 25 až 35 rokov. 

                                                 
1 Táto štúdia bola realizovaná projektom „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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Stanovili sme im vybrané antioxidačné parametre (vitamín C, vitamín E a FRAP – ferrous 

reducing ability of saliva). Plazmatické koncentrácie obidvoch vitamínov (C, E) sme stanovili 
metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s UV a fluorescenčnou 
detekciou použitím kvapalinového chromatografu HP 1200 (Agilent Technologies Inc., USA) 
a FRAP sme stanovili spektrofotometricky. Na štatistické spracovanie nameraných 
koncentrácií vybraných antioxidantov sme použili Studentov t-test.  

Charakteristiku súboru, ako aj namerané plazmatické koncentrácie vybraných 
antioxidantov u probandov uvádzame v tab. 1. 

 
Výsledky a diskusia 

V našej štúdii sme sledovali len niektoré vybrané parametre antioxidantov. Namerali sme 
dostatočné koncentrácie vybraných vitamínov (C, E) v obidvoch sledovaných skupinách žien, 
pričom obidve skupiny dosahovali ich referenčnú koncentráciu. Napriek tomu, že skupina 
tehotných žien nebola suplementovaná a stravovali sa špeciálnou stravou upravenou pre ich 
aktuálny zdravotný stav, dosiahli v plazmatických koncentráciách antioxidačný efekt (tab. 1). 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru a plazmatické koncentrácie vybraných antioxidantov v sledovaných skupinách 
žien   

 1. skupina 2. skupina 
Počet (n) 150 150 
Vekové rozpätie (r.) 25 – 35 25 – 35 
Fajčiari (%) 0 0 
Vitamín C (µmol/l) 58,31 ± 1,29 57,38 ± 1,67 
vitamín E (µmol/l)  31,50 ± 1,04 25,06 ± 1,01 
vitamín C/vitamín E 1,85 ± 0,06 2,28 ± 0,14 
FRAP (µmol/l) 901,40 ± 30,22 781,33 ± 12,15 

Výsledky sú vyjadrené ako priemery ± SEM; 1. skupina – tehotné ženy, 2. skupina – netehotné ženy 
 
Viaceré štúdie poukazujú na skutočnosť, že pri zvýšenom príjme vitamínu C vo forme 

výživových doplnkov počas prenatálneho obdobia sa zvyšuje riziko predčasného pôrodu. Ak 
ženy prijímajú viac ako 400 mg vitamínu C denne v neskorej fáze gravidity a to až do pôrodu, 
môže sa stať dieťa „závislé“ na prebytku vitamínu C. Takéto vysoké denné dávky sa však 
počas tehotenstva, ani pri dojčení neodporúčajú. Rovnako aj pri vitamíne E sa počas 
tehotenstva vyskytujú určité obmedzenia, neodporúča sa suplementácia tohto antioxidantu 
formou výživových doplnkov, pretože viaceré štúdie upozorňujú na možnú súvislosť medzi 
vysokým príjmom vitamínu E a vrodenými srdcovými chybami (2).  

Riziko oxidačného stresu je menšie, ak koncentrácia vitamínu C nameraná v plazme má 
vyššiu hodnotu než je koncentrácia vitamínu E v sledovaných skupinách, čo súvisí s 
predpokladom dostatočnej schopnosti vitamínu C regenerovať tokoferol. Za podmienok 
pomeru vitamín C/vitamín E > 1 sa dá zabrániť vitamínu E vo funkcii prooxidanta. Túto 
podmienku splnili obidve skupiny žien (tab. 1). 
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U tehotných žien sme namerali vyššie koncentrácie posledného sledovaného 
antioxidačného parametra FRAP (901,40 ± 30,22) v porovnaní s druhou skupinou 
netehotných žien, čo potvrdzuje naše predchádzajúce výsledky (tab. 1). 

 
Záver 

Výsledky našej štúdie poukazujú na nižšie koncentrácie vybraných vitamínov a FRAP 
nielen u tehotných žien, ale všeobecne u mladých žien vo veku 25 – 35 rokov. Z toho dôvodu 
sa ženám odporučila suplementácia vybranými vitamínmi vo forme vhodne upravenej stravy, 
prípadne výživových doplnkov (s výnimkou vitamínu E), aby sa zabezpečila antioxidačná 
ochrana pre zachovanie zdravia jedinca.  
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1. Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Hirota Y. Consumption of vegetables, fruit and antioxidants during 
pregnancy and wheeze and eczema in infants. Allergy, 2010; 65: 758-765. 

2. Scaife AR, McNeill G, Campbell D, Martindale S, Devereux G, Seaton A. Maternal intake of antioxidant 
vitamins in pregnancy in relation to maternal and fetal plasma levels at delivery. Br J Nutr, 2006; 95: 771-
778. 



 162

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZNAM VÝŽIVY V TEHOTENSTVE 1 
 
 

M. Samohýl1, R. Rams 2,3, K. Hirošová1, D. Vondrová1, D. Krajčová1,  
A. Filová1, J. Jurkovičová1 

1 Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 
2 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin 

3 Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok 
 
 
 

Potreba nutričnej energie u dospelých sa definuje ako príjem energie z potravy, ktorý 
zabezpečuje energetickú rovnováhu u osôb udržiavajúcich si stálu telesnú hmotnosť 
predovšetkým z hľadiska obsahu aktívnej telesnej hmoty a depotného tuku, a úrovňou 
pohybovej aktivity, ktorá je konzistentná s dlhodobo udržiavaným dobrým zdravotným 
stavom (1).  

Zdravá, pestrá a vyvážená strava je dôležitá v každom okamihu života, ale najmä počas 
tehotenstva, ktoré kladie zvýšené požiadavky na organizmus ženy. Výživa v období gravidity 

musí zabezpečiť dostatočný príjem energie a živín potrebných na zdravý vývoj plodu, na 
tvorbu dostatočného množstva zásobných látok na obdobie dojčenia, ako aj na udržanie 
a podporu zdravia matky (2).  

Výživa v tehotenstve má vplyv nielen na celkový priebeh tehotenstva a vývoj plodu, ale aj 
na subjektívne pociťovanú pohodu. Pri nesprávnych nutričných návykoch počas gravidity 
môže žene hroziť vývoj gestačného diabetu (GDM). Jeho incidencia sa v posledných dvoch 
desaťročiach výrazne zvýšila. Napríklad v Nórsku sa incidencia GDM zvýšila päťkrát a 
podobné údaje boli hlásené aj z ostatných častí sveta (3). Na Slovensku bolo v roku 2013 
dispenzarizovaných 2 169 žien s GDM, čo predstavuje prevalenciu 78,1/100 000 žien a nárast 
za posledných 10 rokov o 15 % (4). 

Tehotné ženy by sa mali snažiť konzumovať pestrú, vyváženú a biologicky hodnotnú 
stravu s osobitným zreteľom na dostatočný príjem železa a kyseliny listovej, ale aj ďalších 
makro- a mikronutrientov. Počas tehotenstva sa odporúča obmedziť príjem niektorých 
rizikových nutričných faktorov, najmä kofeínu a alkoholu. Dôležité je aj, aby matka mala 
pred počatím normálnu telesnú hmotnosť (BMI 20 – 25), alebo sa ju pokúsila dosiahnuť, 
vzhľadom na to, že podvýživa aj nadváha/obezita môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravý 

                                                 
1
 Práca bola podporená grantovým projektom Univerzity Komenského č. UK/27/2014 

Životné podmienky a zdravie, 2015 



 163

vývoj plodu a pôrodnú hmotnosť novorodenca. Nadmerné priberanie hmotnosti počas 
tehotenstva zvyšuje aj riziko nadváhy a obezity u matky po pôrode. Pravidelné aerobné 
cvičenie pomáha počas tehotenstva zvyšovať alebo udržiavať fyzickú kondíciu (5).  

Najčastejšie sa stretávame s výživou matky počas tehotenstva vo vzťahu k pôrodnej 
hmotnosti novorodencov, ktorá závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od dĺžky gravidity 
a miery rastu plodu, a vo vzťahu k novorodeneckej úmrtnosti, ktorá exponenciálne stúpa 
s klesajúcou pôrodnou hmotnosťou pod 2 500 g (6).  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje zvyšovanie perinatálnej úmrtnosti z 
dôvodu pôrodných komplikácií, ktoré súvisia aj s nezdravou výživou počas gravidity (7). 
Zdravá výživa je totiž jeden z faktorov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh 
tehotenstva a zdravotný stav novorodenca. Negatívne účinky na plod spôsobené nesprávnou 
výživou v tehotenstve sa síce môžu prejaviť ešte pred pôrodom či počas neho, niekedy sa 
však dôsledky týchto nežiaducich vplyvov môžu prejaviť až v dospelosti.  

Cieľom práce bola analýza výživových zvyklostí, príjem energie a hlavných živín 
a príjem vitamínov a minerálnych látok zo stravy a suplementov v súbore tehotných žien 
a overenie ich možného vplyvu na pôrodnú hmotnosť novorodenca.  

 
Materiál a metódy 

Údaje sme získavali v dvoch fázach v rámci projektu Programovanie zdravia pred 
narodením. Prvá fáza predstavovala zber údajov od tehotných žien v gynekologických 
ambulanciách v Bratislave prostredníctvom dotazníka s názvom Zdravé stravovanie a životný 
štýl matky v období gravidity. Dotazník mal tri časti. V prvej časti respondentky odpovedali 
na otázky týkajúce sa základných demografických údajov, druhú časť tvoril 24-hodinový 
recall, kde respondentky uvádzali druh a množstvo skonzumovanej potravy počas 24 hodín a 
v tretej časti udávali príjem vybraných vitamínov a minerálnych látok zo stravy a 
prostredníctvom doplnkov výživy. 

Respondentky sme oslovovali náhodne. Zber dotazníkov prebiehal v spolupráci so 
zdravotnou sestrou v gynekologickej ambulancii. Respondentky sme do súboru zaradili podľa 
špecifického algoritmu, kde z piatich tehotných žien sme do súboru nezaradili tretiu v poradí. 
Medzi výberové kritériá v prvej fáze zberu dát patril vek (nad 18 rokov), pravidelné 
navštevovanie tehotenskej poradne a bydlisko v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Respondentky sme do štúdie zaradili, len ak spĺňali všetky výberové kritériá. Návratnosť 
dotazníkov v prvej fáze zberu údajov bola 82 %.  

V tejto fáze sme získali kompletné údaje od 164 respondentiek v priemernom veku 28,7 ± 
5,4 rokov. Najviac žien bolo v II. trimestri tehotenstva (61,0 %), v I. trimestri bolo 14,6 % 
žien. Priemerný vek respondentiek bol v I. trimestri tehotenstva 29,7 ± 5,5 rokov, v II. 
trimestri 29,1 ± 5,1 rokov a v III. trimestri 27,1 ± 6,0 rokov. 

Z 24-hodinového stravovacieho dotazníka sme pomocou programu NutriSurvey softvér 
(verzia nutrisurvey2007.exe) z jednotlivých potravín vypočítali množstvo prijatých bielkovín 
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(B), sacharidov (S), tukov (T), minerálnych látok a vitamínov. Celkový denný energetický 
príjem v kJ sme vypočítali pomocou vzorca 16,8 x B + 37,8 x T + 16,8 x S. 

V druhej fáze zberu údajov sme sa s respondentkami po pôrode telefonicky skontaktovali 
a pýtali sme sa na pôrodnú hmotnosť a dĺžku ich novorodenca. Zrealizovali sme spolu 154 
telefonických interview, kde 28 respondentiek s nami nechcelo ďalej spolupracovať a s 10 
respondentkami sa nám nepodarilo skontaktovať. Výsledný súbor tvorilo 126 žien a ich 126 
novorodencov. 

Údaje sme spracovali v štatistickom programe SPSS. Pri jednotlivých asociáciách sme 
v grafickom vyjadrení preložili údajové body polynomickými krivkami a testovali koeficient 
determinácie na hladine významnosti 5 %. Okolo kriviek sme zostrojili 95 % interval 
spoľahlivosti (prerušované čiary).  

 
Výsledky 

V III. trimestri tehotenstva mali respondentky najvyšší príjem bielkovín (66,4 ± 15,3 g), 
sacharidov (412,2 ± 109,1 g) aj tukov (65,7 ± 15,9 g) (obr. 1). Priemerný energetický príjem 
sa postupne v priebehu tehotenstva zvyšoval – v I. trimestri bol 8,3 ± 1,8 MJ, v II. trimestri 
9,3 ± 1,6 MJ a v III. trimestri 10,5 ± 1,7 MJ. 

 

 
Obr. 1. Príjem bielkovín, sacharidov a tukov (g) v jednotlivých trimestroch tehotenstva (n = 126) 

 
Tab. 1. Priemerný príjem energie, bielkovín, tukov a sacharidov a plnenie OVD (n = 126) 

  
Priemerný príjem 

x ± SD 
OVD pre tehotné 

ženy 
Plnenie OVD 

[%] 
Príjem < OVD 

(% žien) 
Energia  [MJ] 9,6 ± 1,7 11 87 76 
Bielkoviny  [g] 61,9 ± 16,9 63 98 42 
Tuky  [g] 63,9 ± 18,4 75 85 65 
Sacharidy  [g] 363,0 ± 98,2 426 85 75 

 
Tehotné ženy v priemere plnili OVD energetického príjmu na 87 %, bielkovín na 98 %, 

tukov na 85 % a sacharidov na 85 % (tab. 1). 
Medzi celkovým príjmom energie u matky a hmotnosťou novorodenca sa potvrdil 

štatisticky významný vzťah (p < 0,05). Adjustovaný koeficient determinácie je 0,08 teda 
pomocou premennej príjem energie (kJ/deň) môžeme vysvetliť asi 8 % variabilitu závislej 
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premennej hmotnosť novorodenca. So spoľahlivosťou na 95 % môžeme povedať, že pri 
zvýšení celkového príjmu energie o 1 000 kJ/deň vzrastá priemerná pôrodná hmotnosť o 29 
až 107 g (obr. 2). 

Vzťah medzi konzumáciou tukov (g/deň) a hmotnosťou novorodenca (g) bol štatisticky 
významný (p < 0,05) (obr. 3). So spoľahlivosťou na 95 % môžeme povedať, že pri zvýšení 
príjmu tukov o 1 g/deň vzrastá priemerná pôrodná hmotnosť novorodencov o 1,6 až 9,4 g. 

 

 
 

Obr. 2. Vzťah medzi hmotnosťou novorodenca (g) a denným príjmom energie matiek (kJ/deň) (n = 126) 
 

 

 
 

Obr. 3. Vzťah medzi hmotnosťou novorodenca (g) a denným príjmom tukov a sacharidov matiek (g/deň)  
(n = 126) 

 
Vzťah medzi konzumáciou sacharidov a hmotnosťou novorodenca bol štatisticky 

významný (p < 0,05) (obr. 3). So spoľahlivosťou na 95 % môžeme povedať, že pri zvýšení 
príjmu sacharidov o 1 g/deň vzrastá priemerná pôrodná hmotnosť o 0,2 až 1,65 g. Vzťah 
medzi konzumáciou bielkovín (g/deň) a hmotnosťou novorodenca nebol štatisticky 
významný. 
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Doplnky výživy počas tehotenstva užívalo 74 % žien, z toho komplexné multivitamínové 
preparáty užívalo 57 % žien a 17 % žien konzumovalo jednotlivé preparáty. Tehotné ženy 
najčastejšie užívali kyselinu listovú (66 %), vitamín C (56 %) a vitamín B6 (35 %). 
Z minerálnych látok najčastejšie užívali Mg (27 %) (tab. 2). Napriek tomu tehotné ženy 
v priemere plnili OVD vitamínu B1 len na 92 %, vitamínu B6 na 92 %, vitamínu E na 96 %, 
železa na 96 %, horčíka na 98 % a vápnika na 90 %. Len priemerný príjem vitamínu C 
a kyseliny listovej bol vyšší ako OVD, napriek tomu 40 %, resp. 35 % žien neplnilo OVD pre 
príjem týchto vitamínov (tab. 3). 
 
Tab. 2. Užívanie výživových doplnkov s obsahom vybraných vitamínov a minerálnych látok (n = 126) 

Vitamíny a minerálne látky 
(doplnky výživy) 

Zastúpenie žien 
[%] 

Dávka/deň  
x ± SD 

Vitamín C [mg] 56 81 ± 105 
Vitamín B1 [mg] 28 0,7 ± 0,2 
Vitamín B6 [mg] 35 1 ± 7 
Kyselina listová [µg] 66 343 ± 125 
Vitamín E [mg] 26 4 ± 20 
Železo [mg] 19 9 ± 18 
Horčík [mg] 27 112 ± 122 
Vápnik [mg] 23 551 ± 250 

 
Tab. 3. Celkový priemerný príjem vybraných vitamínov a minerálnych látok (zo stravy a z doplnkov výživy) 
a plnenie OVD (n = 126) 

Vitamíny a minerálne 
látky (spolu) 

Priemerný príjem 
x ± SD 

OVD pre 
tehotné ženy 

Plnenie OVD 
[%] 

Príjem < OVD 
(% žien) 

Vitamín C 
Vitamín B1 

[mg] 
[mg] 

148 ± 119 
1,1 ± 0,4 

120 
1,2 

123 
92 

40 
58 

Vitamín B6 [mg] 2,3 ± 1,3 2,5 92 67 
Kyselina listová [µg] 484 ± 321 400 121 35 
Vitamín E [mg] 13 ± 7 14 96 60 
Železo [mg] 27 ± 11 28 96 49 
Horčík [mg] 440 ± 174 450 98 41 
Vápnik  [mg] 1167 ± 295 1 300 90 61 

 
Tab. 4. Porovnanie priemernej pôrodnej hmotnosti novorodencov žien s dostatočným a nedostatočným príjmom 
vybraných vitamínov a minerálnych látok (n = 126) 

Príjem < OVD pre tehotné ženy Príjem ≥ OVD pre tehotné ženy 
Vitamíny a minerálne látky 
(spolu) 

Zastúpenie 
žien 
[%] 

Pôrodná 
hmotnosť  

[g] 

Zastúpenie 
žien 
[%] 

Pôrodná 
hmotnosť  

[g] 
Vitamín C [mg] 40 3201 ± 330* 60 3348 ± 472* 
Vitamín B1 [mg] 58 3322 ± 431 42 3291 ± 390 
Vitamín B6 [mg] 67 3283 ± 390 33 3353 ± 451 
Kyselina listová [µg] 35 3144 ± 293* 65 3398 ± 442* 
Vitamín E [mg] 60 3222 ± 325 40 3442 ± 494 
Železo [mg] 49 3255 ± 290 51 3362 ± 502 
Horčík [mg] 41 3268 ± 397 65 3331 ± 422 
Vápnik [mg] 61 3244 ± 441 39 3415 ± 342 

* p < 0,05 
 

Potvrdil sa vzťah medzi pôrodnou hmotnosťou a celkovým príjmom vybraných vitamínov 
a minerálnych látok (s výnimkou vitamínu B1). Ženy s vyšším príjmom týchto 

mikronutrientov (≥ OVD) mali novorodencov s vyššou priemernou pôrodnou hmotnosťou. 
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Vzťah medzi pôrodnou hmotnosťou a príjmom vitamínu C a  kyseliny listovej bol štatisticky 
významný (p < 0,05) (tab. 4).  

 
Diskusia 

V poslednom období sa venuje zvýšený záujem štúdiu faktorov ovplyvňujúcich rast 
plodu. Ovplyvňuje ho genetická výbava matky (aj otca), BMI matky pred tehotenstvom, 
prírastok hmotnosti počas tehotenstva, funkcia placenty, gestačný vek pri pôrode, metabolické 
faktory a mnohé iné (8). Kľúčový význam má aj výživa matky počas tehotenstva – je známe, 
že nedostatočná výživa a deficit niektorých makro- a mikronutrientov má za následok nízku 
pôrodnú hmotnosť v dôsledku reštrikcie intrauterinného rastu (9). 

V súbore 126 tehotných žien sme sledovali vybrané stravovacie zvyklosti – denný príjem 
tukov, bielkovín, sacharidov, celkový príjem energie a príjem vybraných vitamínov 
a minerálnych látok z výživových doplnkov a zo stravy.  

Priemerný denný príjem tukov by mal byť podľa odporúčaných výživových dávok (OVD) 
v tehotenstve od II. trimestra 75 g (10). Potreba tukov sa mení podľa individuálnej hmotnosti 
a stupňa fyzickej aktivity tehotnej ženy. Podľa Stránskeho (11) sa počas tehotenstva odporúča 
príjem tukov 70 – 80 g/deň, pričom podiel tukov na energetickom príjme by nemal prekročiť 
35 %, obmedzenie by sa malo týkať predovšetkým živočíšnych tukov (1). V našom súbore 
bol priemerný denný príjem tukov 63,9 ± 18,4 g, čo je o viac ako 10 g menej ako sú OVD pre 
tehotné ženy. 

Zvýšený príjem tukov počas tehotenstva bol v našom súbore signifikantne asociovaný 
so zvýšenou pôrodnou hmotnosťou novorodencov. Zvýšením príjmu tukov o 1 g/deň vzrastá 
priemerná pôrodná hmotnosť o 1,6 až 9,4 g. Tehotné ženy s príjmom tukov nad 55,3 g/deň 
mali priemernú hmotnosť novorodencov vyššiu (3 293 g) než ženy s príjmom tukov < 55,3 
g/deň (3 072 g).  

Sacharidy sú pre organizmus pohotovým zdrojom energie. Tehotná žena by mala prijímať 
sacharidy prevažne vo forme komplexných sacharidov, ktoré sa nachádzajú v zemiakoch, 
obilninách, zelenine a v ovocí. Príjem sacharidov tehotných žien by mal tvoriť 50 – 55 % 
z celkového denného príjmu energie (1). V Slovenskej republike je OVD sacharidov pre 
tehotné ženy od II. trimestra tehotenstva 426 g (10), čo je o 63 g viac ako bola priemerná 
konzumácia v našom súbore.  

Zvýšený príjem sacharidov počas tehotenstva bol v našom súbore signifikantne 
asociovaný so zvýšenou pôrodnou hmotnosťou. Pri zvýšení príjmu sacharidov o 1 g/deň 
vzrastá priemerná pôrodná hmotnosť o 0,2 až 1,65 g.  

Bielkoviny sú vysokomolekulárne prírodné látky zložené z aminokyselín a sú nevyhnutné 
pre vývoj plodu. Ich denný príjem by mal u tehotných žien predstavovať 63 g (10). Priemerný 
denný príjem bielkovín u tehotných žien v našej štúdii bol 61,9 ± 16,9 g, čo približne 
zodpovedá OVD. Od 4. mesiaca sa zvyšuje potreba bielkovín o 8 – 10 g (pri referenčnej 
telesnej hmotnosti 60 kg), teda asi o 10 % v porovnaní s potrebou pred tehotenstvom. Na 
zabezpečenie nevyhnutného prísunu esenciálnych aminokyselín by malo byť 50 % bielkovín 



 168

živočíšneho pôvodu (11). Vzťah príjmu bielkovín a pôrodnej hmotnosti novorodenca sa 
v našom súbore nepotvrdil. 

Výživa je faktor, ktorý má výrazný vplyv na tehotnú ženu i plod. Musí byť preto 
adekvátna pre zabezpečenie výživových potrieb matky i vyvíjajúceho sa plodu po 
stránke kvantitatívnej aj kvalitatívnej. Príjem energie počas tehotenstva od II. trimestra 
gravidity narastá približne o 1 200 kJ (12). Priemerný energetický príjem v našom súbore bol 
len 9,6 MJ, čo predstavuje plnenie OVD len na 87 % a až 76 % žien neplnilo OVD (11 MJ), 
hoci v I. trimestri, keď sa potreba energie ešte nezvyšuje, bolo len 14,6 % žien. Zistili sme, že 
nižšia pôrodná hmotnosť novorodencov (< 3 300 g) je asociovaná so zníženým príjmom 
energie o 30 % (t.j. príjmom energie zníženým približne na úroveň 7 700 kJ/deň) v porovnaní 
s optimálnym príjmom podľa OVD pre tehotné ženy). Vzťah medzi celkovým energetickým 
príjmom a hmotnosťou novorodenca je štatisticky významný. 

Vo výžive tehotných žien zohráva dôležitú úlohu kyselina listová, vitamín E, C a celý rad 
ďalších mikronutrientov. Ich znížený príjem zvyšuje riziko poškodenia plodu, avšak ich 
nadmerný príjem vo forme výživových doplnkov môže byť pre tehotné ženy aj pre plod 
rovnako nebezpečný (12). 

Do skupiny vitamínov E sa zaraďujú látky, ktoré sú odvodené od tokolu a tokotrienolu. 
V Slovenskej republike je odporúčaný príjem vitamínu E u tehotných žien 14 mg/deň (10), 
zatiaľ čo v našej štúdii bol príjem vitamínu E len 13 ± 7 mg/deň a 60 % žien malo jeho príjem 
nižší ako OVD. Vitamín E vo forme výživového doplnku užívalo 26 % tehotných žien. 

Vitamín C je vo vode rozpustný antioxidant, ktorý sa vstrebáva do krvi v tenkom čreve 
(13). Počas tehotenstva klesá hladina vitamínu C, pretože plod koncentruje vitamín C na úkor 
matky, čo ma za následok, že hladiny vitamínu C vo fetálnej krvi sú pri pôrode 2- až 4-krát 
vyššie ako v krvi matky. Odporúčaná dávka vitamínu C je u tehotných žien 120 mg/deň (10), 
čo je viac ako uvádza Brázdová (14). V našej štúdii bol príjem vitamínu C 148 ± 119 mg/deň, 
čo je viac ako OVD a aj napriek tomu 40 % žien malo príjem vitamínu C nižší ako OVD. 

Zásadný význam pre vývoj plodu, pre prenatálny rast a vývoj štruktúr centrálneho 
nervového systému má kyselina listová (15). Odporúča sa zabezpečiť dostatočný prísun 
kyseliny listovej už v období pred plánovaným otehotnením (400 – 500 µg/deň). Odporúčaný 
príjem kyseliny listovej pre tehotné ženy je 400 µg/deň. V našej štúdii bol priemerný príjem 
kyseliny listovej vyšší a 66 % žien užívalo kyselinu listovú vo forme doplnku, napriek tomu 
35 % žien malo jej príjem nižší ako OVD. 

 Horčík (Mg) patrí k prvkom, ktoré sú nevyhnutné pre riadny vývoj plodu (16). 
Nedostatočný príjem Mg je asociovaný s predčasným pôrodom, preeklampsiou, eklampsiou a 
častejšou hospitalizáciou počas tehotenstva (17). Optimálny denný príjem Mg počas 
tehotenstva je 355 mg (16), podľa našich OVD až 450 mg, čo je o 10 mg menej ako sme 
zaznamenali v našej štúdii. 

Nedostatočný príjem vápnika v tehotenstve môže spôsobiť jeho karenciu s nepriaznivými 
zdravotnými dôsledkami pre matku aj plod, vrátane osteoporózy, parestézie, svalových kŕčov, 
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oneskoreného rastu plodu, nízkej pôrodnej hmotnosti a nedostatočnej mineralizácie kostí. 
Odporúčaný príjem vápnika podľa WHO je 1 200 mg/deň, v SR je odporúčaný príjem v 
tehotenstve 1 300 mg/deň. V našom súbore plnili ženy príjem vápnika na 90 %, ale 61 % žien 
malo príjem vápnika nižší ako OVD. 

Železo (Fe) je rozhodujúci minerál pre udržanie optimálnej tvorby červených krviniek 
(18), ako súčasť hemoglobínu a myoglobínu sprostredkuje prenos kyslíka. Deficit železa patrí 
v tehotenstve k najčastejším (19). Podľa Kumara (20) je denná potreba Fe v poslednom 
trimestri tehotenstva niekoľkonásobne vyššia ako u žien, ktoré nie sú tehotné. V SR je 
odporúčaná výživová dávka v tehotenstve 28 mg Fe/deň (10). V našej štúdii bol priemerný 
príjem Fe nižší ako OVD a takmer polovica žien mala príjem Fe nižší ako OVD. 

 
Záver 

V súbore 126 tehotných žien sme sledovali vybrané stravovacie zvyklosti – denný príjem 
tukov, bielkovín, sacharidov, celkový príjem energie a príjem vitamínov a minerálnych látok 
zo stravy a zo suplementov.  

Zistili sme nižší príjem sacharidov a tukov ako sú OVD pre tehotné ženy, preto 
odporúčame zvýšiť príjem tukov s obsahom polynenasýtených mastných kyselín a 
komplexných sacharidov a znížiť príjem jednoduchých cukrov najmä v podobe sladených 
nápojov.  

Nižší príjem tukov a sacharidov v tehotenstve bol významne asociovaný s nižšou 
pôrodnou hmotnosťou novorodenca. Vzťah medzi celkovým príjmom energie a hmotnosťou 
novorodenca bol štatisticky významný.  

Zistili sme nedostatočný príjem niektorých vitamínov a minerálnych látok napriek tomu, 
že 74 % žien užívalo doplnky výživy. Priemerný denný príjem vitamínu B1, B6, E, 
železa, horčíka a vápnika nedosahoval OVD pre tehotné ženy, dostatočný bol len priemerný 
príjem vitamínu C a kyseliny listovej. Ako štatisticky významný sa potvrdil vzťah medzi 
príjmom vitamínu C a kyseliny listovej a pôrodnou hmotnosťou novorodenca. 

Výsledky by bolo vhodné využiť v programoch a projektoch zameraných na prevenciu 
rizikových faktorov žien ešte pred tehotenstvom, ktoré budú zamerané na intervenciu 
zdravej výživy.  
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Epidemiologické a klinické štúdie poukazujú na inverzný vzťah medzi výživou s prevažne 
alebo výlučne rastlinného pôvodu a incidenciou rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení 
a celkovou úmrtnosťou. Veľmi dôležitá je pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny, 
celozrnných produktov, obilných klíčkov, strukovín, rastlinných olejov a olejových semienok 
bohatých na živiny, minerálne látky, stopové prvky, mono- a polynenasýtené mastné kyseliny, 
antioxidačné vitamíny, vlákninu, komplexné sacharidy a flavonoidy, ktoré poskytujú ochranu 
proti degeneratívnym ochoreniam. Nutričné a nenutričné komponenty rastlinnej potravy môžu 
rôznymi mechanizmami redukovať riziko chronických chorôb (1).  

Kri tická končatinová ischémia je v centre záujmu všetkých špecialistov zaoberajúcich sa 
liečbou pacientov trpiacich na toto komplexné ochorenie. Je to závažná porucha prekrvenia 
končatiny, ktorá i za pokojových podmienok spôsobuje poruchu funkcie tkanív a ich integritu. 
U týchto pacientov ide vo veľkej väčšine prípadov o postihnutie tepien predkolenia, ktoré sa 
kombinuje s viac alebo menej závažným postihnutím ostatných končatinových tepien. 
Rizikové faktory progresie menej závažného artériového ochorenia dolných končatín sú vek, 
fajčenie a diabetes mellitus. Chorobu charakterizuje aspoň 2 týždne trvajúca pokojová bolesť, 
ktorá vyžaduje pravidelnú analgetickú liečbu, alebo prítomnosťou ulcerácií či gangrény nohy 
s dopplerovsky nameraným členkovým tlakom menším ako 50 mmHg, alebo u diabetikov s 
palcovým tlakom menším ako 30 mmHg. Ochorenie má vysokú smrtnosť – v prvom roku 
25 %, v druhom 31,6 % a až 60 % v treťom roku, pričom len polovica pacientov prežije prvý 
rok bez veľkej amputácie. Podľa odhadov približne 1 % dospelej populácie staršej ako 50 
rokov trpí na toto ochorenie. Okrem toho väčšina pacientov s kritickou končatinovou 
ischémiou má viac či menej zjavné multisystémové postihnutie, ktoré zahŕňa vysoký krvný 
tlak, cukrovku a postihnutie kardiovaskulárne či cerebrovaskulárne (3, 4, 5).  

 
Subjekty a metódy 

V štúdii sme sa zaoberali vplyvom funkčnej potraviny na hypercholesterolémiu u mužov 
stredného veku. Súbor tvorilo 278 probandov vo vekovom rozpätí 60 až 80 rokov. Probandi 
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boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili zdraví jedinci, v druhej skupine boli 
pacienti s kritickou končatinovou ischémiou. Krv sme odoberali nalačno štandardným 
spôsobom. Koncentrácie vitamínov C, α- a γ-tokoferolu, vitamínu A a β-karoténu sme 
stanovili pomocou kvapalinovej chromatografie (HPLC). Príjem vitamínov, minerálnych 
látok a stopových prvkov bol len v prirodzenej forme (žiadna suplementácia). Na štatistické 
zhodnotenie údajov sme použili Studentov t-test. 

 
Výsledky a diskusia 

Lepšia ochrana zdravotného stavu u sledovaných probandov voči lipidovej peroxidácii je 
v epidemiologických štúdiách vyjadrená významne zvýšenou hodnotou molárneho pomeru 
vitamínu E a cholesterolu alebo triacylglycerolov, ako i významne vyššími koncentráciami 
vitamínu C. Optimálne hodnoty antioxidantov z pohľadu antioxidačnej ochrany sme, 
bohužiaľ, v sledovaných dvoch skupinách nenašli (tab. 1).  

 
Tab. 1. Charakteristika subjektov a koncentrácie vybraných parametrov  

 Zdravá populácia Pacienti s KKI 
n 141 137 
Vekové rozpätie (r) 60 – 80 60 – 80 
Body mass index (kg/m2) 28,54 ± 3,74 28,00 ± 4,0 
Vitamín C (mmol/l) 46,55 ± 11,32 16,03 ± 10,98**  
α-tokoferol (mmol/l) 29,47 ± 5,29 19,10 ± 4,92 
γ-tokoferol (mmol/l) 1,87 ± 1,14 0,79 ± 1,11**  
β-karotén (mmol/l) 0,36 ± 0,11 0,15 ± 0,06**  
Vitamín A (mmol/l) 2,73 ± 0,31 1,07 ± 0,28*  

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM, *P < 0,05 ** P < 0,01  
KKI – pacienti s kritickou končatinovou ischémiou 

 

Priaznivejšie hodnoty vitamínov znamenajú, že lipidová peroxidácia je inhibovaná (2) 
a oxidanty a oxidačné poškodenia by boli za daného stavu významne redukované.  

 
Záver 

Výsledky našej štúdie poukazujú na nedostatočné koncentrácie vybraných vitamínov 
nielen u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou, u ktorých sa to z hľadiska závažnosti 
ochorenia predpokladalo, ale i v kontrolnej skupine. Preto sme tejto skupine odporučili 
suplementáciu vybranými vitamínmi vo forme upravenej stravy a výživovými doplnkami. 
Toto zistenie poukazuje na to, že staršia populácia nad 60 rokov má nedostatočný príjem 
vitamínov, čo poukazuje na nevhodné zloženie prijímanej potravy. 
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Ulcerózna kolitída (CU) je chronické, nešpecifické zápalové ochorenie hrubého čreva 
s exudatívnymi, hemoragicko-katarálnymi až ulceróznymi zmenami sliznice a submukózy 
prevažne rekta s možnou extenziou na zvyšné časti hrubého čreva. Príčina ochorenia nie je 
doteraz presne známa. Priebeh je charakterizovaný nárazovou periodicitou s ťažko 
predvídateľným vznikom relapsu (akútny zápal) a remisie (ústup zápalu). 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. Na Slovensku sa predpokladá incidencia CU 
16,8/100 000 obyvateľov (3). Interakcia genetických, environmentálnych a imunoregulačných 
faktorov tvorí súčasný koncept mechanizmu patofyziológie zápalových ochorení. U geneticky 
predisponovaných jedincov abnormálne komunikácie medzi črevnou mikrobiálnou flórou a 
slizničným imunitným systémom tvoria základ defektu, ktorý je sprevádzaný slizničnými 
zápalovými léziami tráviaceho traktu. Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 
2009 – 2011 uvádza, že po chorobách obehovej sústavy a nádoroch majú choroby tráviacej 
sústavy najvyššiu úmrtnosť na Slovensku, a to u mužov do veku 64 rokov 10,3 % a nad 65 
rokov 3,9 % a u žien do veku 64 rokov 10 % a nad 65 rokov 3,4 % (8). Nevýhodou ochorenia 
je, že dlhotrvajúce pôsobenie negatívnych faktorov, zápalových procesov, môže zapríčiniť 
vznik nádorového ochorenia, čím kolitída predstavuje rizikový faktor postupného vzniku 
nádorového procesu. Vysoká morbidita, závažné včasné a neskoré komplikácie ochorenia, 
s potenciálnou invalidizáciou, skrátením života pacienta a výrazným znížením jeho kvality 
života, sú dôvodom hľadania nových možností prevencie, racionálnej diagnostiky a liečby. 
Veľký význam z dlhodobého hľadiska má podporná liečba, ktorá sa zameriava na celkové 
zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Modulácia mikroflóry gastrointestinálneho traktu 
prírodnými potravinovými ingredienciami/produktami predstavuje benefit, ktorý môže 
prispieť k zabráneniu rozvoja ochorenia tým, že sa ovplyvní mikroflóra kolonu tak, aby sa 

                                                 
1Táto práca bola podporená Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ projektmi s ITMS: 26220220104, 
IT MS:26220120058 a grantom VEGA 1/0279/13.  
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v čo najväčšej miere zabránilo kolonizácií tráviaceho traktu vysokými počtami 
mikroorganizmov podporujúcimi vznik zápalového procesu s následnými nežiaducimi 
účinkami. Cieľom prezentovanej práce bolo získať informácie o účinnosti probiotického 
kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 a prebiotického inulínu na celkový počet laktobacilov 
a koliformných mikroorganizmov, aktivitu β-glukuronidázy, hladinu myeloperoxidázy 
a hodnoty kalprotektínu u potkanov po indukcii akútnej kolitídy.  

 
Materiál a metódy 

Experimentálny dizajn 
Potkany kmeňa Sprague-Dawley o celkovom počte (n = 32, 8 per skupina) vo veku sedem 

týždňov s počiatočnou priemernou hmotnosťou 251,88 ± 20,38 g boli umiestnené 
v Laboratóriu výskumných biomodelov na LF UPJŠ za štandardných podmienok striedania 
12 hodinového cyklu tma/svetlo, udržiavania izbovej teploty 21 °C ± 1 °C a s vlhkosťou 
vzduchu 50 % – 60 %. Experiment sme vykonávali v súlade s príslušnými legislatívnymi 
ustanoveniami so súhlasom Etickej komisie LF UPJŠ v Košiciach a ŠVPS SR. Na indukciu 
kolitídy sme využili dextran sulphate sodium (DSS, 40 000, TdB Consulting AB, Uppsala, 
Švédsko) aplikovaný v 5 % koncentrácii.  

Potkany sme rozdelili do 4 skupín:  

− KS (kontrolná skupina), ktorá prijímala konvenčné krmivo (MP-OŠ-06, kŕmna zmes pre 
potkany a myši, Snina, Slovenská republika) v intervale 14 dní,  

− AK (skupina s akútnou kolitídou), ktorá prijímala v intervale 7 dní konvenčné krmivo bez 
DSS a následne 7 dní konvenčné krmivo s DSS,  

− AK+PRE (skupina s akútnou kolitídou + prebiotikum), ktorá prijímala konvenčné krmivo, 
prebiotikum (BeneoSynergy 1, ORAFTI, Tienen, Belgicko), podávané v dávke 80 g/kg 
krmiva bez DSS v intervale 7 dní a následne 7 dní súčasne prebiotikum v kombinácii s 
DSS,  

− AK+PRO (skupina s akútnou kolitídou + probiotikum Lactobacillus plantarum), ktorá 
prijímala konvenčné krmivo doplnené probiotikom Lactobacillus plantarum podávané 
v pasterizovanom mlieku s obsahom 0,5 % tuku v dennej dávke 1,5x109 CFU/1 ml bez 
DSS v 7 dní a následne 7 dní súčasne probiotikum v kombinácii s DSS.  

Počas celého experimentu mali zvieratá voľný prístup k vode a boli denne vážené 
a klinicky sledované. Po ukončení experimentu boli zvieratá usmrtené aplikáciou celkovej 
anestézie (Zoletil 50 inj. sicc. ad us. vet., v dávke 50 mg/kg živej hmotnosti, i.m., Virbac S.A., 
Francúzsko v kombinácii s Xylazínom v dávke 15 mg/kg živej hmotnosti, i.m., RIEMSER, 
Spolková republika Nemecko) a následne sme odobrali biologický materiál – krv punkciou zo 
srdca, črevný obsah a stolicu na potrebné biochemické stanovenia a mikrobiologické analýzy.  

Mikrobiálna analýza 
Mikrobiálne analýzy (celkový počet laktobacilov a koliformných mikroorganizmov) 

v črevnom obsahu hrubého čreva (caecum) sme vykonali na konci experimentu. Črevný 
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obsah (0,2 g) sme homogenizovali a riedili s fyziologický roztokom v sterilných plastových 
vreckách (Stomacher lab blender bags 400, Francúzsko). Z jednotlivých riedení sme odobrali 
množstvo 0,1 ml a očkovali na platne so selektívnou pôdou Mac Conkey (Merck, Nemecko) 
pre koliformné mikroorganizmy a Rogosa agar (Biocar Diagnostics, Francúzsko) pre 
laktobacily. Po inkubácii sme kolónie živých baktérií spočítali a celkové hodnoty sú 
vyjadrené ako log10 kolónie tvoriacich jednotiek na 1gram črevného obsahu (colony forming 
units CFU.g-1).  

Biochemické analýzy 
Aktivitu glykolytického bakteriálneho enzýmu β-glukuronidázy (β-GLUKUR) sme 

stanovili v črevnom obsahu spektrofotometricky na základe stupňa uvoľneného p-nitrofenolu 
(PNP) zo substrátu nitrofenylglukozidu (Sigma Aldrich, Česká republika) metódou podľa 
Juskiewicza (4). Aktivita bakteriálneho enzýmu je vyjadrená ako µmol produktu vzniknutého 
za minútu na g črevného obsahu.  

Zmeny hladiny myeloperoxidázy (MPO) v krvnom sére sme merali metódou ELISA 
podľa návodu výrobcu komerčného kitu firmy BlueGene Biotech Co., Ltd. Konečné hodnoty 
vyjadrené v pg/ml sme merali na prístroji Synergy H4 multiplate reader, firmy BioTek 
Instruments, Inc. USA. Na kvantitatívne stanovenie hodnôt kalprotektínu vo vzorkách stolice 
ako významnej antimikrobiálnej substancie produkovanej aktivovanými polymorfo-
nukleárnymi neutrofilnými granulocytmi, monocytmi a epiteliálnymi bunkami pri rôznych 
ochoreniach sme využili komerčný kit firmy CALPRO AS, Lysaker, Nórsko. Konečné 
hodnoty vyjadrené v mg/kg sme merali na prístroji Synergy H4 multiplate reader, firmy 
BioTek Instruments, Inc., USA. Studentov t-test a ANOVA sme použili pre stanovenie 
významnosti rozdielov medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami.  

 
Výsledky 

Priemerná hmotnosť potkanov na konci experimentu bola zvýšená v KS skupine o 
30,92 %, v skupine s akútnou kolitídou o 9,90 %, v skupine s aplikovaným prebiotikom 
o 7,39 % a v skupine s aplikovaným probiotikom o 21,74 %. 

Denné hodnotenie sledovaných parametrov, a to konzistencie stolice, krvácanie v stolici, 
úbytku hmotnosti zvierat a ich vzájomná kombinácia tvorili skóre indexu aktivity ochorenia 
(9). Všetky parametre sme hodnotili stupnicou od 0 po 3, prípadne 4, maximálne skóre bolo 
10 (tab. 1). 

Maximálne DAI skóre s hodnotou 6,5 bolo v skupine s akútnou kolitídou, v skupinách, 
v ktorých bolo aplikované prebiotikum a probiotikum sme zaznamenali pokles DAI skóre 
(4,13 vs 3,5). Najnižší počet laktobacilov sme zaznamenali v skupine AK (p < 0,05) súbežne s 
najvyšším počtom koliformných mikroorganizmov (p < 0,05) v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Suplementácia probiotikom a prebiotikom zvýšila počet laktobacilov a znížila 
počet koliformných mikroorganizmov v porovnaní s AK skupinou (obr. 1)  
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Tab. 1. Index aktivity ochorenia – Disease activity index score 

Skóre Konzistencia stolice Krvácanie v stolici Úbytok hmotnosti [%] Maximálne skóre 
0 normálna normálne zafarbenie bez zmeny 10 
1 mäkká hnedá stolica 5 – 10  
2 veľmi mäkká červenkastá stolica 11 – 15  
3 riedka krvavá stolica 16 – 20  
4   > 20  
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Obr. 1. Celkový počet koliformných mikroorganizmov a laktobacilov  

Štatistická významnosť je medzi KS/AK * p < 0,05 
 
Aktivita enzýmu β-glukuronidáza sa považuje za biomarker zvýšeného rizika incidencie 

neoplaziem (5) a súčasne sa vníma ako škodlivá pre zdravie v dôsledku schopnosti 
uvoľňovania karcinogénov z konjugátov kyseliny glukuronovej a kritickým faktorom 
enterohepatálnej cirkulácie liekov a iných zlúčenín. Najvyššia aktivita enzýmu β- 
glukuronidáza bola v skupine AK (p < 0,001) v porovnaní s kontrolnou skupinou a následným 
poklesom v skupinách AK+PRE a AK+PRO (p < 0,05) v porovnaní s AK (obr. 2).  
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Obr. 2. Zmena aktivity β-glukuronidázy v jednotlivých skupinách 

Štatistická významnosť je medzi KS/AK *** p < 0,001, AK/AK+PRO * p < 0,05 

Zvýšené hodnoty kalprotektínu sme zaznamenali v skupine AK nášho experimentu (p < 
0,001), pričom suplementácia diéty probiotikom a prebiotikom prispela k zníženiu, respektíve 
k úprave jeho hodnoty (obr. 3). Sledovaná hladina myeloperoxidázy v krvnom sére 
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u potkanov v skupine s akútnou kolitídou bola štatisticky významné zvýšená (p < 0,001), 
aplikované probiotikum a prebiotikom znížili hladinu myeloperoxidázy (obr. 3), redukovali 
zápal a stimulovali počet laktobacilov a bifidobaktérií. 
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Obr. 3. Zmeny MPO a kalprotektínu v jednotlivých skupinách 

Štatistická významnosť je medzi KS/AK *** p < 0,001, AK/AK+PRO * p < 0,05; *** p < 0,001 
 
Diskusia 

Zápalová kaskáda zmien sprevádzajúca ulceróznu kolitídu začína infiltráciou zápalových 
buniek (makrofágov a neutrofilov) v mukóze s následným uvoľňovaním prozápalových 
mediátorov ako reaktívnych foriem kyslíka a cytokínov. Posúdenie zápalu tráviaceho traktu 
ostáva ťažkou úlohou. Poškodenie tight junctions (TJs) v črevnom epiteli spôsobuje 
hyperpermeabilitu/dysfunkciu črevnej bariéry, ktorá má za následok transport toxínov 
a patogénnych mikroorganizmov z lúmenu čreva do submukózy tkaniva, kde sa aktivujú 
bunky imunitného systému, ktoré uvoľňujú mediátory zápalu (napr. prozápalové cytokíny) 
a tie poškodzujú sliznicu hrubého čreva – autoimunita organizmu.  

V súčasnosti najspoľahlivejšou používanou metódou, tzv. zlatým štandardom, ostáva 
endoskopické vyšetrenie s následnou biopsiou vzoriek ako invazívna metóda. V snahe vyhnúť 
sa invazívnym vyšetreniam bolo navrhnutých niekoľko neinvazívnych markerov pre 
diagnostiku IBD. Medzi ne patrí meranie koncentrácie fekálneho kalprotektínu ako 
významného markera IBD (1, 6, 7). Kalprotektín je sekretovaný extracelulárne zo 
stimulovaných neutrofilov a monocytov, alebo je uvoľňovaný ako výsledok porušenia, 
respektíve smrti buniek. Počas mikrobiálnej invázie kalprotektín je produkovaný 
a exkretovaný z epiteliálnych buniek. Detekované koncentrácie kalprotektínu v kolóne 
zdravých jedincov sú niekoľkokrát vyššie než v sére, prípadne v plazme. Závisí to od dvoch 
faktorov: po prvé – granulocyty migrujúce do lúmenu čreva sú vystavené cytolýze 
s následným uvoľňovaním kalprotektínu a po druhé (sekundárne) – kontinuálny kontakt 
črevnej mukózy s fyziologickou bakteriálnou flórou aktivuje epiteliálne bunky produkovať 
kalprotektín. Kalprotektín je rezistentný voči bakteriálnej degradácii v hrubom čreve. Jeho 
koncentrácie signifikantne korelujú s endoskopickými nálezmi, histologickým hodnotením, 
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črevnou permeabilitou a indexom aktivity ochorenia. Podobne aj hladiny myeloperoxidázy 
v stolici u pacientov s akútnou kolitídou boli zvýšené a korelujú s laboratórnymi parametrami 
a endoskopickým stupňom zápalu, a stanovenie myeloperoxidázy možno použiť ako jeden 
z neinvazívnych markerov a predikciou relapsu ochorenia. Hladiny myeloperoxidázy sa 
považujú za index zápalového poškodenia (2, 10). 

Veľký význam z dlhodobého hľadiska má podporná liečba (doplnková liečba), ktorá sa 
zameriava na celkové zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Na ulceróznu kolitídu, ako aj 
Crohnovu chorobu však neexistuje žiadna jednotná diéta. V podstate platí zásada vyhýbať 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. 
Realizované klinické štúdie sledovali účinok použitia probiotík a prebiotík u pacientov 
s ulceróznou kolitídou v indukcii – navodení remisie (liečba akútnej ulceróznej kolitídy) 
a v udržiavaní remisie, resp. zabránenie opätovnému relapsu. Získané poznatky poukazujú na 
možnosti efektívneho používania probiotík a 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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Súčasné alarmujúce trendy v prevalencii nadváhy a obezity u detí a mládeže predstavujú 
závažný zdravotný problém nielen pre dnešnú mladú generáciu, ale i pre nasledujúce 
generácie. Nadváha a obezita v detstve vedie k obezite v dospelosti zvlášť, ak sú i rodičia 
obézni (1). Potvrdilo sa, že telesnú stavbu detí a mládeže ovplyvňujú endogénne genetické a 
environmentálne, socioekonomické a psychosociálne faktory (2, 3). Exogénne faktory sa 
premietajú do spôsobu života v rodinách a spoločnosti. Ovplyvňujú výživu, spôsob 
stravovania a denné aktivity detí a mládeže (4 – 6). Analýza situácie, poznanie príčinných 
vzťahov je predpokladom pre intervenčné zásahy a zastavenie tohto znepokojivého trendu.  

Cieľom práce je analýza prevalencie nadváhy a obezity u slovenských detí a mládeže z 
pohľadu jej familiárneho výskytu. 

 
Metodika 

Analyzovali sme údaje získané v rámci celoštátnych antropometrických prieskumov (AP) 
z rokov 2001 a 2011. Zastúpenie chlapcov a dievčat bolo proporcionálne zo všetkých okresov 
Slovenska z mestských aj vidieckych sídiel. Tieto dáta boli opätovne preverené a podrobené 
logickej a vecnej kontrole a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie 
s vylúčením hodnôt z = ± 5 SD. Vzhľadom na to, že do posledného prieskumu sa nepodarilo 
získať údaje detí predškolského veku, do súboru sme zaradili deti a adolescentov vo veku od 
7 do 18,9 roka. Hranice pre nadhmotnosť a obezitu sme stanovili na úrovni 90. resp. 97. 
percentilu indexu telesnej hmotnosti (BMI) pre príslušný vek a pohlavie na základe výsledkov 
AP v roku 2001 (7). U rodičov sme použili konvenčné kritériá pre hodnotenie BMI (8). 
Informácie o telesnej výške, hmotnosti a vzdelaní rodičov sme získali dotazníkovou metódou 
s návratnosťou 85 – 91 %. Vzťahy medzi sledovanými parametrami a rozdiely medzi nimi 
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sme overovali klasickými štatistickými metódami (regresná analýza, ANOVA, chí-kvadrát χ2) 
na hladine významnosti p < 0,05 v programe Statgraphics Centurion XVII. 

 
Výsledky 

V tab. 1 uvádzame celkové počty detí, adolescentov a ich rodičov vyšetrených v priebehu 
antropometrických prieskumov v roku 2001 a 2011. 

 
Tab. 1. Zastúpenie detí, adolescentov a ich rodičov vyšetrených v priebehu antropometrických prieskumov 
v roku 2001 a 2011 

  Chlapci Dievčatá Spolu  Otcovia Matky Obaja rodi čia 
2001 10 411 10 189 20 600  17 462 18 426 17 321 
2011 9 066 9 031 18 097  16 734 17 573 16 606 

 
Priemerné hodnoty BMI po 10 rokoch signifikantne vzrástli v každej vekovej skupine, 

najväčšie prírastky sme zaznamenali vo vekových skupinách 10 – 13 rokov (chlapci) a 9 – 12 
rokov (dievčatá). S výnimkou obdobia puberty 13 – 16 rokov boli hodnoty BMI významne (p 
< 0,001) vyššie u chlapcov (obr. 1). 

Obr. 1. Priemerné hodnoty BMI v roku 2001 a 2011.  
Veľkosť prírastkov (p < 0,001) ilustrujú tmavé časti stĺpcov 

 
Porovnali sme výskyt obezity vo vzťahu k veku a k telesnej výške v rokoch 2001 a 2011 

(obr. 2). Celkový podiel detí s nadmernou hmotnosťou vrátane obezity v roku 2001 sa 
pohyboval v rozpätí 9 – 13 %, z toho 3 – 4,4 % detí bolo obéznych. Počas nasledujúcej 
dekády vzrástol v závislosti od vekových skupín a pohlavia na 13 % (16 – 18 r. dievčatá) až 
25 % (10 – 12 r. chlapci). Prevalencia obezity sa zdvojnásobila a v súčasnosti dosahuje u 10- 
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až 12-ročných chlapcov 10 %, u 7- až 12-ročných dievčat 8,5 %.  
 

Obr. 2. Prevalencia nadmernej hmotnosti (NH), obezity (OB) a obezity druhého stupňa (OB II)  

v rokoch 2001 a 2011. Všetky rozdiely sú signifikantné (p < 0,01) 
 
V období puberty ešte výraznejšie vzrástol podiel chlapcov a najmä dievčat (1/3), ktorých 

obezita má závažnejší (II. – III.) stupeň (z-skóre ≥ 2,5). Nadmernú hmotnosť vrátane obezity 
má v súčasnosti 21,1 % školopovinných chlapcov a 19,7 % dievčat. 

Porovnanie telesnej výšky v oboch prieskumoch ukázalo, že obézne deti sú až do záveru 
puberty významne vyššie (rozdiel voči rovesníkom môže predstavovať až 6 – 7 cm), teda 
„predbiehajú“ svojich neobéznych rovesníkov v raste a vývine približne o 1 – 2 roky. Veľkosť 
tejto odchýlky s vekom klesá (r= -0,35, p < 0,001) a po ukončení rastu sú obézni adolescenti 
rovnako vysokí ako tí, ktorí majú normálnu hmotnosť (obr. 3). 

Sledovali sme aj výskyt obezity v rodinách v rokoch 2001 a 2011 vo vzťahu k vzdelaniu 
a lokalite bydliska. Obezita u všetkých príslušníkov rodiny je na Slovensku síce zdanlivo 
zriedkavá, pohybuje sa v rozsahu 0,53 % v Trnavskom kraji až 1,49 % v Bratislavskom kraji, 
predstavuje dvojnásobok stavu z roku 2001, pričom najvyšší podiel obéznych rodín pripadá 
na mestské obyvateľstvo. Na druhej strane takmer polovica obyvateľov Slovenská má 
v rodine minimálne jedného rodinného príslušníka s nadmernou hmotnosťou a necelých 19 % 
má aspoň 3 členov rodiny s primeranou hmotnosťou (obr. 4).  

V roku 2001 bola ešte relatívne priaznivá situácia v prevalencii obezity u chlapcov aj 
dievčat v Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji (tab. 2). 
V priebehu dekády sa významne zvýšila vo všetkých krajoch, čím sa takmer stratili rozdiely 
medzi nimi, s výnimkou Prešovského, ktorý si udržal postavenie s relatívne nižším výskytom 
(p < 0,001). V generácii otcov prevalencia obezity signifikantne (p < 0,001) vzrástla, pričom 
sa neprejavili významné rozdiely medzi jednotlivými krajmi ani v jednom prieskume. 
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U matiek bol výskyt obezity v roku 2001 aj 2011 diferencovaný vzhľadom na lokalitu 
bydliska. Najviac obéznych matiek žilo v Prešovskom a najmenej v Bratislavskom kraji 
(p < 0,001), bez významných zmien počas sledovanej dekády.  

 

 
 

Obr. 3. Odchýlky telesnej výšky pri obezite a pri normálnej hmotnosti vo vzťahu k veku 

 
 

Obr. 4. Zmeny proporcií normálnej hmotnosti a obezity v rodinách na Slovensku v rokoch 2001 – 11  
vyjadrené v percentách. OB 1 – 3 – zastúpenie obéznych príslušníkov rodiny. Doplnok kruhu reprezentuje 

rodiny, v ktorých minimálne 1 člen má nadmernú hmotnosť, ale zatiaľ nie je obézny. 
 
V roku 2001 neboli rozdiely v prevalencii obezity u chlapcov a dievčat, ani rozdiely 

medzi mestskou a vidieckou populáciou detí a ich otcov, viac obéznych matiek žilo na 
vidieku. Výskyt obezity významne vzrástol, s výnimkou vidieckych chlapcov, kde sa dokonca 
mierne znížil (tab. 3). Podobný trend sme zaznamenali aj u rodičov. Celkove sa prevalencia 
obezity zvýšila len u mužov (o 4 %). 

 
Tab. 2. Percentuálny výskyt obezity u detí a rodičov v rokoch 2001 a 2011 na Slovensku podľa krajov 
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 BA TT TN NR BB ZA PO KE Spolu 

Chlapci [%] 
2001 4,2 4,4 4,1 4,6 3,5 4,2 2,6 3,9 3,8 
2011 8,2 10,1 8,6 8,7 8,2 8,0 6,3 9,7 8,4 

Dievčatá [%] 
2001 4,7 4,5 2,7 4,8 2,5 3,8 3,8 3,3 3,7 
2011 9,4 8,1 7,8 7,5 7,2 8,8 6,6 7,3 7,6 

Otcovia [%] 
2001 12,6 13,8 12,3 13,6 11,7 14,8 13,7 13,8 13,5 
2011 18,6 18,7 16,7 17,7 17,2 17,0 18,4 18,2 17,8 

Matky [%] 
2001 9,7 11,3 9,8 11,0 11,3 10,4 13,8 12,2 11,6 
2011 9,8 11,7 11,5 12,0 10,9 10,6 13,6 12,8 11,9 

Kraje: BA – Bratislavský, TT – Trnavský, TN – Trenčiansky, NR – Nitriansky, BB – Banskobystrický, ZA – 
Žilinský, PO – Prešovský, KE – Košický 

 
Tab. 3. Porovnanie percentuálneho výskytu obezity u detí a rodičov v rokoch 2001 a 2011 v mestách a na 
vidieku 

2001 p 2011 p p  
Mesto Vidiek Me vs Vi Mesto Vidiek Me vs Vi 2001 vs 2011 

Chlapci [%] 4,6 4,0 NS 8,4 2,7 < 0,01 < 0,001 
Dievčatá [%] 3,5 3,9 NS 7,6 6,8 NS < 0,001 
Spolu [%] 3,6 4,0 NS 8,0 4,8 < 0,04 < 0,001 
Ch vs D (p) NS NS  NS < 0,04   
Otcovia [%] 14,0 14,1 NS 18,4 12,2 < 0,006 < 0,001 
Matky [%] 10,2 13,0 < 0,001 11,9 10,6 NS NS 
Rodičia [%] 2,6 2,9 NS 3,5 1,7 < 0,05 < 0,001 
O vs M (p) < 0,01 NS  < 0,001 < 0,05   

Ch – chlapci, D – dievčatá, O- otcovia, M matky, Me – mesto Vi – Vidiek 
 

Podľa očakávania hodnoty BMI (hmotnosť) detí bez ohľadu na pohlavie signifikantne 
(r = 0,28, p < 0,001) korelovala s BMI rodičov a vysvetľuje 7,3 % jeho variability. Väzba 
matka – dcéra bola o niečo tesnejšia ako ostatné kombinácie. Ukázalo sa, že ak majú obaja 
rodičia normálnu hmotnosť, je len malé riziko, že ich dieťa bude obézne (OR = 0,4). 
Zastúpenie obéznych detí bez ohľadu na ich pohlavie v takýchto rodinách je 2,5 %. Naproti 
tomu, ak sú obaja rodičia obézni, je riziko, že aj ich dieťa bude obézne až 5-krát vyššie. 
Prevalencia obezity ich potomkov bez ohľadu na pohlavie je takmer 20 % (obr. 5), z ktorých 
väčšina (90 %) má minimálne 1 z rodičov s neprimerane vysokou hmotnosťou alebo je tiež 
obézny.  

V oboch prieskumoch sa preukázal významný vzťah medzi úrovňou vzdelania a 
nadmernej hmotnosti nielen rodičov, ale aj ich detí. Od roku 2001 najväčšmi vzrástla 
prevalencia obezity detí v rodinách s učňovským vzdelaním a najnižšia je u rodičov 
s vysokoškolským vzdelaním (obr. 6). 
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Obr. 5. Prevalencia obezity u detí (vľavo) a podiel rizika jej vzniku vo vzťahu k obezite rodičov (vpravo) 

 

 

Obr. 6. Prevalencia nadhmotnosti a obezity u rodičov a ich detí vo vzťahu k vzdelaniu 
 
Diskusia 

Zvyšujúca sa prevalencia obezity nie je novým javom, u dospelých sa pozoruje po celom 
svete už od 70. rokov minulého storočia (9) a čoraz výraznejšie sa týka aj detí (10 – 14). Na 
Slovensku sa v tom čase ešte prejavoval sekulárny trend, ktorý znižoval pomer hmotnosti aj 
obvodových rozmerov k telesnej výške a podľa antropometrického prieskumu z roku 1991 
boli deti a adolescenti relatívne najštíhlejší (15). Podiel nadmernej hmotnosti vo vekových 
skupinách 5 – 17 rokov podľa predchádzajúceho prieskumu (2001) zaradila Slovensko na 25. 
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miesto v poradí 33 krajín OECD (12). Aktuálne údaje by posunuli túto pozíciu minimálne 
o 10 miest vyššie, čím by sa Slovensko dostalo približne na úroveň priemeru OECD, pričom 
deti do 13 rokov, najmä chlapci by tento priemer vysoko prekračovali.  

Korelácia z-skóre telesnej výšky u obéznych detí s vekom poukazuje na ich rastovú 
akceleráciu a na skorší nástup puberty. Po tomto období sa výskyt nadmernej hmotnosti 
znižuje a určitá časť detí sa dostane do normy tým, že vyrastú. Z oboch transverzálnych 
prieskumov však vyplýva, že tento podiel neprevyšuje ¼, čo sa však dobre zhoduje aj 
s longitudinálnymi štúdiami (16, 17), podľa ktorých až ¾ osôb, ktoré mali v detstve nadmernú 
hmotnosť, zotrvá v tejto kategórii aj v dospelosti, alebo sa dokonca stanú obéznymi. 
Dievčatám (aj ich matkám) sa síce lepšie darí udržať normálnu hmotnosť, ale v porovnaní 
s chlapcami majú častejšie obezitu vyššieho stupňa. 

V priebehu dekády sa vyrovnali rozdiely vo výskyte obezity medzi regiónmi Slovenska 
s výnimkou Prešovského kraja, v ktorom žije aj najviac príslušníkov rómskeho etnika. 
Rimárová (18) ukázala, že slovenské rómske deti sú v priemere nižšie aj ľahšie a nemožno ich 
hodnotiť podľa normatívnych kriviek vychádzajúcich z celoštátnych antropometrických 
meraní bez zohľadnenia ich socioekonomických podmienok (ekonomický status rodiny, 
vzdelanie rodičov) a sčasti etnických rozdielov. Podobne ako iní autori (17) sme zaznamenali 
výraznejší nárast obezity v mestách. Deti, ktorých rodičia sú obézni, majú oveľa vyššie riziko, 
že budú tiež obézne v porovnaní s deťmi, ktorých obaja rodičia majú normálnu hmotnosť 
a len 10 % obéznych detí má oboch rodičov s primeranou hmotnosťou. Na rozdiel od iných 
autorov (17, 19), sme nezistili významný rozdiel medzi vplyvom otca a matky ani vo vzťahu 
k pohlaviu dieťaťa. Podľa literatúry predstavuje heritabilita BMI detí a rodičov približne 40 % 
(20) a na vzniku obezity sa významnou mierou podieľa najmä nedostatok pohybovej aktivity 
a nesprávne stravovacie návyky, ktoré deti preberajú od svojich rodičov v ranom detstve a ani 
nemajú v tomto smere možnosť voľby. Rodičia často nevnímajú nadmernú hmotnosť svojho 
dieťaťa ako problém, alebo v snahe ochraňovať ho pred „nebezpečným“ vonkajším svetom ho 
uzatvárajú do rodinného kruhu plného pochopenia so všetkými dôsledkami (21). Napriek 
tomu, že v súčasnosti je dostatok informácií dostupných pre širokú verejnosť, kampaní 
a popularizácií zdravého životného štýlu, veľká časť populácie uprednostňuje pohodlie 
a konzumáciu nezdravých potravín (22). Zdá sa, že rodiny s vyšším vzdelaním akoby si viac 
uvedomovali zdravotné riziká a istú mieru sociálneho znevýhodnenia spojeného s obezitou, 
keďže v tejto skupine (aj u potomkov) je jej výskyt o niečo nižší. Okrem skvalitnenia 
manažmentu obezity a edukácie je nevyhnutné vytvoriť aj vhodné a finančne dostupné 
podmienky pre pohybové aktivity detí a mládeže. 

 
Závery 

Naše výsledky ukázali, že pre individuálne posúdenie rizika obezity u detí a mládeže a 
následne v dospelosti je potrebné stanoviť nielen limity pre hodnotu BMI počas detstva a 
dospievania, ale ukázala sa aj potreba stanoviť limity pre prírastky hmotnosti v jednotlivých 
vekových obdobiach aj vo vzťahu k výške. Získané informácie možno využiť v rámci odborného 
poradenstva a intervenčných zdravotno-výchovných programov s cieľom ovplyvňovať životný 
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štýl detí a mládeže. 

Výsledky štúdie poskytujú aktuálne reprezentatívne údaje pre lokálne prieskumy zamerané na 
efektivitu preventívnych a intervenčných opatrení, ale aj pre medzinárodné databázy (IASO).  
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Obezita je jedným z najčastejších metabolických ochorení, ktoré spôsobuje nadmerná 
tvorba tuku a jeho nedostatočná mobilizácia z tkanív, kde sa ukladá aj za fyziologických 
podmienok. Je to chronické progresívne ochorenie s akumuláciou tuku a mnohopočetnými 
orgánovo špecifickými patologickými následkami, ktoré významne ovplyvňujú morbiditu, 
kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca (1). Vzniká ako dôsledok dlhodobej pozitívnej 
energetickej bilancie, je nezávislým rizikovým faktorom predčasnej aterosklerózy a priamo 
koreluje s ďalšími významnými rizikovými faktormi. V súčasnosti celosvetovo sledujeme 
nárast prevalencie obezity ako jedného z rizikových faktorov kardiovaskulánych chorôb 
(KVCH) nielen v dospelej populácií, ale už aj u detí a mladistvých. 

Obezita u detí a mládeže má v tejto problematike osobité postavenie, nakoľko predstavuje 
zvýšené riziko pre obdobie dospelosti. Dospelí, u ktorých obezita pretrváva od detstva bez 
zmeny až do dospelosti, mávajú častejšie KVCH i diabetes mellitus, vrátane ďalších 
psychosociálnych dôsledkov. Narastajúca prevalencia obezity vo všetkých vekových 
skupinách detí sa stáva globálnym epidemickým problémom (2). 

Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu nadváhy a obezity v súbore adolescentov a porovnať 
vybrané kardiometabolické markery KVCH (vybrané fyziologické a biochemické 
ukazovatele, lipidové spektrum v krvi) v skupine s normálnou hmotnosťou a v skupine 
s nadváhou/obezitou so zreteľom na vybrané režimové a stravovacie zvyklosti. 

 
Súbor a metódy 

Analyzujeme súbor adolescentov vyšetrených v rámci projektu Podpora 
kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl na území Bratislavského 
samosprávneho kraja (Rešpekt pre zdravie), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s RÚVZ hl. m. 
Bratislava na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 gymnázií 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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a 48 stredných odborných škôl). Ide o prierezovú štúdiu zameranú na zistenie prevalencie 
vybraných kardiometabolických, environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych 
rizikových faktorov KVCH u adolescentov a ich dopad na zdravotný stav. 

Súbor tvorilo 2 629 detí vo veku 14 – 18 rokov (priemerný vek 17,1 ± 1,04 rokov), z toho 
1 205 chlapcov (45,8 %) a 1 424 dievčat (54,2 %). Podmienkou pre výber respondentov bol 
vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO) a informovaný súhlas rodičov 
s kompletným vyšetrením. Meraniu detí predchádzala ich primeraná informácia o význame 
a priebehu jednotlivých postupov vyšetrenia. 

Nadhmotnosť/obezitu sme hodnotili pomocou antropometrického vyšetrenia. Hmotnosť 
sme merali pomocou váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510, z výslednej hodnoty sme 
odčítali 500 g na oblečenie). Výšku sme merali pomocou výškomera na vodorovnej ploche 
podlahy s presnosťou na celý milimeter. Body mass index (BMI) sme vypočítali ako podiel 
hmotnosti a druhej mocniny výšky v metroch. BMI sme hodnotili podľa percentilových 
kriviek zo VI. celoštátneho prieskumu antropometrického (AP) telesného vývoja detí 
a mládeže v SR z roku 2001 (3). Do kategórie nadhmotnosti sme zaradili deti nad 90. 
percentilom a do kategórie obezity deti nad 97. percentilom. 

Pre BMI sme vypočítali Z-skóre podľa vzorca: 
hodnota znaku sledovaného jedinca – priemerná hodnota znaku normálnej populácie pre 

konkrétny vek a pohlavie / smerodajná odchýlka priemernej  hodnoty znaku normálnej 
populácie pre konkrétny vek a pohlavie 

Ako priemernú hodnotu znaku normálnej populácie pre daný vek a pohlavie sme použili 
výsledky celoslovenského antropometrického prieskumu 2001 (3). 

Celkovú telesnú zdatnosť sme hodnotili pomocou Ruffierovho testu, ktorý slúži na 
orientačné posúdenie zdatnosti srdcovo-cievneho systému (4). Odmeria sa pulzová frekvencia 
v pokoji pred záťažou (PF1), po telesnej záťaži (30 drepov počas 45 s – PF2) a po 1 min 
odpočinku (PF3). Index zdatnosti sme vypočítali podľa vzorca: (PF1+PF2+PF3-200)/10. 
Výsledky sa hodnotia podľa schémy: 0 – zdatnosť výborná, 1 – 5 – dobrá, 6 – 10 – priemerná, 
11 – 15 slabá a > 15 nedostatočná. 

Odbery venóznej krvi nalačno na laboratórne vyšetrenie vykonávali kvalifikované 
zdravotné sestry pod vedením lekára, biochemické analýzy vykonávalo certifikované 
biochemické laboratórium.  
 
Tab. 1. Hodnotenie sérových lipidov u detí  (nad 6 rokov) a adolescentov (podľa: Fábryová, 2011) 

Sérové lipidy  
Želateľné hodnoty 

[mmol/l] 
Hrani čné hodnoty 

[mmol/l] 

Abnormálne  
(rizikové) hodnoty 

[mmol/l] 
Celkový CHOL  2,85 – < 4,10 4,10 – < 4,85 ≥ 4,85 
LDL-cholesterol  1,80 – < 2,60 2,60 – < 3,25 ≥ 3,25 

chlapci 1,10 – < 1,85 1,10 – > 0,85 ≤ 0,85 
HDL-cholesterol 

dievčatá  1,25 – < 2,04 1,25 – > 0,85 ≤ 0,85 
TAG  0,42 – < 1,15 1,15 – < 1,50 ≥ 1,50 
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Z venóznej krvi sa vyšetril kompletný lipidový profil (hladina celkového CHOL, TAG a 
HDL-cholesterolu), hladina glykémie a CRP. Z vyšetrených parametrov sme vypočítali LDL-
CHOL podľa Friedewalda a aterogénny index plazmy AIP (log TAG/HDL-cholesterol). 
Výsledky vyšetrenia sérových lipidov sme hodnotili podľa Odporúčaní pre diagnostiku 
a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov v tab. 1 (5). Podľa aterogénneho indexu plazmy 
sme hodnotili ako nízke riziko hodnotu < 0,1 a vysoké riziko > 0,2.  

Krvný tlak a pulzovú frekvenciu sme merali digitálnym tlakomerom OMRON M-6 
COMFORT za štandardných podmienok na pravom ramene (po minimálne 10 minútovom 
sedení v pokoji s opretým chrbtom a nohami položenými na podlahe). Vyšetrovaná osoba 
pred vyšetrením 2 hodiny nejedla ani nefajčila.  Tlak sme merali 3-krát s 5-minútovými 
prestávkami medzi meraniami.  Pre posudzovanie TK u detí a adolescentov sú v praxi vhodné 
percentilové grafy (tab. 2) alebo softvérový program, ktorý jednoducho určí percentilové 
zaradenie podľa pohlavia, výšky a hodnoty TK (6, 7). 
 
Tab. 2. Definícia TK u detí a adolescentov pomocou percentilov (podľa: Šimurka, 2010) 

Normálny TK Priemerný systolický alebo diastolický TK nižší ako 90. percentil pre vek, 
pohlavie a výšku 

Prehypertenzia Priemerný systolický alebo diastolický TK rovný alebo vyšší ako 90. percentil, 
ale nižší ako 95. percentil pre vek, pohlavie a výšku, ak TK presahuje 120/80 
mmHg, potom aj pod 90. percentil 

Hypertenzia I. stupňa Priemerný systolický alebo diastolický TK v pásme 95. – 99. percentil plus 5 
mmHg 

Hypertenzia II. stupňa Viac ako 99. percentil plus 5 mmHg 

 
Objektívne vyšetrenie doplnilo vyplnenie obsiahleho dotazníka, kde sme sa zamerali 

najmä na vybrané charakteristiky životného štýlu (telesná aktivita, spánok, sedavé aktivity), 
psychosociálne faktory a výživu a výživové zvyklosti (frekvencia konzumácie jednotlivých 
potravinových skupín a pravidelnosť stravovania). 

Celý súbor sme rozdelili podľa BMI na dve skupiny (osobitne chlapcov a dievčatá) – na 
skupinu s normálnou hmotnosťou/podváhou (A) a na skupinu s nadhmotnosťou/obezitou (B). 
V skupine A bolo 835 chlapcov  a 1 098 dievčat,  v skupine B bolo 370 chlapcov a 326 
dievčat. 

Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické 
priemery ± smerodajné odchýlky), Pearsonových korelácií, vzťahy medzi spojitými 
premennými Studentovým t-testom. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 
0,05. Na štatistické spracovanie výsledkov sme využili programy Microsoft Office Excel, Epi 
Info 7 (verzia 2013) a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

V pásme nadváhy/obezity bolo 30,5 % chlapcov (z toho 13,1 % obéznych) a 22,8 % 
dievčat (z toho 7,8 % obéznych), p = 0,000 (obr. 1). 
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Obr. 1. Prevalencia nadváhy a obezity podľa BMI v súbore adolescentov 

 
Porovnanie skupiny chlapcov a dievčat s normálnou hmotnosťou/podváhou (A) a skupiny 

s nadhmotnosťou/obezitou (B) ukázalo štatisticky vysoko významné rozdiely – s výnimkou 
glykémie majú adolescenti s nadváhou/obezitou všetky biochemické ukazovatele horšie (tab. 
3). Podobne významné rozdiely medzi oboma skupinami sú v hodnotách krvného tlaku 
u oboch pohlaví a pokojovej pulzovej frekvencie v skupine chlapcov (tab. 4). 
 
Tab. 3. Porovnanie vybraných biochemických parametrov v skupine chlapcov a dievčat s normálnou 
hmotnosťou / podváhou a v skupine s nadhmotnosťou / obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Vek [r.] 17,1 17,1 0,213 17,2 17,2 0,990 
Celkový cholesterol [mmol/l] 3,71 4,01 0,000 4,21 4,34 0,008 
LDL-cholesterol [mmol/l] 2,08 2,34 0,000 2,29 2,49 0,000 
HDL-cholesterol [mmol/l] 1,27 1,19 0,000 1,53 1,41 0,000 
Triacylglyceroly [mmol/l] 0,79 1,05 0,000 0,86 0,96 0,000 
log TAG/HDL-CHOL -0,23 -0,11 0,000 -0,279 -0,096 0,000 
Glykémia [mmol/l] 4,92 4,97 0,082 4,70 4,74 0,389 
CRP 0,83 1,59 0,000 1,08 2,26 0,000 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha 
skupina B – nadhmotnosť / obezita 

 
Tab. 4. Porovnanie hodnôt krvného tlaku a pokojovej pulzovej frekvencie v skupine chlapcov a dievčat 
s normálnou hmotnosťou / podváhou a v skupine s nadhmotnosťou / obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Systolický TK [mmHg] 120,4 127,9 0,000 106,1 111,3 0,000 
Diastolický TK [mmHg] 71,9 75,0 0,000 69,8 72,8 0,000 
Pokojová pulzová frekvencia 77,4 79,6 0,008 80,9 81,6 0,394 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha 
skupina B – nadhmotnosť / obezita 

 



 194

Pokiaľ ide o stravovací režim, častejšiu a pravidelnejšiu konzumáciu jednotlivých 
denných jedál pozorujeme v skupine s normálnou hmotnosťou/podváhou s významne vyšším 
priemerným počtom jedál denne (p = 0,000), z-skóre pre BMI významne negatívne 
korelovalo s počtom jedál denne u oboch pohlaví (p < 0,01). Chlapci skupiny A významne 
častejšie pravidelne konzumujú raňajky, olovrant, večeru a druhú večeru, dievčatá skupiny 
A významne častejšie pravidelne konzumujú desiatu a druhú večeru (tab. 5). 

 
Tab. 5. Režim stravovania. Priemerný počet jedál denne a pravidelná denná konzumácia jednotlivých jedál 
v skupine chlapcov a dievčat s normálnou hmotnosťou / podváhou a v skupine s nadhmotnosťou / obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Počet jedál denne [x ± SD] 4,2 ± 1,4 3,8 ± 1,3 0,000 4,1 ± 1,3 3,6 ± 1,2 0,000 
Raňajky kompletné [%] 55,7 45,8 0,003 43,0 43,5 0,888 
Desiata [%] 81,2 83,0 0,473 81,0 74,6 0,017 
Obed [%] 85,7 83,0 0,247 76,1 72,9 0,260 
Olovrant [%] 40,6 28,6 0,000 34,5 31,1 0,307 
Večera [%] 89,9 85,5 0,031 73,4 70,1 0,255 
Druhá večera [%] 31,1 15,5 0,000 12,9 6,1 0,004 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha 
skupina B – nadhmotnosť / obezita 

 
Chlapci s nadhmotnosťou/obezitou deklarovali významne zriedkavejšiu konzumáciu 

mlieka a mliečnych výrobkov (p = 0,014), vyprážaných a stánkových jedál (p = 0,000), 
sladkých múčnych jedál a sladkostí (p = 0,000), slaných pochutín (p = 0,000) a z nápojov 
zriedkavejšiu konzumáciu sladených nealkoholických nápojov (p = 0,000) (tab. 6).  
 
Tab. 6. Priemerná týždenná konzumácia jednotlivých potravinových skupín a nápojov v skupine chlapcov 
a dievčat s normálnou hmotnosťou / podváhou a v skupine s nadhmotnosťou / obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Mlieko a mliečne výrobky 5,1 ± 2,2 4,7 ± 2,3 0,014 4,4 ± 2,4 4,3 ± 2,4 0,316 
Jedlá z mäsa 4,5 ± 1,9 4,5 ± 1,9 0,621 3,4 ± 2,0 3,3 ± 2,1 0,299 
Vyprážané jedlá 1,9 ± 1,6 1,4 ± 1,3 0,000 1,3 ± 1,3 1,1 ± 1,1 0,007 
Stánkové jedlá 1,2 ± 1,5 0,8 ± 1,3 0,000 0,7 ± 1,2 0,5 ± 1,0 0,011 
Údeniny 2,6 ± 2,3 2,5 ± 2,1 0,218 1,8 ± 2,1 1,7 ± 2,0 0,519 
Majonézové šaláty 0,7 ± 1,1 0,7 ± 1,2 0,994 0,5 ± 0,9 0,4 ± 0,8 0,090 
Ryby a výrobky 0,9 ± 1,3 1,0 ± 1,4 0,681 0,9 ± 1,3 0,9 ± 1,3 0,539 
Múčne jedlá slané 0,7 ± 1,1 0,8 ± 1,3 0,540 0,7 ± 1,1 0,5 ± 0,9 0,005 
Múčne jedlá sladké 1,3 ± 1,4 0,9 ± 1,2 0,000 1,1 ± 1,4 0,9 ± 1,2 0,009 
Sladkosti 4,2 ± 2,3 3,2 ± 2,4 0,000 4,3 ± 2,2 3,4 ± 2,3 0,000 
Čerstvé ovocie 4,1 ± 2,3 4,0 ± 2,2 0,528 4,8 ± 2,2 4,9 ± 2,1 0,331 
Čerstvá zelenina 2,8 ± 2,3 2,8 ± 2,3 0,614 3,5 ± 2,4 3,7 ± 2,5 0,096 
Slané pochutiny 2,2 ± 2,0 1,5 ± 1,7 0,000 1,7 ± 1,8 1,3 ± 1,4 0,000 
Voda, nesladené minerálky 4,9 ± 2,6 5,1 ± 2,4 0,236 5,3 ± 2,5 5,6 ± 2,2 0,038 
Ovocné džúsy 1,8 ± 1,9 1,7 ± 1,9 0,526 1,8 ± 2,0 1,6 ± 2,0 0,197 
Kolové nápoje 2,1 ± 2,0 2,1 ± 2,0 0,596 1,5 ± 1,9 1,3 ± 1,7 0,028 
Sladené nápoje 2,8 ± 2,4 2,3 ± 2,3 0,000 2,2 ± 2,4 1,6 ± 2,1 0,000 
Bylinné a ovocné čaje 2,7 ± 2,4 2,6 ± 2,5 0,306 3,4 ± 2,6 3,5 ± 2,5 0,569 
Energetické nápoje 0,7 ± 1,4 0,9 ± 1,6 0,151 0,4 ± 1,1 0,5 ± 1,2 0,749 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha     
skupina B – nadhmotnosť / obezita 
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Podobne dievčatá s nadhmotnosťou/obezitou priznali významne zriedkavejšiu 
konzumáciu vyprážaných (p = 0,007) a stánkových jedál (p = 0,011), múčnych slaných (p = 
0,005) a sladkých jedál (p = 0,009), sladkostí a slaných pochutín (p = 0,000), kolových (p = 
0,028) a sladených nápojov (p = 0,000), ale významne častejšiu konzumáciu vody 
a nesladených minerálnych vôd (p = 0,038) (tab. 6). 

V telesnej aktivite (aktívny šport aj rekreačné aktivity) sme našli významné intersexuálne 
rozdiely v zmysle nižšej fyzickej záťaže dievčat. Dievčatá (bez ohľadu na hmotnosť) 
deklarovali vysoko významne menej času venovaného telesnej aktivite týždenne (p = 0,000), 
významne častejšie  nevykonávajú vo voľnom čase žiadnu telesnú aktivitu (p = 0,000) 
a častejšie sa vyhýbajú školskej telesnej výchove (p = 0,000). Porovnanie skupiny A a B 
neukázalo významné rozdiely, chlapci aj dievčatá s normálnou hmotnosťou /podváhou uviedli 
nevýznamne dlhšie trvanie týždennej telesnej aktivity (tab. 7). 
 
Tab. 7. Telesná aktivita (voľnočasová a školská) v skupine chlapcov a dievčat s normálnou motnosťou/podváhou 
a v skupine s nadhmotnosťou / obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Telesná aktivita voľnočasová 
[min/týždenne] 333,2 232,0 0,568 161,9 143,0 0,107 
Nešportujem [%] 6,3 6,1 0,879 7,7 9,4 0,358 

cvičím stále [%] 84,9 83,1 0,429 64,7 65,3 0,852 
keď môžem, 
vyhnem sa [%] 12,0 13,7 0,464 26,5 24,8 0,528 

Telesná 
výchova 
v škole som oslobodený/-á 

[%] 3,0 3,2 0,797 8,7 10,0 0,477 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha 
skupina B – nadhmotnosť / obezita 

 

Chlapci skupiny A v priemere dlhšie spávajú počas pracovného týždňa aj víkendu (p = 
0,051; p = 0,000) a trávia menej času sledovaním TV počas týždňa aj víkendu (p = 0,070; p = 
0,133), práci s PC venujú rovnaký čas ako chlapci skupiny B. V skupine dievčat sme našli 
rozdiel len v sledovaní TV – skupina A trávi jej sledovaním menej času, počas pracovných 
dní je rozdiel významný (p = 0,012) (tab. 8). Z-skóre pre BMI u chlapcov významne 
negatívne korelovalo s dĺžkou spánku počas víkendu (p < 0,01), korelácie s prácou pri PC a so 
sledovaním TV boli nevýznamné s výnimkou významnej pozitívnej korelácie so sledovaním 
TV počas pracovného dňa v skupine dievčat (p < 0,05). 
 
Tab. 8. Vybrané faktory režimu počas týždňa v skupine chlapcov a dievčat s normálnou hmotnosťou/podváhou 
a v skupine s nadhmotnosťou/obezitou 

Chlapci Dievčatá  
skupina A 
(n = 835) 

skupina B 
(n = 370) p 

skupina A 
(n = 1 098) 

skupina B 
(n = 326) p 

Trvanie spánku po – pi [h] 7,3 ± 1,1 7,1 ± 1,0 0,051 7,1 ± 1,0 7,1 ± 1,1 0,405 
Trvanie spánku so – ne [h] 9,2 ± 1,4 9,0 ± 1,5 0,000 9,3 ± 1,4 9,3 ± 1,3 0,526 
Práca pri PC po – pi [h] 3,4 ± 1,9 3,4 ± 1,9 0,687 3,0 ± 1,8 3,0 ± 1,7 0,761 
Práca pri PC so – ne [h] 4,6 ± 2,6 4,6 ± 2,6 0,964 3,8 ± 2,3 3,8 ± 2,2 0,985 
Sledovanie TV po – pi [h] 1,8 ± 1,5 2,0 ± 1,7 0,070 1,9 ± 1,6 2,2 ± 1,8 0,012 
Sledovanie TV so – ne [h] 2,7 ± 2,0 2,9 ± 2,3 0,133 3,0 ± 2,0 3,2 ± 2,1 0,099 
skupina A – normálna hmotnosť / podváha 
skupina B – nadhmotnosť / obezita 
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Výsledky Ruffierovho testu zdatnosti ukázali významné intersexuálne rozdiely a celkovo 
nedostatočnú zdatnosť adolescentov. Priemerný index zdatnosti u chlapcov bol 9,2 ± 4,0 (v 
pásme priemernej zdatnosti), u dievčat 10,5 ± 4,1 (v pásme slabej zdatnosti), rozdiel bol 
štatisticky významný (p = 0,000). Chlapci aj dievčatá skupiny B mali horšie výsledky testu 
zdatnosti, v skupine chlapcov bol rozdiel významný (9,0 ± 4,0 vs. 9,6 ± 4,1; p = 0,031), 
v skupine dievčat nevýznamný (10,5 ± 4,2 vs. 10,7 ± 3,7; p = 0,316). 

 
Diskusia 

KVCH patria k závažným medicínskym, spoločenským a ekonomickým problémom. 
Najčastejšie vznikajú na podklade aterosklerózy a vyskytujú  sa v čoraz mladšom veku. V 
detskom veku nedochádza ku klinickej manifestácii ochorenia, ale dá sa zistiť prítomnosť 
rizikových faktorov podporujúcich rozvoj aterosklerotických zmien. Najzávažnejšími 
rizikovými faktormi sú dyslipoproteinémie, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus prvého a 
druhého typu, fajčenie a obezita (6). 

Obezita sa stáva fenoménom modernej doby, epidémiou tohto storočia a predstavuje 
celosvetový zdravotný problém u detí a adolescentov. Primárnym mechanizmom vzniku 
nadhmotnosti a obezity je nerovnováha príjmu a výdaja energie. Obezita a s ňou súvisiace 
rizikové faktory bezprostredne súvisia so životným štýlom, ktorý ovplyvňuje zdravie školskej 
mládeže a významne sa podieľa na ich zdravotnom stave (8). Prevalencia detskej obezity vo 
svete narastala v priebehu posledných 50 rokov približne o 5 % v každom desaťročí 
a odhaduje sa, že približne štvrtina všetkých detí má dnes nadváhu alebo obezitu. Tieto deti 
majú významne zvýšené riziko viacerých budúcich zdravotných problémov vrátane obezity 
v dospelosti, diabetu 2. typu a KVCH (9). 

BMI sa už dlho rutinne využíva pri surveillance a je skríningovým nástrojom na 
identifikáciu osôb s nadhmotnosťou/obezitou. U detí sa absolútne hodnoty BMI ako marker 
rizika bežne nevyužívajú, pretože hmotnosť a výška, z ktorých sa BMI vypočítava, sa počas 
normálneho rastu a vývoja neustále menia. Preto je dôležité, aby sa BMI u detí porovnávalo 
v skupinách s rovnakým vekom a pohlavím. V detskom a dorastovom veku sa preto v praxi 
využívajú percentilové rastové krivky, pričom kritériá nadhmotnosti/obezity sú  v rozličných 
krajinách rozdielne. Napr. U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC) odporúča 
hodnotiť deti a mládež medzi 85. a 94. percentilom (vrátane) v pásme nadhmotnosti a deti 

v pásme ≥ 95. percentil sa klasifikujú ako obézne (10). V SR sa nadhmotnosť hodnotí nad 95. 
a obezita nad 97. percentilom (3). 

Stav výživy u detí a adolescentov možno hodnotiť aj pomocou normalizačných indexov 
(z-skóre), ktoré vyjadrujú odchýlky telesných znakov sledovaného jedinca od telesných 
znakov zdravej populácie rovnakého veku a pohlavia. Normalizačné indexy umožňujú 
porovnávanie ľubovoľného počtu znakov medzi pohlaviami aj vekovými skupinami 
a štatisticky zhodnotiť rozdiely v porovnaní s normálnou populáciou (11). 

Stav výživy v súbore adolescentov sme hodnotili pomocou z-skóre vypočítaného na 
základe celoštátneho AP z roku 2001. Podľa tohto kritéria bolo v pásme nadhmotnosti 17,4 % 
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chlapcov a 15,0 % dievčat a v pásme obezity 13,1 % chlapcov a 7,8 % dievčat, čo je 
v porovnaní s výsledkami AP z roku 2001 výrazný nárast nadhmotnosti a obezity u oboch 
pohlaví: celoslovenská prevalencia nadhmotnosti vo vekovej skupine 14- až 18-ročných bola 
v roku 2001 11,3 % chlapcov a 10,8 % dievčat a prevalencia obezity 7,0 % chlapcov a 6,6 % 
dievčat (12), i keď naše výsledky sú len z Bratislavského samosprávneho kraja. 

V skupine chlapcov aj dievčat s nadváhou/obezitou sme zistili významne horšie hladiny 
lipidového spektra, aterogénneho indexu plazmy a CRP v porovnaní s adolescentmi 
s normálnou hmotnosťou, rozdiel v hladine glykémie nebol významný. Podobné výsledky 
priniesla aj veľká metaanalýza 63 štúdií zdravých detí vo veku 5 – 15 rokov (n = 49 220) 
z vysoko rozvinutých krajín: deti so zvýšenou hmotnosťou mali zvýšené hladiny všetkých 
krvných lipidov (13). Autori dospeli k záveru, že BMI v pásme zvýšených hodnôt významne 
zhoršuje rizikové parametre KVCH u detí. Tento efekt možno pozorovať už u detí 
s nadváhou, ale je ešte výraznejší u obéznych detí a možno predpokladať, že môže byť ešte 
závažnejší než sa pôvodne predpokladalo. 

Zvýšená hladina CRP môže naznačovať prítomnosť zápalu, preto sa CRP považuje za 
nezávislý prediktor kardiovaskulárnej príhody. Preto AHA (American Heart Association) 
navrhla vyšetrenie CRP ako súčasť hodnotenia individuálneho stupňa rizika KVCH (14). 
V našom súbore sme našli vysoko významne vyššie hladiny CRP v skupine obéznych 
chlapcov aj dievčat, čo potvrdila aj práca Laugsanda et al. (14), ktorí na veľkej populačnej 
štúdii zistili silnú asociáciu BMI s CRP vo všetkých vekových skupinách u oboch pohlaví aj 
po adjustácii na ďalšie metabolické faktory, pričom asociácia bola najsilnejšia v mladších 
vekových skupinách. 

Krvný tlak sa počas detstva postupne mení, pričom miera jeho stúpania je odlišná u 
dievčat a u chlapcov. Referenčné hodnoty získané na základe určenia krvného tlaku v 
populácii sa zvyčajne znázorňujú pomocou percentilových grafov či tabuliek (15). Donedávna 
sa hypertenzia v detskom veku považovala za zriedkavé ochorenie, ale populačné štúdie 
v posledných dvoch dekádach poukazujú na nárast detskej  hypertenzie a  výskyt hypertenzie 
v týchto štúdiách sa pohybuje medzi 2 – 13 % (16). Častejšie sa vyskytuje u obéznych detí, u 
detí s metabolickým syndrómom, resp. syndrómom inzulínovej rezistencie (17), 50 % 
obéznych detí nemá normálny krvný tlak (18). 

V našej štúdii mali chlapci aj dievčatá s nadváhou/obezitou významne vyššie hodnoty 
systolického (o 7,5 mmHg chlapci, o 5,2 mmHg dievčatá) aj diastolického TK (o 3,1 mmHg 
chlapci a o 3,0 mmHg dievčatá), obézne deti mali aj rýchlejšiu pokojovú pulzovú frekvenciu 
(chlapci významne). Podobné zvýšenie systolického aj diastolického TK vo veľkej 
metaanalýze zistil aj Friedmann et al. (13) s tým rozdielom, že v skupine dievčat bolo 
zvýšenie TK významne väčšie než u chlapcov (p < 0,001). 

Výživa je jedným zo základných exogénnych faktorov podmieňujúcich rast a vývoj detí, 
ako aj ich zdravotný stav. Správna výživa detí a mládeže je taká, ktorá priaznivo pôsobí na 
zdravie, rast a vývoj organizmu a vytvára podmienky na dosiahnutie harmonického a 
všestranného rozvoja dieťaťa. Stav výživy v súčasnej dobe významne ovplyvňujú zmeny v 
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stravovacích návykoch celých rodín, prevaha sedavého spôsobu života a vplyv médií. 
Dôsledkom je nárast prevalencie exogénnej obezity v detskom veku s významným posunom 
do mladších vekových kategórií (2). 

Analýza stravovacích zvyklostí je užitočná metóda pri sledovaní úlohy stravy vo vzťahu 
k zdravotným rizikám. Hodnotenie celkového stravovacieho modelu má určité výhody pred 
analýzou jednotlivých nutrientov alebo potravín, lebo berie do úvahy celú stravu 
a kumulatívne a interaktívne účinky potravín a živín skonzumovaných súčasne, takže 
predstavuje viac holistický pohľad. Väčšina štúdií analyzujúcich stravovacie zvyklosti 
využíva frekvenčný dotazník (využili sme ho aj v našom súbore) vďaka jeho nižšej cene 
a jednoduchosti v porovnaní s podrobnejším stravovacím denníkom. Táto metóda sa však 
často kritizuje, najmä ak sa použije u detí alebo adolescentov (19). 

Napriek tomu, že výchova populácie k zdravej výžive založená na vedeckých poznatkoch 
je dôležitým prostriedkom primárnej prevencie, nachádzame v stravovacom režime a v 
stravovacích zvyklostiach stredoškolskej mládeže viacero nedostatkov: vynechávanie najmä 
raňajok a olovrantu, nízky počet jedál denne (tieto nedostatky boli častejšie v skupine 
obéznych detí); nedostatočnú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny, 
rýb a častú konzumáciu údenín, rozličných pochutín, sladkostí a sladených nápojov. 
V skupine obéznych detí predpokladáme podhodnocovanie konzumácie rizikových potravín, 
najmä tých o ktorých sa všeobecne vie, že sa podieľajú na zvyšovaní hmotnosti (sladkosti, 
sladké a slané pochutiny, vyprážané a stánkové jedlá. K podobným výsledkom dospeli aj 
Štefániková a kol. (20) v súbore vysokoškolských študentov s nadhmotnosťou/obezitou, ktorí 
mali priaznivejšiu energetickú bilanciu než študenti s primeranou hmotnosťou, lebo pre 
jedincov s vyššou telesnou hmotnosťou je typické, že majú tendenciu podhodnocovať 
skonzumované množstvo potravín. Howe et al. (21) sa domnievajú, že nekonzistentné 
asociácie medzi obezitou a výberom potravín mohlo spôsobiť zameranie sa na konzumáciu 
jednotlivých potravín alebo potravinových skupín. Niektoré štúdie zistili, že strava bohatá na 
ovocie a/alebo zeleninu bola v negatívnej asociácii s nadváhou a obezitou, ale ďalšie našli 
negatívne asociácie obezity aj so stravu bohatou na rozličné pochutiny, ktoré sa spravidla 
zaraďujú medzi vysokoenergetické potraviny (22). 

Každé dieťa má prirodzený vzťah k pohybovej aktivite. Fyzická aktivita v mladosti je 
asociovaná s lepšou stavbou tela a s vyššou pravdepodobnosťou, že títo ľudia budú aktívni aj 
v dospelosti. Sedavý spôsob života možno v súčasnosti považovať za rizikový faktor 
kardiometabolických chorôb v neskoršom živote a púta značnú pozornosť ako rizikový 
marker u mladých ľudí (23). V súčasnosti pozorujeme trend znižovania pohybovej aktivity 
u detí, ktoré oveľa viac času ako pri športe trávia pri televízii, pri videohrách a počítačoch. 
Hoci to platí pre obidve pohlavia, problém je výraznejší u dievčat (24), čo potvrdili aj naše 
výsledky, a to bez významných rozdielov medzi deťmi s normálnou a nadmernou 
hmotnosťou, obezita nekorelovala s časom venovaným práci na PC u oboch pohlaví, jediný 
významný vzťah sme našli medzi obezitou a sledovaním TV počas pracovného týždňa u 
dievčat. Aj Ekelund et al. (25) konštatovali, že na rozdiel od dospelej populácie, u detí 
a adolescentov sa nedá potvrdiť, že telesná aktivita alebo čas strávený sedavými aktivitami 
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majú vplyv na kardiometabolické faktory. Naproti tomu Coombs et al. (23) potvrdili, že 
sledovanie TV (ale nie iné formy sedavých aktivít) významne súviselo s vyššími hodnotami 
BMI, aj po adjustácii na telesnú aktivitu a iné potenciálne confoundery, hoci kauzálny vzťah 
nemožno potvrdiť. Podobne ani Altenburg et al. (26) nepotvrdili predpokladanú pozitívnu 
asociáciu medzi časom tráveným sledovaním TV a kardiometabolickým rizikom 
u adolescentov s nadváhou či obezitou. Viaceré práce priniesli kontroverzné výsledky: napr. 
Pardee et al. (27) zistili, že čas strávený sledovaním TV bol asociovaný s väčšou 
pravdepodobnosťou vývoja hypertenzie u obéznych detí a adolescentov vo veku 8 – 17 rokov. 
Staiano et al. (28) potvrdili v súbore 5- až 18-ročných detí a adolescentov, že sledovanie TV 
bolo vo vzťahu s väčšími hodnotami obvodu pása, obsahu tuku a abdominálnou podkožnou 
adipozitou. Naproti tomu Goldfield et al. (29) zistili, že sledovanie TV a sedenie za počítačom 
nebolo asociované so zvýšeným TK ani hladinami krvných lipidov u obéznych adolescentov 
vo veku 14 – 18 rokov. Z toho vyplýva, že až doposiaľ nie je jasné, či existuje vzťah medzi 
sledovaním TV a PC a kardiometabolickým rizikom u adolescentov s nadváhou a obezitou 
(26). 

V poslednom období sa venuje pozornosť spánku ako možnému rizikovému faktoru 
obezity u detí. Spánok pomáha regulovať sekréciu hormónov vo vzťahu k rastu a energetickej 
homeostáze a tak hrá rozhodujúcu úlohu v raste a zdraví detí a adolescentov. Vzťah medzi 
problémami so spánkom a nadváhou/obezitou v detskom veku sa preukázal vo viacerých 
štúdiách. Identifikovanie vzťahu medzi krátkym trvaním spánku a nadváhou a obezitou, 
rovnako ako biologickými, environmentálnymi a kultúrnymi faktormi prispievajúcimi k 
tomuto vzťahu, je dôležité pre prevenciu detskej obezity a jej sprievodným problémom (30). 
Výsledky metaanalýzy naznačili, že najmä starší adolescenti nemajú dostatok spánku počas 
pracovného týždňa a počas víkendu spia o viac ako hodinu dlhšie, aby vyrovnali spánkový 
deficit (31). Na veľkom súbore 6 940 litovských detí vo veku 12 – 15 rokov zistili autori (32) 
signifikantný vzťah medzi krátkym trvaním spánku a vysokým TK. V našom súbore bola 
dĺžka spánku počas víkendu približne o 2 hodiny dlhšia u oboch pohlaví, nenašli sme rozdiel 
v dĺžke spánku v skupine dievčat s normálnou a zvýšenou hmotnosťou, ale obézni chlapci 
spali počas víkendu signifikantne kratší čas (počas týždňa na hranici významnosti) 
a nadváha/obezita významne negatívne korelovala s dĺžkou spánku počas víkendu. 

 
Záver 

V súbore 14- až 18-ročných adolescentov sme zistili vysokú prevalenciu nadhmotnosti a 
obezity, najmä u chlapcov. 

Skupina adolescentov s nadhmotnosťou/obezitou mala významne rizikovejšie 
biochemické markery KV rizika (rozdiely v hladine glykémie boli nevýznamné), významne 
vyššie priemerné hodnoty systolického aj diastolického TK a vyššie priemerné hodnoty 
pokojovej pulzovej frekvencie (u chlapcov významne). 

V rámci stravovacích zvyklostí sme pozorovali pravidelnejší stravovací režim a významne 
častejšiu konzumáciu jedál v skupine s normálnou hmotnosťou/podhmotnosťou 
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a podhodnocovanie konzumácie rizikových potravinových skupín a nápojov v skupine 
s nadhmotnosťou/obezitou. 

Skupina s normálnou hmotnosťou mala významne dlhšie trvanie spánku (chlapci), kratší 
čas venovali sledovaniu TV (dievčatá významne) a deklarovala väčší objem voľnočasovej 
telesnej aktivity. Dievčatá (bez ohľadu na hmotnosť) mali významne nižšiu telesnú aktivitu vo 
voľnom čase aj v rámci školskej telesnej výchovy. 

Nedostatok telesnej aktivity sa prejavil v nízkej telesnej zdatnosti – priemerný index bol u 
chlapcov v pásme priemernej a dievčat v pásme slabej zdatnosti, skupina adolescentov  
s nadhmotnosťou/obezitou mala horší stupeň zdatnosti (u chlapcov významne). 

Napriek viacerým doterajším rozporným výsledkom možno predpokladať, že 
nedostatočná telesná aktivita a čas trávený sedavými aktivitami sa následne premietne do 
nízkej telesnej zdatnosti, ale aj do zvyšujúcej sa prevalencie nadhmotnosti/obezity so 
všetkými negatívnymi dôsledkami na kardiometabolické faktory. 
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Väčšina štúdií z rozvinutých krajín poukazuje na súvislosti nízkeho SES a obezity (4). 
Extrémne nízky socio-ekonomický gradient rodiny v sociálne deprivovaných ako detských, 
tak aj dospelých populáciách, sa skôr spája s nutričnými deficitmi a zaostávaním v 
antropometrických hodnotách (10).  

Obezita je závažný rizikový faktor mnohých chronických ochorení a jej vznik je 
významne asociovaný so socio-ekonomickými nerovnosťami. Tento fenomén závislosti sa 
prejavuje hlavne v rozvinutých krajinách, čo možno vysvetliť vplyvom viacerých faktorov. 
Racionálna strava zodpovedajúca požiadavkám zdravia je finančne drahšia. Rodiny a osoby s 
nižším SES nemajú možnosť si ju kúpiť, resp. obstarať. Množstvo fyzickej aktivity, ktoré 
obezitu ovplyvňuje, nie je dané len individuálnou vôľou jednotlivca, ale aj objemom voľného 
času, objemom vnútorných aktivít, ktoré sú tak isto finančne náročné. Medzi osobami s 
nižším socio-ekonomickým statusom sú stravovacie návyky – najesť sa len tak, pre komfort a 
nie pre hlad – značne ovplyvnené depresiou (16).  

Problém nadmernej hmotnosti sa neopisuje len u dospelých jedincoch, ale stáva sa čoraz 
častejší aj v detskej populácií. Byť obézny v detstve posúva riziko obezity u týchto jedincov 
aj do dospelosti, čo následne predstavuje predpoklad vývoja ďalších chorôb (12). Získať 
nesprávne návyky môže jedinec už v detstve počas výchovy v rodine. Spôsob stravovania je 
ovplyvňovaný ale aj sociálnymi faktormi, príslušnosťou k sociálnej vrstve, sociálnym 
statusom rodiny, vzdelaním rodičov, finančným príjmom rodiny a zamestnaním rodičov. 
Prevalencia obezity v Európe je ovplyvnená vekom, vzdelaním, SES, rodinným stavom a 
fajčením (4).  

Jedným z hlavných ukazovateľov zdravotného stavu detí je sledovanie telesného rastu a 
vývinu v podobe hodnotenia antropometrických parametrov detí (11, 12). Telesný rast je 
nielen ukazovateľom výživového stavu, ale aj socio-demografickej a ekonomickej 
charakteristiky prostredia, výživy a environmentálnych faktorov (10). Odchýlky od normy v 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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raste môžu poukazovať na prítomnosť skrytého chronického ochorenia, na nevhodnosť 
stravovacích návykov, psychologickú poruchu u dieťaťa, resp. na komplexný charakter 
nerovností v zdraví spôsobený rozdielnosťou socio-ekonomických faktorov (3, 12, 16).  

Práca je zameraná na zistenie antropometrických hodnôt a ich vzájomných korelácií, ako 
aj korelácií s ostatými socio-ekonomickými a anamnestickými faktormi a inými ukazovateľmi 
zdravotného stavu školských detí. 

 
Materiál a metódy 

Výskum sme uskutočnili vo vybranej vzorke školských detí v oblasti východného 
Slovenska (okresy Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou). Zber údajov 
prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Antropometrické údaje a údaje z dotazníkov sme získavali v 
ambulanciách primárnej pediatrickej zdravotníckej starostlivosti pri preventívnej kontrole 
dieťaťa. Ku každému antropometrickému výpisu bol priradený aj dotazník, ktorý vyplnil 
sprevádzajúci rodič.  

Do výskumu boli zahrnuté deti vo veku od 6,00 do 14,99 rokov. Vo výskumnom súbore 
bolo vyšetrených 740 jedincov s celkovým priemerným vekom 10,56 roka, z toho 370 
chlapcov a 370 dievčat. Priemerný vek chlapcov dosahoval 10,34 roka, priemerný vek v 
skupine dievčat bol 10,77 roka. Údaje detí rómskeho etnika boli zo štúdie vylúčené pre 
možnosť skreslenia výsledkov a vzniku tak metodického, ako aj štatistického bias.  

Na meranie určených antropometrických rozmerov sme použili výškomer, digitálnu 
osobnú váhu, plastický krajčírsky meter a kaliper typu Best. Každý jedinec mal počas merania 
vyzutú obuv a oblečenú len spodnú bielizeň, prípadne tričko. Pri meraní antropometrických 
hodnôt sme použili klasické metodiky. Výška dieťaťa sa merala s presnosťou na 1 cm, 
hmotnosť dieťaťa s presnosťou 0,5 kg. Percento tuku sme hodnotili meraním hrúbky 4 
kožných rias podľa metodiky Pařízkovej (6, 7, 8). Vyhodnotili sme súčet nasledovných 
štyroch kožných rias – riasa nad bicepsom, nad tricepsom, suprailiakálna a subskapulárna. 

K antropometrickému vyšetreniu vyplnili oslovení rodiča dotazník. Dotazník obsahoval 
údaje o socio-ekonomickej charakteristike rodiny: vzdelanie rodičov, príjem na jednu osobu v 
rodine, kompletnosť rodiny a pod., údaje o zdravotnom stave dieťaťa, výskyte základných 
ochorení, o fyzickej aktivite dieťaťa. Z anamnestických údajov sme hodnotili dojčenie 
dieťaťa, poradie narodenia, novorodeneckú hmotnosť a dĺžku, výskyt chronických ochorení v 
rodine. Dotazník obsahoval aj základné údaje reportovanej výšky a hmotnosti matky a otca.  

Štatistickú analýzu sme vyhodnotili v programe IBM-SPSS verzia 19. Na vyjadrenie 
štatisticky významných rozdielov sme použili nasledovné testy: ANOVA – analýza 
štatistických priemerov, korelačné koeficienty vzťahu podľa Pearsona, adjustovaný korelačný 
Pearsonov koeficient pre vek a pohlavie, frekvenčné rozdelenie, chí-kvadrátový test, 
vyjadrenie rizika pomocou OR (Odds Ratio). Na vyjadrenie vplyvu sledovaných faktorov na 
antropometrické hodnoty sme použili štatistický model binárnej lineárnej regresie s 
vyjadrením B koeficientu. Vplyv veku a pohlavia bol v modeli regresie štandardizovaný. 
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Výsledky 

Vyšetrovaný súbor sa skladal zo 740 jedincov (370 chlapcov a 370 dievčat) vo veku od 
6,00 do 14,99 roka (tab. 1). Pri základnej demografickej charakteristike súboru (tab. 2, tab. 3) 
sa ako najčastejšie vzdelanie rodičov potvrdilo stredoškolské (matka 72 %, otec 71 %). 
Prevalencia nezamestnanosti matiek (31 %) je vyššia ako u otcov (24 %). Až 39 % detí 
vyrastá v nekompletnej rodine, t. j. o dieťa sa stará len jeden rodič. Ako nízky príjem (income 

per capita) sme volili hodnotu nižšiu ako 150 € na jednu osobu v rodine mesačne, pričom na 
východnom Slovensku sme definovali až 36 % rodín s nízkym príjmom. 

 
Tab. 1. Základná veková charakteristika       Tab. 2. Základná demografická a socio-ekonomická 
vyšetrovaného súboru detí (n = 740)      charakteristika vyšetrovaného súboru (A) 

Vek Chlapci (n) Dievčatá (n) 
6,00 – 6,99 45 45 
7,00 – 7,99 45 45 
8,00 – 8,99 45 45 
9,00 – 9,99 45 45 

10,00 – 10,99 45 45 
11,00 – 11,99 45 45 
12,00 – 12,99 45 45 
13,00 – 13,99 45 45 
14,00 – 14,99 10 10 

Spolu 370 370 
 

 

 
Tab. 3. Základná demografická a socio-ekonomická charakteristika  
vyšetrovaného súboru (B) 

Parameter [%] 
Nízky (< 150 €) 36 

Príjem na 1 osobu 
Vysoký 64 
Áno 19 

Obezita v anamnéze 
Nie 71 
Áno 12 

Hypertenzia v anamnéze 
Nie 88 
Prvorodené 66 

Poradie narodenia 
Druhorodené a ďalšie 34 

Áno (> 5 cigariet denne) 27 
Fajčenie matky 

Nie 73 
Áno (> 5 cigariet denne) 39 

Fajčenie otca 
Nie 61 

 
Obezitu v anamnéze uvádza 19 %, hypertenziu 12 % opýtaných rodičov. Za fajčiara sme 

považovali osobu, ktorá v priemere denne vyfajčí viac ako 5 cigariet. Prevalenia fajčenia 
otcov je v našom súbore vyššia ako u matiek (otec 39 %, matka 27 %).  

Vzdelanie otca (tab. 4) sa v našom prieskume prejavilo ako závažný limitujúci faktor pre 
telesný rozvoj a vývin detí, najvýraznejšie ovplyvňuje výšku detí. Deti otcov 
s vysokoškolským vzdelaním oproti deťom s otcom so základným vzdelaním sú až o 4,28 cm 
vyššie (p < 0,001), ak ide o stredoškolské vzdelanie otca, o 3,38 cm vyššie (p < 0,001). 

Parameter [%] 
chlapci 51 Pohlavie 
dievčatá 49 
základné 13 
stredoškolské 72 Vzdelanie matky 
vysokoškolské 15 
základné 10 
stredoškolské 71 Vzdelanie otca 
vysokoškolské 18 
zamestnaná 69 Zamestnanie matky 
nezamestnaná 31 
zamestnaný 76 Zamestnanie otca 
nezamestnaný 24 
kompletná 61 Kompletnosť rodiny 
nekompletná 39 
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Vzdelanie otca ovplyvňuje podobne ako výšku aj hmotnosť detí, ale naše výsledky 
nepoukázali na štatisticky významné rozdiely v BMI a obsahu telesného tuku.  

 
Tab. 4. Lineárna regresia vplyvu vzdelania otca na antropometrické ukazovatele detí (štandardizované pre vek 
a pohlavie) 

Parameter*  Skupina B koeficient 
Štandardná  

chyba B 
95% CI B t p 

1 -3,04 1,09 -5,19 – -0,90 -2,768 0,005 

2 -2,17 0,79 -3,71 – -0,63 -2,762 0,006 Hmotnosť  

3 0        0,009A 

1 -4,28 1,00 -6,24 – -2,31 -4,263 0,000 

2 -3,38 0,72 -4,98 – -1,97 -4,691 0,000 Výška  

3 0        0,000A 

1 -0,25 0,36 -0,95 – 0,45 -0,701 0,484 
2 -0,20 0,27 -0,70 – 0,31 -0,774 0,439 BMI 

3 0        0,712A 

1 0,80 0,78 -0,74 – 2,34  1,025 0,306 

2 8,30.102 0,41 -0,72 – 0,89   0,202  0,840 
Percento 
telesného tuku  

3 0        0,520A 

* http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=sk&a=http%3A%2F%2Fwww.google.translator%2F 
1 – základné vzdelanie; 2 – stredoškolské vzdelanie; 3 – vysokoškolské vzdelanie  
A – štatistický význam v rámci skupiny  

 

Vzdelanie matky sa ako významný faktor potvrdilo pri ovplyvňovaní výšky detí. Deti 
matiek s vysokoškolským vzdelaním sú v priemere o 3,14 cm vyššie (p < 0,01) ako u žien so 
základným vzdelaním (tab. 5). Podobne vzdelanie matiek ovplyvňuje aj percento tuku, kde 
deti matiek so základným vzdelaním majú štatisticky nižšie percento tuku o 1,62 % 
v porovnaní s deťmi matiek s univerzitným vzdelaním (p < 0,05). 
 
Tab. 5. Lineárna regresia vplyvu vzdelania matky na antropometrické ukazovatele detí (štandardizované pre vek 
a pohlavie) 

Parameter*  Skupina B koeficient 
Štandardná  

chyba B 
95% CI B t p 

1 -1,52 1,21 -3,94 – 0,90 -1,234 0,218 

2 -0,77 0,64 -2,03 – 0,49 -1,199  0,231 Hmotnosť  

3 0        0,348A 

1 -3,14 1,13 -5,36 – -0,91 -2,768 0,006 

2 -1,96 0,59 -3,12 – -0,81 -3,332 0,001 Výška  

3 0        0,001A 

1 1,91.10-2 0,40 -0,77 – 0,81  0,048 0,962 

2 0,14 0,21 -0,27 – 0,55  0,682 0,496 BMI 

3 0        0,769A 

1 -1,62 0,70 -3,00 – -0,26 -2,344 0,020 

2 -0,78 0,50 -1,76 – 0,20 -1,557 0,120 
Percento 
telesného tuku  

3 0      0,065 

*http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=sk&a=http%3A%2F%2Fwww.google.translator%2F 
1 – základné vzdelanie; 2 – stredoškolské vzdelanie; 3 – vysokoškolské vzdelanie  
A – štatistický význam v rámci skupiny  
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Deti z nekompletných rodín (najčastejšie ide o rodiny s jedným rodičom) majú štatisticky 
významne nižšie percento tuku (tab. 6).  
 
Tab. 6. Lineárna regresia vplyvu kompletnosti rodiny na antropometrické ukazovatele detí (štandardizované pre 
vek a pohlavie) 

Parameter*  Skupina B koeficient 
Štandardná  

chyba B 
95% CI B t p 

1 0,62 0,79 -1,15 – 1,74 
Hmotnosť  

2 0     
0,782 0,435 

1 0,30 0,74 -0,24 – 0,78 
Výška  

2 0     
0,401 0,688 

1 0,27 0,26 -0,23 – 0,76 
BMI  

2 0     
1,041 0,298 

1 1,02 0,51 2,69.10-2 –  2,01 Percento 
telesného tuku  2 0     

2,016 0,044 

*http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=sk&a=http%3A%2F%2Fwww.google.translator%2F 
1 – rodina kompletná; 2 – rodiny neúplné (rozvedený, oddelené, jeden rodič)  

 
Populačné a sociálne výskumy sú pomerne náročné, pretože niektoré charakteristiky 

socio-ekonomického statusu nemusia byť validné z dôvodov predpokladu prezradenia určitej 
nevhodnej informácie zo strany odpovedajúcej osoby (5). Jedným z takýchto sledovaných 
parametrov je mesačný príjem na jedného člena rodiny, kde osoby neradi uvádzajú vyšší 
alebo reálne vysoký príjem a skôr svoje rodinné financie podhodnocujú. V našom výskume 
deti s nižším príjmom na člena rodiny (tab. 7) majú štatisticky významne nižšie výšky, 
hmotnosti, BMI. Najvýraznejšie sa vplyv príjmu na 1 člena rodiny prejavil pri vplyve na 
hmotnosť (p < 0,01) a výšku (p < 0,01). 

 

Tab. 7. Lineárna regresia vplyvu príjmu na jedného člena rodiny na antropometrické ukazovatele detí 
(štandardizované pre vek a pohlavie) 

Parameter *   Skupina B koeficient 
Štandardná  

chyba B 
95% CI B t p 

1 -1,88 0,55 -2,95 – -0.81 
Hmotnosť  

2 0     
-3,441 0,001 

1 -1,61 0,50 -2,59 – -0,81 
Výška  

2 0     
-3,246 0,001 

1 -0,43 0,18 -0,77 – -7,41.10-2 
BMI 

2 0     
-2,378 0,018 

1 -0,52 0,35 -1,21 – 0,18 Percento telesného 
tuku  2 0     

-1,463 0,144  

*http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=sk&a=http%3A%2F%2Fwww.google.translator%2F 
1 – nízky príjem na osobu v rodine < 150 €; 2 – vysoký príjem na osobu v rodine  

 
Ekonomická aktivita a zamestnanosť otca nemá významný vplyv na antropometrické 

ukazovatele. Naproti tomu zamestnanosť matiek a ich ekonomická aktivita (tab. 8) sa 
prejavuje vplyvom na výšku, hmotnosť. Deti zamestnaných a ekonomicky činných matiek sú 
o 2,17 cm vyššie (p < 0,001) a o 1,85 kg ťažšie (p < 0,01).  
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Tab. 8. Lineárna regresia vplyvu ekonomickej aktivity matky a zamestnanosti na antropometrické ukazovatele 
detí (štandardizované pre vek a pohlavie) 

Parameter*  Skupina B koeficient 
Štandardná  

chyba B 
95% CI B t p 

1 1,85 0,61 0,65 – 3,06 
Hmotnosť  

2 0     
3,023 0,003 

1 2,17 0,58 1,03 – 3,30 
Výška  

2 0     
3,760 0,000 

1 0,30 0,20 -9,18.10-2 – 0,69 
BMI  

2 0     
1,504 0,133 

1 0,65 0,39 -0,13 – 1,42 Percento 
telesného tuku  2 0     

1,644 0,101 

*http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=sk&a=http%3A%2F%2Fwww.google.translator%2F 
1 – zamestnaná a ekonomicky činná matka; 2 – nezamestnaná matka  

 
Súhrn faktorov štatisticky významne ovplyvňujúcich výšku a hmotnosť dieťaťa poukázal 

na najvýraznejšie faktory ovplyvňujúce výšku dieťaťa na úrovni p < 0,001: vzdelanie otca, 
zamestnanosť matky, normálna novorodenecká dĺžka. Menej významne výšku ovplyvňuje 
vyššie vzdelanie matky, prvorodené dieťa a vyšší príjem na 1 osobu v rodine (p < 0,01). 
Štatisticky najmenej (p < 0,05) ovplyvňujú výšku dieťaťa normálne hodnoty BMI otca a 
matky a normálna novorodenecká hmotnosť. Hmotnosť dieťaťa najvýraznejšie ovplyvňuje (p 
< 0,001) normálny BMI matky a obezita v rodinnej anamnéze. 

 
Diskusia 

Základná analýza výsledkov z dotazníka rodičov objavila a potvrdila negatívne súvislosti 
SES pozadia detí žijúcich na východnom Slovensku. Východné Slovensko je oblasť s 
najvyššou nezamestnanosťou v Slovenskej republike a s najvyššou mierou chudoby, ktorá 
často súvisí aj so zvýšeným zastúpením rómskej populácie na tomto území Slovenska (2). 
Aby sme sa vyhli etnickému a socio-ekonomickému biasu, deti rómskeho pôvodu sme zo 
štúdie vylúčili. Vyšetrované rodiny podľa vyplnených dotazníkov vykazovali pomerne 
vysokú prevalenciu fajčenia, vysokú prevalenciu nezamestnanosti matiek a otcov, ktorá 
presahuje celoštátny priemer a aj vysoké percento nekompletných rodín, kde dieťa s 
najväčšou pravdepodobnosťou vychováva jeden rodič, najčastejšie matka. Tieto negatívne 
faktory SES môžu mať výrazný podiel aj na antropometrických hodnotách. Vplyv SES na 
antropometrické ukazovatele bol dokázaný v rozsiahlych štúdiách celoštátnych prieskumov v 
Českej republike, kde sa vzdelanie matky potvrdilo ako rozhodujúci činiteľ a faktor, ktorý 
ovplyvňoval výšku dieťaťa (1, 11,12).  

Lineárne regresia vplyvu jednotlivých sledovaných parametrov na antropometrické 
hodnoty detí priniesla v našej štúdii významné poznatky o vplyve sociálnych faktorov na rast 
a vývoj detí. Výška dieťaťa v našej štúdii bola najvýraznejšie ovplyvňovaná SES rodiny – 
hlavne vzdelaním otca, zamestnanosťou matky a vzdelaním matky. Hodnoty výšky pozitívne 
fyziologicky korelovali aj s normálnou pôrodnou hmotnosťou a s poradím narodenia dieťaťa. 
Výsledky hodnotenia výšky detí v našom súbore sú v súlade s výsledkami ostaných autorov, 
ktorí poukazujú na kľúčovú úlohu SES a vzdelania matky (9, 13, 14, 15).  
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V našom súbore bolo pre výšku detí viac významné vzdelanie otca. Vzdelanie matky bolo 
štatisticky významne mierne nižšie ako u otca, ale prejavovalo sa na dvoch úrovniach – 
úrovni porovnania stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných matiek v porovnaní s matkami 
so základným vzdelaním. Podobné faktory, ktoré ovplyvňovali výšku dieťaťa, ovplyvňovali aj 
jeho hmotnosť. Pri sledovaní vplyvu vybraných faktorov na hmotnosť dieťaťa sa viac 
štatisticky ako vzdelanie otca a matky prejavilo normálne BMI matky (znižovalo hmotnosť) a 
obezita v anamnéze, ktorá hmotnosť detí v našej vzorke zvyšovala.  

Pri hodnotení vplyvu jednotlivých sociálnych a environmentálnych a výživových faktorov 
sme znamenali, že niektoré zo sledovaných determinantov nemajú žiadny štatistický význam 
pre antropomerické hodnoty. Ako štatisticky nevýznamné sa javili nasledovné faktory: 
fajčenie matky, fajčenie otca, výživové faktory ako napríklad častý konzum sladkých a 
tučných jedál, ekonomická aktivita otca, dojčenie.  

 
Záver 

Z hodnotenia vývoja lekárskej vedy a zdravotníctva za posledné desaťročia vyplýva, že 
ani najväčšie pokroky a najlepšia technika nič nezmôže, ak sa o svoje zdravie nebude starať 
každý sám. To si vyžaduje nielen širokú informovanosť, ale aj motiváciu a zainteresovanosť v 
rešpektovaní zásad prevencie. Zmeny v spoločnosti a transformačný proces prinášajú popri 
pozitívach aj mnohé problémy. Tradičné zvyklosti v životnom štýle a stravovaní nášho 
obyvateľstva sa čoraz viac menia, ale nie vždy v zmysle pozitívneho pôsobenia na zdravie. 
Využitie hodnotenia antropometrických charakteristík dieťaťa zastáva dôležitou úlohou nielen 
výskumu, ale aj pediatrickej, verejno-zdravotníckej a hygienickej praxe. Odchýlky od normy 
môžu znamenať u dieťaťa závažné ochorenie, či už akútne alebo chronické, socio-
ekonomickú depriváciu, alebo poukazujú na pôsobenie nevhodného stravovacieho režimu a 
prijímanie stravy, ktorá nezodpovedá zdravej a biologicky hodnotnej výžive. 

Predložená práca je príspevkom k sledovaniu základných parametrov rastu a vývoja detí v 
súvislosti s faktormi sociálnymi, anamnestickými, ekonomickými, výživovými a 
environmentálnymi. Výsledky prierezovej antropometrickej štúdie populácie jasne poukazujú 
na nutnosť cieleného a diferencovaného sledovania socio-ekonomických, anamnestických a 
ostatných faktorov v súvislosti s antropometrickými hodnotami. Dokázali sme významný 
vplyv vzdelania rodičov, zamestnanosti, anamnestických faktorov, BMI rodičov a pôrodných 
hodnôt hmotnosti a dĺžky na vybrané parametre. Vplyv SES bol najvýraznejší hlavne pri 
vzdelaní otca a matky. 

Prínosom práce pre prax je poskytnutie obrazu stavu školských detí z východného 
Slovenska, ich antropometrických charakteristík a socio-ekonomickej a environmentálnej 
charakteristiky týchto detí. Výsledky práce majú prínos hlavne pre hygienickú a pediatrickú 
prax, pretože poukazujú na fakt, že socio-ekonomický status detí môže výrazne ovplyvňovať 
rast a vývoj detí. 
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HODNOTENIE MNOŽSTVA TELESNÉHO TUKU U DETÍ ŠKOLSKÉHO VEKU 
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A. Filová, J. Babjaková, Ľ. Ševčíková 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

 
 
 

Detský organizmus prechádza počas svojho vývinu mnohými kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi zmenami (1). Odlišný somatický vývin môže signalizovať závažné 
ochorenia, nedostatky vo výžive, či negatívny vplyv vonkajšieho prostredia na detský 
organizmus. Pri odhalení a objektívnom potvrdení odchýlok telesnej stavby od normy sa 
uplatňujú antropologické metódy, ktoré sú nenáročné, neinvazívne, finančne dostupné 
a umožňujú rýchle a spoľahlivé odhalenie nepriaznivých následkov ochorenia už vo včasných 
štádiách. Na hodnotenie sa používajú štandardy (normy, referenčné údaje), ktoré bývajú 
prezentované prostredníctvom priemerných hodnôt a smerodajných odchýlok alebo pomocou 
percentilových hodnôt a rastových grafov (2, 3, 4).  

Priebeh telesného rastu a vývinu môžeme sledovať aj na základe hodnotenia telesného 
zloženia. Techniky, ktorými sa zisťuje zloženie tela, sú zamerané na určité typy zložiek, 
diferencujú sa v presnosti, rýchlosti a invazívnosti (5). 

Významným ukazovateľom nutričného stavu detského organizmu je podiel tukovej hmoty 
v tele. Množstvo telesného tuku v organizme je exaktným ukazovateľom stavu nadhmotnosti 
a obezity. 

Obezita v detskej populácii nadobúda v súčasnosti v celosvetovom meradle epidemické 
rozmery, jej prevalencia každým rokom stúpa. Za posledné tri desaťročia sa jej výskyt vo 
svete u detí zdvojnásobil a u dospelých je až štvornásobne vyšší (6, 7). 

Pri hodnotení stupňa nadhmotnosti a obezity sa bežne využívajú viaceré indexové 
hodnoty hmotnosti jedinca vo vzťahu k telesnej výške alebo obvodové parametre. Medzi 
medzinárodne akceptované indexy patrí BMI (Body Mass Index), Rohrerov index (RI – index 
telesnej plnosti), Pignetov index (PI - index robusticity) a index rizikovosti (WHR – Waist to 
Hip Ratio). Najčastejšie dnes používaná metóda na klasifikáciu nadváhy a obezity je hodnota 
BMI. Vykazuje však určité limity pri použití v detskej populácii. Na rozdiel od dospelých, 
index telesnej hmoty u detí varíruje s vekom, nielen s telesnou hmotnosťou. Štandardy BMI 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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musia byť preto rozdelené podľa vekových skupín a pohlavia. V praxi sa používajú 
percentilové hodnoty a grafy. Kritériá pre hodnotenie nadhmotnosti a obezity sú stále v štádiu 
prehodnocovania (8). 

Na priamy odhad množstva telesného tuku v organizme slúži niekoľko metód. Klasickou 
metódou odhadu percenta tuku je meranie hrúbky presne definovaných kožných rias 
kaliperom a následne sa na základe regresných rovníc a tabuľkových prepočtov vypočíta 
percento telesného tuku (9, 10, 11). 

Ďalšie metódy hodnotia celý komplex telesných zložiek, vrátane tukovej hmoty. Dávajú 
obraz o celkovom množstve jednotlivých kompartmentov zloženia tela. Nie všetky metódy 
merania telesného tuku sú však vhodné pre detský vek. U detí sa uprednostňujú rýchle, 
bezpečné a technicky nenáročné metódy. 

Jednou z takýchto metód je radiačná metóda (NIR – Near Infrared Radiation). Je založená 
na princípe rozdielnej absorpcie svetelného lúča tkanivami tela. Meria množstvo tukovej 
a beztukovej hmoty (12). 

Rýchlou, jednoduchou a neinvazívnou metódou je BIA (Bioelectrical Impedance 
Analysis). Pracuje na princípe vodivosti tkanív. Slabý elektrický prúd sa aplikuje do tela 
a následne sa meria impedancia jednotlivých tkanív tela (13). Okrem množstva telesného tuku 
stanovuje aj ďalšie telesné komponenty ako je beztuková hmota, svalová hmota, telesná voda 
a iné, v závislosti od typu bioimpedančného analyzátora (14, 15). 

Cieľom práce bolo porovnať rôzne metódy merania množstva telesného tuku u detí 
školského veku a zhodnotiť ich presnosť a použiteľnosť pri skríningových vyšetreniach. 

 
Súbor a metódy 

Súbor tvorili žiaci 4., 5. a 6. ročníka ZŠ vo vekovej kategórii 10 – 12 rokov. Vyšetrili sme 
78 detí, z toho 42 dievčat a 36 chlapcov. 

Antropometrické vyšetrenie 
Pri meraní telesných parametrov podľa presne definovaných antropometrických bodov 

sme vychádzali z metodiky podľa Martina a Sallera (16). Medzi merané telesné parametre 
patrila telesná výška, hmotnosť, mezosternálny obvod hrudníka a obvod brucha a bokov. 
Z nameraných údajov sme vypočítali indexy BMI, WHR, RI a PI.  

Meranie hrúbky kožných rias (kaliperometria) 
Hodnotili sme hrúbku štyroch kožných rias (triceps, biceps, subscapulare, supraspinale). 

Použili sme kaliper typu Harpenden. Pomocou prepočtových tabuliek podľa Durnina 
a Rahamana (10), sme vypočítali percento tukovej hmoty pre konkrétneho jedinca. 

Hodnotenie telesného zloženia 
Telesné zloženie sme stanovovali radiačnou metódou pomocou prístroja Futrex 5000. 

Súčasťou meracieho prístroja je optická sonda, ktorá sa aplikuje na biceps dominantnej ruky. 
Získali sme obsah tukovej a beztukovej hmoty v tele. 
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Bioimpedančná analýza sa vykonávala pomocou ručného analyzátora Omron BF 3000. 
Meraný jedinec držal v predpažených rukách kovové elektródy. Prístroj stanovil absolútnu 
hmotnosť tukovej hmoty v kg a percento tuku v organizme. Druhým BIA prístrojom bola 
osobná bioimpedančná váha (ETA 7772). Meraná osoba stála na váhe (na kovových 
elektródach) bosými nohami, pričom nesmela mať na sebe kovové predmety. Prístroj 
stanovoval percentuálny podiel tuku v tele a množstvo celkovej telovej vody. 

 
Výsledky a diskusia 

V tab. 1 je charakteristika hodnotených parametrov sledovaného súboru. Signifikantný 
rozdiel medzi chlapcami a dievčatami sme zistili pri obvode brucha (p < 0,05), hodnote WHR 
(p < 0,001), Rohrerovho indexu (RI) (p < 0,05) a pri obsahu tukovej hmoty meranej pomocou 
NIR metódy (p < 0,001) a BIA (Omron) metódy (p < 0,05). 

Pri sledovaní obsahu tukovej hmoty sme v prípade chlapcov kaliperometriou namerali 
najnižšie hodnoty. Najvyššie hodnoty sme získali BIA metódou prístrojom Omron, ako 
u chlapcov, tak aj u dievčat. Dievčatá mali najnižší obsah tuku vyhodnotenú pomocou BIA 
váhy ETA. 
 
Tab.1. Charakteristika telesných parametrov súboru chlapcov a dievčat 

Chlapci (n = 36)     Dievčatá (n = 42) 
Ukazovateľ 

Priemer SD Priemer SD 

p 

Vek 11,02 0,67 10,86 0,77 n.s. 

Telesná výška [cm] 146,56 6,76 147,67 7,70 n.s. 

Telesná hmotnosť [kg] 43,00 12,80 39,41 8,28 n.s. 

Obvod hrudníka [cm] 73,46 10,92 71,05 6,38 n.s. 

Obvod brucha [cm] 75,11 13,47 68,57 6,70 < 0,05 

Obvod bokov [cm] 81,42 9,91 79,32 7,19 n.s. 

BMI [kg.m-2] 19,74 4,54 17,91 2,43 n.s. 

WHR 91,77 6,50 86,53 4,83 < 0,001 

Rohrerov index 1,34 0,27 1,21 0,15 < 0,05 

Pignetov index 30,09 19,28 37,21 9,56 n.s. 

Obsah tuku (kožné riasy) [%] 20,80 7,50 23,06 4,60 n.s. 

Obsah tuku (NIR) [%] 25,18 5, 06 19,21 3,84 < 0,001 

Obsah tuku (BIA – Omron) [%] 29,30 6,70 26,34 3,50 < 0,05 

Obsah tuku (BIA – ETA) [%] 21,84 8,67 17,50 6,44 n.s. 
 

Na obr. 1 je grafické znázornenie hodnôt percenta tuku u sledovaných chlapcov a dievčat. 
Štatisticky významné rozdiely medzi použitými metódami u chlapcov sme zistili pri BIA 
(Omron) metóde v porovnaní s bioimpedanciou prístrojom ETA, NIR metódou a 
kaliperometriou (p < 0,01). Prístroj Omron v týchto prípadoch nameral signifikantne vyššie 
hodnoty percenta tuku (29,3 %). Významne vyššie hodnoty sme sledovali aj pri NIR metóde 
v porovnaní s kaliperometriou (p < 0,01). 

Podobná situácia bola u dievčat, kde signifikantne vyššie hodnoty nameral prístroj Omron 
pri porovnaní s ETA váhou, NIR metódou a kaliperometriou (p < 0,001). Aj meranie hrúbky 
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kožných rias preukázalo významné rozdiely v porovnaní s NIR metódou a ETA prístrojom (p 
< 0,001). 

 
 

Obr. 1. Priemerné hodnoty obsahu tuku (%) merané pomocou štyroch metód u chlapcov a dievčat 
 

Odporúčaná hodnota percenta tuku pre nami sledovanú detskú populáciu je u chlapcov 

≤ 20 % a u dievčat ≤ 21 %. Táto hodnota bola u chlapcov prekročená pri všetkých metódach 
hodnotenia obsahu telesného tuku. Odporúčanú hodnotu nedosahovali dievčatá len pri meraní 
Futrexom (NIR) a bioimpedanciou pomocou váhy ETA (obr. 1). 

Korelačná analýza (tab. 2) ukázala signifikantné korelačné koeficienty medzi použitými 
hodnotiacimi metódami, s výnimkou bioimpedančnej analýzy použitím prístroja Omron. 
Ostatné metódy vykazovali vysoké korelačné koeficienty aj s indexovými hodnotami. 
Najvyššie korelačné koeficienty sme zistili u chlapcov, a to pri BIA (ETA) metóde s BMI, RI 
a PI. 
 
Tab. 2. Korelačné koeficienty použitých metód a indexových ukazovateľov 

Chlapci 

Futrex 
(NIR) 

Omron 
(BIA) 

Eta (BIA) kaliper 

 % tuku 

BMI WHR RI PI 

% tuku Futrex (NIR)  0,256 0,776** 0,896** 0,838** 0,598** 0,818** -0,801** 

% tuku Omron (BIA) 0,275  0,637** 0,488** 0,372* 0,447* 0,381* -0,430* 

% tuku Eta (BIA) 0,852** 0,294  0,831** 0,989** 0,738** 0,937** -0,975** 

% tuku kaliper 0,734** 0,438* 0,312  0,871** 0,799** 0,877** -0,868** 

BMI 0,915** 0,250 0,719** 0,707**  0,734** 0,982** -0,988** 

WHR 0,136 0,284 0,106 0,395* 0,168  0,753** -0,782** 

RI 0,805** 0,373* 0,636** 0,676** 0,952** 0,230  -0,976** 

D
ie

vč
at

á 

PI -0,848** -0,254 -0,670** -0,684** -0,922** -0,355* -0,905**  

Poznámka: * štatistická významnosť korelácie na hladine α < 0,05; ** α < 0,01 
 

Napriek vysokým korelačným koeficientom sa nám bioimpedančná váha ETA ukázala 
ako nevhodná a nepoužiteľná pri meraní jedincov s nízkou hmotnosťou. U týchto detí ETA 



 214

ukázala chybové hlásenie. Z toho dôvodu sa nám znížil počet probandov a nemôžeme túto 
metódu odporučiť na hodnotenie detí v mladšom školskom veku. 

Bioimpedancia pracuje na princípe priameho merania množstva telesnej vody, z ktorej sa 
pomocou predikčných rovníc vypočítajú ďalšie telesné komponenty (5, 17). V našom súbore 
sme však používali bioimpedančné prístroje (Omron, ETA), ktoré nie sú primárne určené pre 
detskú populáciu. V porovnaní s dospelými majú deti odlišnú štruktúru a hydratáciu telesných 
tkanív. Napriek tomu, že výrobca umožňuje použitie týchto prístrojov na meranie jedincov 
starších ako 7 rokov, predikčné rovnice sú navrhnuté na základe štandárd pre dospelých 
jedincov. Preto sa v našom súbore ukázali tieto dve bioimpedančné metódy ako nevhodné pre 
detskú populáciu a neodporúčame ich na použitie v praxi. Na trhu je však mnoho 
bioimpedančných prístrojov, ktoré sú primárne určené na sledovanie telesného zloženia v 
detskej populácii a v mnohých štúdiách sa odporúčajú ako rýchle, bezpečné a neinvazívne 
metódy (18, 19). 

 
Záver 

V sledovanom súbore sme potvrdili použiteľnosť klasických metód merania telesného 
tuku, ako je kaliperometria a NIR (radiačná) metóda. Namerané hodnoty percenta tuku 
použitím týchto metód vykazovali vysoké korelačné koeficienty aj s indexovými 
ukazovateľmi telesnej stavby. Naopak, bioimpedančná analýza prístrojom Omron a ETA sa 
pre skríningové vyšetrenia a hodnotenie stavu nadváhy a obezity u detí ukázali ako nevhodné.  

Hodnoty percenta tuku u chlapcov a dievčat, pri použití viacerých metód, presahovali 
odporúčané hodnoty pre detskú populáciu. Poukazuje to na prítomnosť nadhmotnosti 
a obezity v sledovanej skupine. 

Sledovanie množstva telesného tuku a ďalších komponentov zloženia tela umožňuje 
identifikovať jedincov s nadhmotnosťou a obezitou, preto je dôležité nájsť správnu, rýchlu a 
čo najpresnejšiu metódu na jeho hodnotenie. Skorá diagnostika môže pomôcť vyriešiť 
problém s obezitou u detí a nastoliť preventívne opatrenia a liečbu.  
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Telesný rast a vývin detí je proces individuálny, ovplyvňovaný ako genetickými, tak aj 
vonkajšími faktormi (16). Jedným z hlavných ukazovateľov zdravotného stavu detí je 
sledovanie telesného rastu a vývinu v podobe hodnotenia antropometrických parametrov detí 
(17, 18). Telesný rast je nielen ukazovateľom výživového stavu, ale aj socio-demografickej a 
ekonomickej charakteristiky prostredia, výživy a environmentálnych faktorov (15, 16). 
Odchýlky od normy v raste môžu poukazovať na prítomnosť skrytého chronického ochorenia, 
na nevhodnosť stravovacích návykov, psychologickú poruchu u dieťaťa, resp. na komplexný 
charakter nerovností v zdraví spôsobený rozdielnosťou socio-ekonomických faktorov (8, 18, 
19). Životný štýl a moderný spôsob života, nedostatok fyzických a športových voľno-
časových aktivít, sedavý štýl v kombinácii s nezdravými stravovacími návykmi, môžu viesť k 
zníženej kvalite zloženia tela, k zvyšovaniu indexov obezity a k zvyšovaniu, resp. kumulácii 
tukovej zložky v organizme (2, 3, 13).  

Moderný životný štýl bez kompenzácie pohybovou aktivitou zvyšuje aktuálnosť 
sledovania zmien telesného zloženia v dnešnej populácii. Nadváha až obezita jedinca je úzko 
spojená a má dokázateľné väzby na kvalitu života človeka. Jedinci s nadváhou a obezitou 
môžu mať nižšiu kvalitu života ako jedinci s optimálnou telesnou hmotnosťou (2, 7). 
Literárne údaje podporujú tvrdenie, že vzťah medzi nadváhou, resp. obezitou a rizikom 
určitého ochorenia môže vznikať už v ranom veku (6). Nadváha u detí v školskom veku 
znamená vysoké riziko nadváhy až obezity v dospelosti, je teda predpokladom vývoja ďalších 
chorôb v dospelosti (18). 

Definícia hypertenzie je v detskej populácii založená na normatívnej distribúcii tlaku krvi 

                                                 
1 Podporené grantom VEGA 1/0011/14 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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v súbore zdravých jednotlivcov s ohľadom na pohlavie, vek, telesný rast a etnickú skladbu 
príslušnej populácie. Pre deti a dorast na Slovensku neexistuje vhodná databáza normatívnych 
hodnôt krvného tlaku (14). V praxi sa môžu používať tabuľky a grafy amerických normatívov 
z roku 2004 – NHBPEP (9). Tieto normatívy ale odborná verejnosť často odmieta, pretože 
obsahujú databázu detí rôznych etník a odlišných antropometrických charakteristík zo 
Spojených štátov amerických. Detská populácia na Slovensku má úplne inú etnickú a socio-
demografickú štruktúru, má iné genetické pozadie, iné výživové zvyklosti a inú telesnú 
charakteristiku ako deti z amerického kontinentu. Výskum Regecovej a kol. (14) pri 
porovnaní s americkou normatívnou štúdiou krvného tlaku (9) poukazuje na fakt, že krvné 
tlaky našich detí sa pohybujú v horných hraničných pásmach americkej populácie a sú vyššie 
ako tie uvedené v správe NHBPEP (9). Tým sa potvrdzuje nutnosť vytvorenia databázy 
úrovní krvného tlaku z populácie slovenských detí.  

Krvný tlak je variabilná veličina, čo osobitne platí najmä v období predškolského, 
školského veku a adolescencie. Pri určovaní hodnoty TK je nutné brať do úvahy telesné 
indexy, pohlavie, telesnú výšku, hmotnosť, etnikum, socio-demografickú charakteristiku 
prostredia, genetické a iné faktory. Jedným zo základných faktorov, ktoré tlak krvi modifikujú 
v detskej populácii, je vek. Medzi hodnotou krvného tlaku a telesnou výškou je tesnejšia 
korelácia ako medzi krvným tlakom a chronologickým vekom dieťaťa (1). Čižmárová (1) 
poukazuje na telesnú výšku detí ako antropometrický faktor najvýznamnejšie ovplyvňujúci 
krvný tlak. Na úzky vzťah medzi závislosťou BMI a hodnotami krvného tlaku poukázal so 
svojimi kolegami vo svojej štúdii Chiolero et al. (4).  

Práca je zameraná na zistenie antropometrických hodnôt, krvného tlaku a ich vzájomných 
korelácií, ako aj korelácií s ostatými socio-ekonomickými a anamnestickými faktormi a inými 
ukazovateľmi zdravotného stavu školských detí. 

 
Materiál a metódy 

Výskum sme uskutočnili vo vybranej vzorke školských detí v oblasti východného 
Slovenska (okresy Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou). Zber údajov 
prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Antropometrické údaje, hodnoty krvného tlaku a údaje z 
dotazníkov sme získavali v ambulanciách primárnej pediatrickej zdravotníckej starostlivosti 
pri preventívnej kontrole dieťaťa. Ku každému antropometrickému výpisu bol priradený aj 
dotazník spolu s tlačivom o informovanom súhlase, ktorý vyplnil sprevádzajúci rodič. V 
štúdii boli spracované údaje len od detí, ktorých rodičia podpísali informovaný súhlas. Do 
výskumu boli zahrnuté deti vo veku od 6,00 do 14,99 rokov. Vo výskumnej vzorke sme 
vyšetrili 740 jedincov s celkovým priemerným vekom 10,56 roka, z toho 370 chlapcov a 370 
dievčat. Priemerný vek chlapcov dosahoval 10,34 roka, priemerný vek v skupine dievčat bol 
10,77 roka. Údaje detí rómskeho etnika sme zo štúdie vylúčili pre možnosť skreslenia 
výsledkov a vzniku ako metodického, tak aj štatistického bias.  

Na meranie určených antropometrických rozmerov sme použili výškomer, digitálnu 
osobnú váhu, plastický krajčírsky meter a kaliper typu Best. Každý jedinec mal počas merania 
vyzutú obuv a oblečenú len spodnú bielizeň, prípadne tričko.  



 218 

Krvný tlak sa meral klasickým ortuťovým tonometrom v ambulancii lekára, po krátkom 
oddychu, meranie sa opakovalo 3-krát. Ak sa hodnoty tlaku pri meraní odlišovali, vypočítali 
sme aritmetický priemer systolického a diastolického krvného tlaku.  

 Štatistickú analýzu sme robili v programe IBM-SPSS verzia 19. Na vyjadrenie štatisticky 
významných rozdielov sme použili testy korelačných koeficientov podľa Pearsona, 
adjustovaný korelačný Pearsonov koeficient pre vek a pohlavie. 

 
Výsledky  
Pre určenie predikcie, ktorý z parametrov antropometrie sa podieľa na krvnom tlaku 

s daným významom, sme použili Pearsonovu koreláciu s výpočtom koeficientu r a jeho 
štatistickej významnosti. Sledovali sme vplyv nasledovných antropometrických ukazovateľov 
na systolický a diastolický tlak: hmotnosť, BMI, výška, obsah telesného tuku. Ako štatisticky 
významné antropometrické hodnoty pre systolický tlak (obr. 1, 2, 3) sa v spoločnej skupine, 
ako aj v skupine dievčat a chlapcov, potvrdili tieto parametre uvedené podľa významnosti: 
hmotnosť dieťaťa, potom nasledovali BMI, výška a nakoniec percento tuku. Hodnoty 
diastolického tlaku (obr. 4, 5, 6) ovplyvňovali antropometrické hodnoty v takom istom poradí. 
Všetky korelácie systolického a diastolického tlaku s uvedenými štyrmi antropometrickými 
hodnotami boli štatisticky vysoko významné (p < 0,001). 

V skupine chlapcov sa prejavili vyššie hodnoty korelačného koeficientu v porovnaní so 
skupinou dievčat, pričom korelačné závislosti systolického aj diastolického tlaku boli 
u dievčat výraznejšie spojené s parametrom hmotnosti. Pri porovnávaní rozdielov korelačných 
koeficientov medzi systolickým a diastolickým tlakom možno konštatovať vyššie korelácie 
medzi systolickým tlakom a antropometrickými hodnotami. 

 
 

Obr. 1. Pearsonov regresný model závislosti systolického krvného tlaku od antropometrických ukazovateľov – 
chlapci a dievčatá (prediktor pohlavie a vek) 
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Obr. 2. Pearsonov regresný model závislosti systolického krvného tlaku  

od antropometrických ukazovateľov – chlapci (prediktor vek) 

 

Obr. 3. Pearsonov regresný model závislosti systolického krvného tlaku  
od antropometrických ukazovateľov – dievčatá (prediktor vek) 

 

Obr. 4. Pearsonov regresný model závislosti diastolického krvného tlaku  
od antropometrických ukazovateľov – chlapci a dievčatá (prediktor pohlavie a vek) 

 

Obr. 5. Pearsonov regresný model závislosti diastolického krvného tlaku  
od antropometrických ukazovateľov – chlapci (prediktor vek) 
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Obr. 6. Pearsonov regresný model závislosti diastolického krvného tlaku  
od antropometrických ukazovateľov – dievčatá (prediktor vek) 

 
Diskusia 

Výsledky našej štúdie síce potvrdili BMI aj výšku ako určujúce parametre krvného tlaku, 
ale najvyššie so systolickým a diastolickým tlakom korelovala hmotnosť dieťaťa rovnako v 
skupine dievčat aj chlapcov. Pri použití Pearsonovej korelácie sme poukázali na koreláciu 
jednotlivých antropometrických faktorov na krvný tlak. Obe skupiny – chlapci aj dievčatá a 
oba tlaky (systolický aj diastolický) vykazovali najvyšší r koeficient pre parameter telesnej 
hmotnosti (r = 0,251-0,435; p < 0,001).  

Druhým najvýznamnejším korelačným parametrom pre krvný tlak bol BMI dieťaťa, 
potom nasledovala výška dieťaťa. Hodnoty Pearsonovho koeficientu r boli adjustované pri 
analýze na vek a pohlavie, alebo len na vek, ak išlo o analýzu výhradne skupiny chlapcov 
alebo dievčat. Analýza výsledkov nášho súboru poukázala na význam hmotnosti a BMI pri 
hodnotách krvného tlaku. Preukázali tiež vyššiu súvislosť systolického krvného tlaku s 
antropometrickými parametrami v porovnaní s diastolickým tlakom a užšie koreláciu 
antropometrických hodnôt v skupine chlapcov v porovnaní s dievčatami. 

Cieľom našej práce ale nebolo porovnávať krvné tlaky našich detí s databázami, ale 
identifikovať faktory, ktoré vo vnútri vyšetrovaného súboru najviac krvný tlak ovplyvňujú. 
Sledovali sme antropometrické faktory, ako aj socio-ekonomické, výživové a 
environmentálne faktory. Použili sme metodiku sledovania rozdielov medzi aritmetickými 
priemermi obéznych a neobéznych detí na krvný tlak štatistickou metodikou ANOVA. 
Obezita bola v našej štúdii determinovaná dvoma parametrami – BMI a percentom tuku podľa 
merania štyroch kožných rias (10, 11, 12). Ako obézne sme označili deti pohybujúce sa nad 
90. percentilom hodnoty BMI v danej vekovej a pohlavnej skupine nášho súboru. Potvrdili 
sme výrazný vplyv obezity podľa BMI na krvný tlak, výraznejší bol vplyv BMI na systolický 
tlak krvi v porovnaní s diastolickým.  

Pri analýze vplyvu vyššieho obsahu tuku (10, 11, 12) na systolický a diastolický krvný 
tlak sa potvrdili podobné súvislosti ako pri hodnotení vplyvu BMI, ale boli menej štatisticky 
významné. U dievčat napríklad hodnoty percenta tuku nemali štatisticky významný vplyv ani 
na systolický ani na diastolický TK. V celkovej skupine sa potvrdil vplyv percenta tuku na 
systolický tlak, ale nie na diastolický. U chlapcov bola významnosť vplyvu percenta tuku na 
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oba krvné tlaky výraznejšia v porovnaní so skupinou dievčat. Významnejší bol aj vplyv 
hodnôt percenta tuku na tlak systolický v porovnaní s diastolickým.  

Obe metódy hodnotenia obezity u detí (pri meraní pomocou BMI aj pri meraní pomocou 
percenta tuku) poukázali na významnú štatistickú súvislosť vplyvu obezity na obe hodnoty 
krvného tlaku už v detskej populácii.  

 
Záver 

Naše výsledky v zhode s inými literárnymi zdrojmi (5, 9) jednoznačne potvrdili vplyv 
obezity a hmotnosti na hodnoty krvného tlaku a možnosti pozitívneho nefarmakologického 
ovplyvňovania krvného tlaku pomocou redukcie hmotnosti a redukcie obsahu telesného tuku.  
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VÝSLEDKY PROJEKTU SLEDOVANIE REŽIMU PRÁCE A ODPO ČINKU   
U DETÍ A MLÁDEŽE  NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 
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Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 
 

 

Režim dňa detí predstavuje komplex faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú 
zdravie, zdravý telesný a duševný vývin a spôsob života detí a mládeže. V režime dňa detí 
a mládeže má určujúce postavenie striedanie práce a oddychu. To znamená, že duševná 
činnosť, ktorá má charakter práce (učenie), sa má striedať s duševnou činnosťou 
odpočinkového charakteru, čiže s činnosťou, ktorá je pre dieťa príjemná a rado ju vykonáva 
(záujmové čítanie), resp. s aktívnou činnosťou. Správny režim dňa je taký režim, ktorý 
umožňuje pravidelné striedanie režimových prvkov a ich vhodné časové zaraďovanie počas 
dňa. Pravidelnosť jednotlivých zložiek režimu dňa je významná najmä u novorodencov, 
dojčiat a detí predškolského a mladšieho školského veku (1 – 6).  

Plánovať a správne si rozdeliť režimové prvky dňa je potrebné už od prvých dní života 
jedinca. Deti obzvlášť potrebujú pravidelný spánok, zdravú výživu, vhodnú pravidelnú 
pohybovú aktivitu, ale aj plánovanie postupov, ktoré vedú k týmto činnostiam (2, 3). 

 
Metodika 

Na základe prijatého metodického postupu na zabezpečenie plnenia projektu vykonali 
pracovníci odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR sledovanie režimu práce a odpočinku u 
žiakov základných škôl. V teréne plnili úlohu všetky RÚVZ v SR a zber údajov sa 
zrealizoval prostredníctvom dotazníkového prieskumu v mesiacoch apríl – máj 2012. 
Dotazníky boli vytvorené tak, aby bolo možné porovnať vybrané ukazovatele s údajmi z roku 
1999 a porovnať trendy v sledovaných oblastiach. 

Sumárne sme získali údaje od 409 žiakov prvého až deviateho ročníka ZŠ mestského typu 
a 323 žiakov prvého až deviateho ročníka ZŠ vidieckeho typu, čo činí spolu 732 žiakov. 

V zmysle vypracovanej metodiky sa sumárne spracovali údaje, získané formou 
dotazníkov pracovných a voľných dní jedného týždňa a zhodnotil sa denný režim a zdravotný 
stav žiakov všetkých ročníkov na školách. Celkovo bolo posúdených 19 druhov činností a 
režimových prvkov, ktoré dávajú súhrnný prehľad o celkovej časovej záťaži žiakov 1. až 9. 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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ročníkov základných škôl. Išlo o budíček, raňajky, cestu do školy, nepovinné vyučovacie 
hodiny, obed, súkromnú výučbu, organizovanú a neorganizovanú športovú činnosť, 
organizovanú nešportovú záujmovú činnosť, domácu prípravu na vyučovanie, pobyt vonku 
cez prestávky, pobyt v školskej družine alebo klube, pomoc v domácnosti, sledovanie 
televízie, prácu s počítačom, hry a zábavy v miestnosti, čítanie, uloženie k spánku a spánok.  

Súčasne sa prostredníctvom dotazníkového prieskumu zhodnotil aj zdravotný stav žiakov 
základných škôl. 

Štatisticky sa údaje spracovali na ÚVZ SR v programe MS Excel. Pre štatistické 
porovnanie sme použili chí kvadrátový test pri 5 % hladine významnosti.  

 
Výsledky prieskumu 

Pri porovnaní mestských a vidieckych škôl sa preukázalo, že žiaci vidieckych škôl 

v štatisticky významne vyššom počte (p < 0,001) vstávajú počas pracovného dňa v skorších 
ranných hodinách (5.21 až 6.00 h) oproti žiakom z mesta. Pri vstávaní medzi 6.01 a 6.30 
zhruba rovnaký počet žiakov z mesta a vidieka vstáva rovnako a štatisticky významne viac 

žiakov z mesta v stáva v neskorších hodinách (6.31 – 7.00) oproti žiakom z vidieka (p < 
0,001). Počas voľného dňa sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel vo vstávaní medzi 
žiakmi z mesta a vidieka (obr. 1 a 1a).  
   

   
 

Obr. 1. Budíček v pracovný deň                                     Obr. 1a. Budíček počas voľného dňa 
 
Preukázalo sa, že štatisticky významne viac žiakov z vidieka neraňajkuje oproti žiakom 

z mesta počas pracovného, ale i voľného dňa (p < 0,001) (obr. 2 a 2a).  

Čo sa týka organizovanej športovej činnosti, počas pracovného dňa sa jej vo vyššom 
percente venujú žiaci z mesta v porovnaní s vidiekom, ale bez štatistickej významnosti. Počas 
voľného dňa štatisticky významne viac žiakov z mesta sa venuje 2 – 5 hodín organizovanej 

športovej činnosti (p < 0,001) (obr. 3 a 3a).  
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Obr. 2. Raňajky počas pracovného dňa                           Obr. 2a. Raňajky počas voľného dňa  
 

     
 

Obr. 3. Organizovaná športová činnosť          Obr. 3a. Organizovaná športová činnosť  
                počas pracovného dňa                                                          počas voľného dňa 
                                                 

    
 
   Obr. 4. Športová rekreačná činnosť neorganizovaná         Obr. 4a. Športová rekreačná činnosť neorganizovaná 

počas pracovného dňa      počas voľného dňa  
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Počas pracovného dňa sa žiaci z mesta i vidieka zhruba v rovnakom počte venujú 
športovej rekreačnej neorganizovanej činnosti, počas voľného dňa štatisticky významne viac 
žiakov z mesta sa tejto činnosti venuje 0 – 2 hodiny a naopak viac žiakov z vidieka sa jej 
venuje 2 až 5 hodín, avšak bez štatistickej významnosti (obr. 4 a 4a).  

 

     
 

Obr. 5. Pobyt vonku počas pracovného dňa     Obr. 5a. Pobyt vonku počas voľného dňa  
 

Žiaci z vidieckych škôl počas pracovného dňa vo vyššom percente trávia voľný čas 

vonku, štatisticky významne oproti žiakom z mesta v intervale 31 – 60 minút (p < 0,001). 
Počas voľného dňa viac ako dve hodiny trávi vonku štatisticky významne viac žiakov 
z vidieka oproti mestským žiakom (obr. 5 a 5a). 

 

      
 

Obr. 6. Práca s PC počas pracovného dňa                                 Obr. 6a. Práca s PC počas voľného dňa 

Počas pracovného dňa pomerne rovnaký počet žiakov trávi čas s PC, približne 30 minút 

až hodinu. Štatisticky významne viac žiakov z mesta trávi čas pri PC viac ako dve hodiny (p < 
0,001) oproti vidieckym žiakom. Rovnaká situácia je aj počas voľného dňa (obr. 6 a 6a). 
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Obr. 7. Sledovanie TV  počas pracovného dňa  Obr. 7a. Sledovanie TV počas voľného dňa  
 

Pri porovnaní trávenia času pri TV, štatisticky významne viac žiakov z vidieka sleduje TV 

viac ako dve hodiny aj počas pracovného, aj počas voľného dňa (p < 0,001). Ostané uvedené 
časové intervaly sledovania TV boli bez štatistickej významnosti (obr. 7 a 7a).  

 
Záver  

Význam sledovania režimu práce a odpočinku u detí a dorastu je nepopierateľný. 
Porovnaním výsledkov zo sledovania režimu práce a odpočinku, ktorý sa zrealizoval v roku 
1999 sme zistili, že žiaci v súčasnosti trávia menej času vonku. Kým v roku 1999 uviedlo 
pobyt vonku viac ako dve hodiny denne 78,7 % detí z mesta a 79,9 % z vidieka, v roku 2012 
to bolo už len 30,4 % mestských detí a 60,5 % žiakov z vidieka. Naopak, ako pozitívum 
možno uviesť, že viac žiakov sa v súčasnosti venuje organizovanej záujmovej činnosti 
a organizovanej športovej činnosti. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v súčasnosti žiaci 
trávia neprimerane veľa času pasívnym spôsobom – sledovaním televízie a hrami, resp. 
prácou na počítači.  

Pravidelnosť v plánoch a režime dňa detí sú zárukou istoty v štruktúre dňa a umožnia im 
správny psychický, motorický, ale aj sociálny vývin. Dodržiavanie pravidelnosti v rámci 
jednotlivých prvkov režimu dňa detí, akými sú najmä príjem stravy, výchovná a mimoškolská 
činnosť, pohybová aktivita, využitie voľného času a spánok, umožní vytvoriť u detí správne 
režimové návyky a zaistí im v budúcnosti pestovanie zdravého životného štýlu, ktorého 
dodržiavanie bude mať pozitívny vplyv na ich zdravie.  

 
Odporúčania pre prax: 

− zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže vykonávanú denne a pravidelne, čím sa zníži 
počet detí, ktoré sledujú televíziu, hrajú hry na počítači, resp. videohry a zvýši sa počet 
detí, ktoré sa venujú čítaniu kníh, športovým a iným aktivitám, 
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− edukovať deti prostredníctvom edukácie rodičov o zdravom životnom štýle, s hlavným 
zameraním na zlepšenie stravovacích návykov, čím sa zníži počet obéznych detí a detí 
trpiacich na kardiovaskulárne ochorenia,  

− zabezpečiť prednáškovú činnosť na školách realizovanú pracovníkmi regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva o problematike stravovania a fyzickej inaktivity, kde sa poukáže 
na závažnosť riešenej problematiky, 

− znížiť tlak médií a častejšie propagovať zdravé potraviny a ich prospech pre zdravie, 

− znížiť ceny zdravých potravín, 

− budovať priestory pre deti a mládež so zameraním na vykonávanie fyzickej aktivity,  

− motivovať praktických lekárov, aby zdôrazňovali preventívne prehliadky, ktoré umožňujú 
včasné odhalenie príznakov ochorení a zabraňujú vzniku komplikácií. 
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Stresová reakcia ako odpoveď na podnety z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia je 
dôležitým fyziologickým adaptačným procesom prebiehajúcim v organizme. Nadmerné alebo 
neprimerané pôsobenie stresových faktorov však môže viesť k narušeniu neurohumorálnej 
rovnováhy stresovej osi s negatívnym dopadom na zdravie. Chronicky pôsobiace stresové 
podnety tak zohrávajú významnú úlohu v etiopatogenéze mnohých závažných ochorení (napr. 
kardiovaskulárnych, metabolických či neuropsychických) (1, 2). 

Základnými efektormi stresovej reakcie uplatňujúcimi sa na periférii sú katecholamíny 
regulované sympatikovým nervovým systémom a glukokortikoidy, ako výsledok aktivácie osi 
hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA) (3). Kaskáda dejov v organizme počas odpovede na 
stres sa riadi určitou postupnosťou. Na začiatku dochádza k stimulácií autonómneho 
sympatikového nervstva a drene nadobličiek, ktoré vedú k začatiu vylučovania 
katecholamínov (adrenalínu, noradrenalínu). Druhou dôležitou zložkou je zapojenie HPA osi 
a následná syntéza glukokortikoidov z kôry nadobličiek (4). Hlavným predstaviteľom 
glukokortikoidov je kortizol. Ide o hormón steroidnej povahy, ktorého produkcia podlieha 
cirkadiánnemu rytmu s maximálnym vrcholom v ranných hodinách a naopak, najnižšie 
hodnoty dosahuje neskoro večer, prípadne v noci (5). Vyznačuje sa aj početnými účinkami, 
ktorými pripravuje organizmus na zvládnutie záťažovej situácie. Významne zasahuje do 
metabolických pochodov organizmu, mobilizovaním energetických zásob zabezpečuje 
„palivo“ potrebné pre zvládnutie záťaže. Okrem metabolických funkcií sa uplatňuje napríklad 
aj jeho protizápalové pôsobenie. Inhibuje syntézu bielkovín uplatňujúcich sa v patogenéze 
zápalových procesov (6).  

Ďalšou vhodnou metódou sledovania neuroendokrinnej odpovede organizmu na záťaž je 

                                                           
1 Práca bola realizovaná s podporou Grantu UK č. UK/177/2015 
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monitorovanie aktivít enzýmu alfa-amylázy ako produktu aktivácie autonómneho nervového 
systému riadiaceho aj činnosť slinných žliaz (7). Ide o enzým tvorený slinnými žľazami, ktorý 
iniciuje procesy štiepenia škrobu v ústnej dutine. Okrem účasti na tráviacich procesoch však 
môže vďaka prítomnosti beta-adrenergických receptorov v bunkách slinných žliaz citlivých 
na stimuláciu cirkulujúcimi katecholamínmi slúžiť aj ako marker stresovej reakcie. Viaceré 
štúdie potvrdili zvýšené aktivity alfa-amylázy v reakciách na psychosociálne podnety a zistila 
sa aj jej vysoká senzitivita na fyzickú záťaž (8, 9). 

Odpoveď organizmu na stres je teda prirodzenou obrannou a poplachovou reakciou 
sprevádzanou tvorbou stresových hormónov a enzýmov, pričom ich hladiny a aktivity sa po 
určitom čase ustália a organizmus sa opäť dostáva do pokojového stavu. Okrem vzostupu 
stresových markerov po nastolení podnetu však možno pozorovať aj tzv. anticipačnú reakciu. 
Ide o zvýšenie hladín stresových ukazovateľov už pred samotnou záťažou, ktoré slúži ako 
špecifická príprava organizmu na zvládnutie záťaže, ktorú organizmus predpokladá (10). Pri 
niektorých mentálnych poruchách, ako napríklad anxieta či neurotizmus, dochádza 
k inadekvátnej regulácii stresovej osi, ktorá sa prejaví hyperreaktivitou stresovej odpovede vo 
forme zvýšenej anticipačnej reakcie a aj dlhším pretrvávaním zvýšených hladín stresových 
markerov. Je známe, že deti citlivo reagujú na rôzne podnety z okolia, preto nadmerná alebo 
dlhodobá expozícia stresovým situáciám už v detskom veku môže negatívne ovplyvniť zdravý 
telesný aj psychický vývin s následkami pretrvávajúcimi až do dospelosti (11, 12). 

Cieľom práce bolo overiť hypotézu, že deti s vyšším skóre úzkosti sú viac zaťažené 
náročnou školskou prácou spojenou so stresovou situáciou, ktorá sa v mechanizme stresovej 
odpovede prejaví zvýšenou anticipačnou reakciou s pretrvávajúcimi vyššími hodnotami 
stresových markerov v porovnaní s deťmi s nižšou mierou anxiety.  

 
Súbor a metódy 

Projekt sme realizovali vo vybranej základnej škole v Bratislave v súbore žiakov 4. 
ročníka. Súbor tvorilo spolu 36 detí vo veku 10 rokov, z toho bolo 13 chlapcov a 23 dievčat.  

Po konzultácii s psychológom sme u detí hodnotili vybrané osobnostné charakteristiky 
prostredníctvom štandardizovaných psychodiagnostických testov: KSAT – škála klasického 
strachu, sociálno-situačnej anxiety a trémy (13), test B-J.E.P.I. – osobnostný dotazník pre deti 
sledujúci mieru extraverzie, neurotizmu, psychotizmu a sklonu odpovedať žiaducim 
spôsobom (14) a IQ test – Farebné progresívne matice (15). Na zisťovanie vybraných 
behaviorálnych a psychosociálnych determinantov sme využili dotazníkovú metódu. 
Pomocou dvoch dotazníkov sme sledovali viac ako 80 parametrov z oblasti výživy, 
pohybových zvyklostí, zdravotného stavu či subjektívnych pocitov a stavov. Na evaluáciu 
neurohormonálnej odpovede organizmu na psychickú záťaž v škole sme zvolili vyšetrenie 
stresových markerov v slinách, a to sledovanie hladín hormónu kortizolu a aktivít enzýmu 
alfa-amylázy. Sliny sme odoberali v stanovených časových intervaloch pomocou špeciálnych 
tampónov do skúmaviek (salivetiek) určených na odber slín počas dvoch dní (tab. 1). Každé 
dieťa zapojené do projektu odovzdalo spolu 6 vzoriek. Následne sa vzorky spracovávali 
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v špecializovanom laboratóriu. Psychickú záťaž pre žiakov predstavovala náročná školská 
práca v podobe záverečných písomiek zo slovenského jazyka a matematiky. 
 
Tab. 1. Schéma protokolu pre odber slín 

Záťažový deň (S) Čas Kontrolný deň (K)  čas 
Oddychová fáza 1  8:00 – 8:30 Oddychová fáza 1 8:00 – 8:30 
1. odber (S1) 8:30 1. odber (K1) 8:30 
Záťaž – písomka 8:55 – 9:40 Bežné vyučovanie 8:55 – 9:40 
2. odber (S2) 9:40 2. odber (K2) 9:40 
Oddychová fáza 2 11:15 – 11:45 Oddychová fáza 2 11:15 – 11:45 
3. odber (S3) 11:45 3. odber (K3) 11:45 

 
Výsledky a diskusia 

Parameter, na základe ktorého sme rozdelili vyšetrovaný súbor, bolo skóre anxiety podľa 
psychodiagnostického testu KSAT. Až polovica detí (n = 18) dosiahla vyššie skóre úzkosti 

(počet bodov ≥ 63). Pri porovnaní intersexuálnych rozdielov vykázalo vyššie skóre anxiety 
viac dievčat (57 %) ako chlapcov (38 %) (tab. 2). 
 

Tab. 2. Skóre anxiety podľa pohlavia 

Pohlavie 
Nižšie skóre anxiety 

(n) 
Vyššie skóre anxiety 

(n) 
Chlapci (n = 13) 8 5 
Dievčatá (n = 23) 10 13 

 
Priemerné hodnoty jednotlivých osobnostných charakteristík vo väčšine prípadov 

zodpovedali normám pre vybrané psychodiagnostické testy (tab. 3). 
 

 Tab. 3. Normy a priemerné hodnoty sledovaných osobnostných charakteristík v súbore  

Sledované parametre 
Priemer + SD  
(počet bodov) 

Norma 
(počet bodov – hranica) 

Psychotizmus 2,56 ± 0,39  3 

Extraverzia 13,36 ± 0,59  13 
Neurotizmus 12,08 ± 0,64  10 
Lži skóre 9,17 ± 0,79  11 
IQ – Raven test 30,53 ± 0,95  29 

KSAT – skóre anxiety 62,11 ± 2,46  62 
 

Ako ukazujú výsledky v tab. 4, monitorovaním hodnôt salivárneho kortizolu v súbore 10-
ročných detí sme zaznamenali trend anticipačnej reakcie v záťažovom dni pred očakávanou 
písomkou. Na hranici štatistickej významnosti boli hladiny kortizolu v slinách v oboch 
skupinách i v prvej rannej vzorke počas kontrolného dňa. Aktivity slinnej alfa-amylázy 
kopírovali priebeh stresovej odpovede počas aplikácie záťaže a potvrdili aj jej citlivosť na 
stresový podnet.  

Pri porovnávaní skupín podľa skóre anxiety vykazovali deti s vyšším skóre úzkosti vyššie 
hodnoty slinného kortizolu vo všetkých 6 vzorkách ako menej úzkostné deti. U detí s vyšším 
skóre anxiety sa počas kontrolného dňa potvrdila vysoká anticipačná reakcia na hranici 
štatistickej významnosti. Priebeh kortizolovej odpovede počas záťažového a kontrolného dňa 
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je zobrazený na obr. 1. Sledovaním aktivít slinnej alfa-amylázy sme, naopak, zaznamenali 
vyššie hodnoty u menej úzkostných detí počas oboch dní testovania (obr. 2).  
 
Tab. 4. Priemerné hodnoty slinných markerov vo všetkých vzorkách u chlapcov, dievčat a v súbore spolu 

Vzorky  Slinný 
marker 

Súbor S1 (x ± SD) S2 (x ± SD) S3 (x ± SD) K1 (x ± SD) K2 (x ± SD) K3 (x ± SD) 

chlapci 12,4 ± 17,8 8,4 ± 11,3 9,3 ± 15,8 22,6 ± 49,9 15 ± 32,9 11,6 ± 20,9 

dievčatá 15,2 ± 21,8 12,5 ± 16,1 11,4 ± 16,5 19,7 ± 33,0 11,6 ± 19,9 11,7 ± 17,5 
Kortizol 
(ng/ml) 

spolu 14,2 ± 20,2 11 ± 14,6 10,6 ± 16,0 20,8 ± 39,3 12,8 ± 25,0 11,6 ± 18,5 

chlapci 97,7 ± 74,6 112,3 ± 101,8 84,2 ± 36,5 69 ± 31,4,0 90,4 ± 48,0 100,6 ± 81,8 

dievčatá 55,7 ± 37,4 85,3 ± 63,0 74,9 ± 43,0 50,1 ± 31,0 60 ± 43,3 67,3 ± 49,7 
α-amyláza 
(U/ml) 

spolu 70,8 ± 56,6 95,1 ± 78,9 78,3 ± 40,4 56,9 ± 32,1 71 ± 46,8 79,3 ± 64,1 
 

 

Obr. 1. Hladiny kortizolu v slinách v záťažovom (S) a kontrolnom dni (K) v súbore detí podľa skóre anxiety 

  

 
Obr. 2. Aktivity slinnej alfa-amylázy počas záťažového (S) a kontrolného dňa (K) v súbore detí  

podľa skóre anxiety 
 



 232

Na sledovanie stresovej odpovede v reakcii na rôzne podnety sa často využíva práve 
hodnotenie hladín kortizolu a aktivít alfa-amylázy (16). Teória o zvýšenej aktivácii HPA osi 
s následne alterovanou anticipačnou reakciou pri nadmernej psychickej záťaži (17) sa 
potvrdila aj v našom prirodzenom experimente. Ukázalo sa, že deti s vyšším skóre anxiety 
vykazovali vyššie hodnoty slinného kortizolu s trendom k anticipačnej reakcii ráno pred 
záverečnou písomkou. Prekvapila nás vysoká anticipačná reakcia úzkostnejších detí i v prvej 
rannej vzorke kontrolného dňa. Predpokladáme, že očakávanie odberu slín mohlo v tejto 
skupine detí spustiť následnú kortizolovú reakciu ako prípravu na zvládnutie záťaže 
(samotného odberu). 

Aktivity alfa-amylázy sa počas kontrolného dňa v oboch skupinách detí zvyšovali 
postupne ku koncu vyučovania. Predpokladáme, že vyššie hodnoty namerané v posledných 
vzorkách sú dôsledkom vysokej citlivosti alfa-amylázy na spontánnu pohybovú aktivitu, 
keďže mali žiaci vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka voľnejší režim. Tesný vzťah 
medzi telesnou aktivitou detí a sekréciou slinnej alfa-amylázy potvrdili vo svojej práci aj 
Capranica a spol. (9). Domnievame sa aj, že vyššie aktivity tohto enzýmu v skupine detí 
s nižším skóre anxiety môžu opäť súvisieť s kinetickou aktivitou žiakov. Na druhej strane sa 
potvrdil vzostup slinnej alfa-amylázy po aplikácii mentálneho stresového podnetu, na základe 
čoho môžeme salivárnu alfa-amylázu považovať za vhodný marker stresovej odpovede 
v reakcii nielen na fyzické, ale aj psychické a psychosociálne podnety (18).  

V ďalšej fáze výskumu máme naplánované posudzovanie vzťahov medzi uvedenými 
stresovými markermi a sledovanými režimovými návykmi u detí v oblasti výživy, 
pohybových zvyklostí, spánku, voľnočasových aktivít či zdravotného stavu. 

 
Záver 

V sledovanom súbore detí sme potvrdili, že salivárny koritzol a alfa-amyláza sú citlivými 
indikátormi hodnotenia stresovej odpovede v reakcii na školskú záťaž. Ako sme 
predpokladali, deti s vyšším skóre úzkosti vykázali väčšiu mieru stresovej reakcie s 
alterovanou anticipačnou odpoveďou a vyššími hladinami stresového hormónu kortizolu 
v slinách. Naopak, vyššie aktivity alfa-amylázy sme zaznamenali u menej úzkostných detí, čo 
dávame do súvislosti s pohybovou aktivitou. 

V záujme ochrany a zabezpečenia zdravého telesného a mentálneho vývinu detí je 
akceptovanie rozdielnej stresovej odpovede dôležitým prvkom v primárnej preventívnej 
starostlivosti o deti. Ako potvrdili naše výsledky, už samotné subjektívne vyjadrenie dieťaťa 
o prežívaní stresu v súvislosti so školskou prácou je významným ukazovateľom, podľa 
ktorého treba zohľadniť náročnosť školskej záťaže najmä u detí s vyššou mierou anxiety. 
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Ochorenia dýchacej sústavy patria v našej populácii medzi časté. V rokoch 2009 – 2011 
v Slovenskej republike predstavovali ochorenia dýchacieho systému najčastejšiu príčinu 
hospitalizácie ľudí vo vekovej skupine 0- až 24-ročných, a to u oboch pohlaví. Pri sledovaní 
príčin hospitalizácie vo vekových skupinách 25- až 64-ročných a 65+ ročných sa respiračné 
ochorenia ako príčina hospitalizácie nevyskytli v prvých piatich priečkach príčin ani v jednej 
skupine (16). 

 V populácii nie sú všetci jednotlivci postihnutí rovnako pri tom istom environmentálnom 
riziku. V citlivosti na expozíciu sa môžu vyskytovať značné odchýlky vzhľadom na vek, 
charakter výživy, genetickú predispozíciu a celkový stav zdravia. Rizikové skupiny sú 
dojčatá, deti, tehotné ženy, podvyživení, jedinci trpiaci inými chronickými ochoreniami 
a veková skupina seniorov (7). Deti, ktoré boli predmetom nášho výskumu, sú senzitívna 
skupina, ktorej treba venovať pozornosť a chrániť ju vzhľadom na možnosti poškodenia aj 
iných orgánov a funkcií (1, 3, 4, 5).  

Napriek pozornosti a záujmu, ktoré sa problematike zdravia a zdravotnej starostlivosti 
venujú, sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví nie sú minulosťou a pretrvávajú dodnes aj v 
najbohatších krajinách. Zdravotný stav závisí od veku a od sociálno-ekonomických 
determinantov, t.j. podmienok, v ktorých sa ľudia narodili, vyrastajú, žijú, pracujú. Medzi 
využívané indikátory sociálno-ekonomického statusu (SES) patrí dosiahnuté vzdelanie, 
príjem, povolanie/zamestnanie a triedna príslušnosť. Rozdiely v zdraví sú výsledkom 
rizikového správania, ktorého voľba nie je úplne slobodná alebo sú dôsledkom daných 
životných podmienok (6). Viaceré štúdie potvrdzujú vzťah nízkeho SES s častejším výskytom 
ochorení v tejto skupine. Nižší SES a nižšie vzdelanie rodičov sa dáva do súvislosti s horším 
zdravím (8). Preto cieľom našej práce bolo zamerať sa na vybrané rizikové socio-ekonomické 
faktory a znečistenie ovzdušia v skupine deti a ich vplyv na výskyt respiračných ochorení.  

                                                 
1 Podporené grantom VEGA 1/0011/14. 
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Príčiny nárastu znečisťovania ovzdušia súvisia s rastom populácie, zabezpečovaním jej 
výživy a spotreby, s konzumným spôsobom života, industrializáciou a rozvojom dopravy. 
Hlavné zdroje znečisťujúcich látok sú spaľovanie fosílnych a iných pevných palív (10). 

Nekontrolovaný vývoj emisií viedol najprv k lokálnym zmenám ovzdušia, avšak narastajúce 
emisie s dlhou dobou perzistencie mali vplyv aj na globálne zmeny v ovzduší. Slovensko je 
malá krajina v strede Európy, a tak okrem domácich zdrojov na znečistení ovzdušia má svoj 
podiel aj cezhraničný prenos škodlivín. Tento prenos v rozhodujúcej miere vplýva na 
chemické zloženie atmosférických zrážok a regionálnu depozíciu znečisťujúcich látok (kyslé 
dažde, dusičnany, ťažké kovy). Väčšinu zo znečisťujúcich látok v ovzduší emitujú nielen 
ľudské, ale aj prirodzené zdroje.  

Kvalitu voľného ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok v ovzduší. 
Rozsah sledovania škodlivín je určovaný aktuálnymi potrebami, pričom zväčša zahrnuje 
meranie tuhých častíc PM10, oxidov dusíka (NxOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého 
(CO) a ozónu, menej často sírovodíka a iných škodlivín (ťažkých kovov – As, Cd, Ni). 
Sledovanie zdrojov znečisťovania voľného ovzdušia zabezpečujú orgány štátnej správy 
ochrany ovzdušia, najmä Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vykonáva merania na 
34 staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (18).   

Jedným z faktorov podieľajúci sa na znečisťovaní ovzdušia samotným človekom je 
fajčenie (11, 14). Užívanie tabaku je celosvetovým problémom. Vo svete fajčí takmer 1 
miliarda mužskej populácie a 250 miliónov žien. Súčasné prognózy ukazujú, že počet 
fajčiarov na celom svete sa zvýši v najbližších 25 rokoch na 1,6 miliardy (9). Fajčenie nie je 
len osobnou voľbou, fajčiar nesie osobnú zodpovednosť aj za osoby, ktoré nemajú na výber, 
predovšetkým za deti (11, 14). Deti sú častejšie nedobrovoľne vystavené účinkom pasívneho 
fajčenia než dospelí, vzhľadom na to, že dospelí sa môžu rozhodnúť, či budú alebo nebudú 
akceptovať fajčenie, predovšetkým v domácnostiach. Takmer polovica detí na svete je 
vystavená tabakovému dymu (9, 14). Mladý organizmus nemá dostatočne funkčné 
detoxikačné mechanizmy, čím je k škodlivosti a následkom fajčenia vnímavejší. Nakoľko 
fajčenie je jedným z potvrdených rizikových faktorov mnohých závažných civilizačných 
ochorení a citlivosť detského organizmu je oveľa vyššia, je otázka prevencie vzniku ochorení 
súvisiacich s fajčením na Slovensku vysoko aktuálna (12). 

U každého jedinca môžu zdravotné účinky znečisteného ovzdušia nadobúdať rôzny rozsah 
závažnosti. Od kritickej úrovne ohrozenia života až po menej závažné ochorenia, alebo 
dyskomfort. Napríklad prach a ďalšie znečisťujúce častice v ovzduší môžu mať akútne 
účinky, ako sú napr. okamžité dráždenie očí a hrdla, potreba hospitalizácie alebo dokonca až 
úmrtie spôsobené respiračným zlyhaním alebo srdcovými záchvatmi pri závažných epizódach 
znečistenia ovzdušia.  

Znečistené ovzdušie môže vplývať na zdravie ľudí buď priamo (bezprostredný vplyv 
škodlivín na organizmus), alebo nepriamo (sprostredkovaný vplyv cez poškodené zložky 
životného prostredia). Dôležité pri hodnotení zdravotných účinkov znečisťujúcich látok je aj 
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zohľadnenie ich dvoch hlavných účinkov na organizmus: akútnych (krátkodobých) 
a chronických (dlhodobých) (13, 15).  

Rozsah poškodenia zdravia môžeme rozdeliť na miestne poškodenie (lokálny účinok) 
a celkové (vznikajúce po vstrebaní kontaminantu a narušení metabolizmu a imunitných 
procesov). O tom, ako môže znečistené ovzdušie postihnúť ľudí, máme informácie 
z katastrof. Účinky znečisteného ovzdušia sú veľmi závažné, pretože nielen priamo 
ovplyvňujú zdravotný stav exponovaného obyvateľstva, ale pôsobia aj na zvieratá, vegetáciu 
a ďalšie objekty. 

Pri priamom pôsobení na organizmus prach, aerosóly a plynné exhaláty pôsobia na povrch 
tela, na očné spojovky a na sliznicu dýchacích ciest a môžu preniknúť až do vnútorného 
prostredia organizmu. Najčastejšie ide o mechanické alebo chemické pôsobenie škodlivín. 
Zvýšené množstvo aerosólov pevnej fázy má za následok dráždenie očí a slizníc dýchacích 
ciest, ich mechanické poškodenie, častejší výskyt zápalových ochorení. V mestách so silne 
znečistenou atmosférou je výskyt akútnych respiračných ochorení vyšší až o 20 % ako 
v čistých oblastiach (1, 2, 3). 

Predmetom štúdií kontaminantov v ovzduší sa stávajú hlavne ozón, prachové častice 
a oxidy dusíka. Vzhľadom na to, že došlo k poklesu spaľovania fosílnych palív a poklesu 
koncentrácií SO2, pozornosť sa obracia na tri zmienené kontaminanty. Prachové častice podľa 
najnovších výskumov súvisia so zhoršením pľúcnych funkcií (15, 17). 

 
Materiál a metodika  

Prierezovú štúdiu akútnych respiračných ochorení sme doplnili o analýzu socio-
ekonomických faktorov pomocou dotazníka, ktorý vypĺňali rodičia. Vyšetrili sme 1 805 detí 
školského veku (6 – 11 rokov). Údaje sme zbierali v 9 vidieckych oblastiach východného 
Slovenska. Dotazník obsahoval otázky o SES, fajčení v rodine, vzdelaní rodičov, fyzickej 
aktivite detí, alergiách u detí a rodičov. Údaje o vonkajšom znečistení ovzdušia, kde sme deti 
rozdelili do troch skupín podľa indexu znečistenia ovzdušia (AP index 0, 1, 2), sme získali 
z databáz SHMÚ za posledných 12 mesiacov pred vyšetrením. V dotazníku sa ďalej hodnotil 
aj výskyt akútnych a chronických respiračných ochorení u detí podľa udania rodičov za 
posledný rok. Štatistickú analýzu sme urobili v programe SPSS.  

  
Výsledky  

Analýza vplyvu sociálnych faktorov a socio-ekonomického stavu rodiny (tab. 1 a tab. 2) 
je založená na hodnotení dotazníka a reportovaní údajov od rodičov o výskyte akútnych 
respiračných infekcií (ARI) horných a dolných ciest dýchacích u dieťaťa za posledný rok. 
Podiel jednotlivých rizikových faktorov na výskyte akútnych respiračných ochorení u dieťaťa 
je vyjadrený ako OR, pričom deti sme rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine sú deti 
s výskytom ARI menej ako tri ročne a v druhej skupine sú deti s výskytom troch a viac ARI 
ročne, pre ktoré sú vypočítané OR daných rizikových socio-ekonomických faktorov 
a znečistenia ovzdušia. 
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Účinky znečistenia ovzdušia sme stanovili z priemerných koncentrácií látok 
znečisťujúcich ovzdušie vo vybraných oblastiach za posledných 12 mesiacov. Potvrdil sa 
vyšší výskyt ochorení horných dýchacích ciest u deti z rodín s nižším socio-ekonomickým 
statusom (tab. 1). 

Na vyššom výskyte ARI horných dýchacích ciest sa štatisticky významne podieľajú nižšie 
vzdelanie otca a matky, domáce kúrenie, stupeň vonkajšieho znečistenia ovzdušia. Najvyššou 
mierou prispieva k zvýšenému výskytu ARI reportovaný výskyt respiračnej alergie u dieťaťa. 
Pokiaľ ide o rozdiely medzi pohlaviami, v našej štúdií sme potvrdili štatistický významný 
vplyv na frekvenciu ochorení horných dýchacích ciest v skupine chlapcov – stredoškolákov. 
 
Tab. 1. Odhad rizika vplyvu základných socio-ekonomických faktorov na výskyt ochorení horných dýchacích 
ciest za posledný rok (12 mesiacov zbieraných z dotazníkov rodičov) 

 

Tab. 2. Odhad rizika vplyvu základných socio-ekonomických faktorov na výskyt ochorení dolných dýchacích 
ciest za posledný rok (12 mesiacov zbieraných z dotazníkov rodičov)  

  
Štatisticky nevýznamné faktory boli pasívna expozícia fajčeniu, čo nezodpovedá väčšine 

publikovaných štúdií, kde sa pasívna expozícia cigaretovému dymu udáva ako relatívne veľmi 
významný faktor respiračnej chorobnosti a úmrtnosti detí.  

Na ARI dolných ciest dýchacích najviac vplýva alergia u dieťaťa, alergie u rodičov, 
vzdelanie matky a otca, znečistenie ovzdušia a lokálne kúrenie (tab. 2). Pasívna expozícia 
fajčeniu sa významne na frekvencii ochorení dolných ciest dýchacích nepodieľa.  

V prierezovej štúdii sa potvrdili nežiaduce účinky SO2 a PM10 na frekvenciu výskytu ARI. 
Údaje potvrdzujú vyšší vplyv koncentrácie SO2 na horné dýchacie cesty ako NO2. NO2 častice 
prevažne vstupujú do dolných dýchacích ciest a postupne ich narúšajú.  

Parameter  OR 95% CI  p 
Chlapci/dievčatá 1,22 0,66 – 2,23 n.s. 
Vzdelanie matky základné vs. vysokoškolské  1,62 1,12 – 2,88 < 0,01 
Vzdelanie otca základné vs. vysokoškolské 1,42 1,18 – 3,22 < 0,01 
Pasívne fajčenie  1,15 0,93 – 1,67 n.s. 
Domáce kúrenie  1,62 1,16 – 2,55 < 0,01 
SO2 1,32 1,07 – 1,68 < 0,05 
NO2 1,05 0,87 – 1,32 n.s. 
PM10 1,28 0,98 – 1,33 < 0,05 
Alergie u detí 1,95 1,22 – 2,66 < 0,01 
Alergie u rodičov 1,22 0,64 – 1,65 n.s. 

Parameter  OR 95% CI p 
Chlapci/dievčatá 1,05 0,85 – 2,11 n.s. 
Vzdelanie matky základné vs. vysokoškolské 1,72 0,99 – 2,55 < 0,05 
Vzdelanie otca základné vs. vysokoškolské 1,54 1,18 – 3,22 < 0,01 
Pasívne fajčenie 1,04 0,88 – 1,22 n.s. 
Domáce kúrenie 1,42 1,06 – 2,48 < 0,01 
SO2 1, 33 0,99 – 1,67 < 0,05 
NO2 1,43 0,87 – 1,92 n.s. 
PM10 1,26 0,98 – 1,83 < 0,05 
Alergie u detí 3,33 1,55 – 4,66 < 0,001 
Alergie u rodičov 2,21 1,64 – 3,65 < 0,001 
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Diskusia 

V Európe od 90. rokov podstatne klesli emisie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, čo 
vyústilo do lepšej kvality ovzdušia v regióne. Od roku 1997 však koncentrácie prachových 
častíc a ozónu v ovzduší nevykazujú žiadne podstatné zlepšenie a účinky znečisteného 
ovzdušia sú stále naliehavá otázka ekologická a zdravotná (13, 15, 17). 

Za normálnych podmienok vdýchne človek 10 000 – 20 000 litrov vzduchu každý deň – 
t.j. okolo 7 – 14 litrov za minútu, ale pri namáhavej fyzickej záťaži (napr. pri pomalom behu) 
môže človek vdýchnuť viac ako 50 litrov vzduchu za minútu. Trojročné deti vdýchnu v pokoji 
dvakrát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí a pretože ich dýchacie cesty 
sú užšie a ich pľúca sa stále vyvíjajú, problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok 
sú u nich závažnejšie a dlhšie trvajúce. Následkom môžu byť opakované zápaly dýchacích 
ciest, ktoré vyústia do zmien pľúcnych funkcií, ktoré je možné objektívne hodnotiť 
spirometrickým vyšetrením (1, 13). Potvrdilo to aj naše sledovanie, pričom okrem 
environmentálneho znečistenia majú vplyv aj SES a dispozície detí.  

 
Záver 

Výsledky prierezovej štúdie potvrdili účinky znečisteného vzduchu aj socio-
ekonomických faktorov na frekvencii respiračných ochorení u detí školského veku žijúcich na 
východnom Slovensku.  

Fajčenie je rizikový faktor, ktorého škodlivosť sa v odbornej aj laickej verejnosti už len 
veľmi zriedka spochybňuje a venuje sa mu pomerne dosť priestoru aj v masmédiách, 
informačných materiáloch a pod. Naše výsledky však nepotvrdili vplyv pasívneho fajčenia na 
frekvenciu výskytu ochorení horných a dolných dýchacích ciest u deti. V našej štúdii sa dá 
predpokladať pomerne nižšia expozícia pasívnemu fajčeniu vzhľadom na to, že exponované 
lokality sú prevažne na vidieku, kde sa v interiéroch rodinných domov fajčí v oveľa menšej 
miere ako v interiéroch bytových domov v mestách. 

Znečistené ovzdušie je jednou zo základných príčin zvyšovania výskytu respiračných 
ochorení, preto by mal sa mal dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe 
súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. 
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V důsledku užívání tabáku umírá více než 5 milionů lidí ročně. Kouření patří mezi 
nejzávažnější rizikové faktory úmrtnosti. Jedná se o celospolečenský zdravotnický problém, 
který způsobuje vážná kardiovaskulární, onkologická a další onemocnění. Kromě 
zdravotnických důsledků nelze opomenout ani ekonomické problémy, které nastávají 
v důsledku kouření (1). 

Kouření u lékařů a zdravotnických pracovníků hraje významnou roli v prevenci užívání 
tabáku a klíčové postavení v rozvoji politiky veřejného zdravotnictví. V současné době je 
neustále zastáván názor, že by zdravotníci svým chováním a životním stylem měli být 
příkladem pro své kolegy a širokou veřejnost.  

Na řadě lékařských fakultách po celém světě se opakovaně provádí mezinárodní studie 
Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centers for Disease Control and Prevention  
(CDC) Global Health Professions Student Survey (GHPSS) (2).  

 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (LF OU) se v akademickém roce 
2013/2014 aktivně zapojila do průzkumu, který navazoval na dlouholetou mezinárodní studii 
WHO a CDC GHPSS. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat míru prevalence kuřáctví 
cigaret, vodních dýmek a dalších tabákových výrobků u studentů LF oboru všeobecného 
lékařství. Dalším cílem bylo analyzovat znalosti studentů v problematice kouření a na základě 
toho navrhnout preventivní opatření. 

 
Metodika 

Šetření bylo prováděno pomocí standardizovaného dotazníku mezinárodní studie GHPSS, 
který obsahoval celkem 46 otázek a byl zaměřen na prevalenci užívání tabáku mezi 
zdravotníky a na návyky spojené s kouřením, na expozici pasivnímu kouření, dále také na 

                                                           
1
 Tato práce byla podpořena grantem SGS18/LF/2014 

 

Životné podmienky a zdravie, 2015 



 

 

241

postoje mediků k problematice kouření a nedílnou součástí bylo také zjistit znalosti budoucích 
zdravotnických odborníků především ve smyslu motivovat kuřáky k zanechání kouření a léčit 
závislost na tabáku. Výzkumu se zúčastnili studenti všeobecného lékařství 1. – 4. ročníku, 5. a 
6. ročník v tomto akademickém roce ještě nebyl přítomen, protože studijní program 
všeobecné lékařství vznikl na LF OU v roce 2010. Dotazníkové šetření probíhalo anonymně 
v době povinných cvičení nebo po vykonání zápočtů. Takto bylo možné oslovit velké 
množství studentů s vysokou návratností. Dotazník vyplnilo celkem 255 studentů (71 % všech 
studentů medicíny) s návratností 100 %. Data byla zpracována v programu EPI DATA a 
programu Stata v. 13. Pro vyhodnocení údajů byl použit chi2 test s hladinou významnosti 5 %. 

 
Výsledky 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 255 studentů všeobecného lékařství. Celkem 
se zúčastnilo 67 % žen a 33 % mužů. Rozložení souboru v jednotlivých ročnících bylo 
dostatečně rovnoměrné (tab. 1).  

 
Tab. 1. Rozložení souboru v ročnících 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 
Pohlaví 

n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] 
Ženy 41 24  41 24  47 28  42 24  171 100  
Muži 21 25  23 27  27 32  13 16  84 100  

Celkem 62 24 64 25 74 29 55 22 255 100 

 

Za kuřáka byl podle dotazníku považován student, který v posledních 30 dnech vykouřil 
alespoň 1 – 2 cigarety. V současné době kouří jedna čtvrtina (25 %) studentů všeobecného 
lékařství. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v prevalenci současného kuřáctví u studentů 
v jednotlivých ročnících. U studentů prvních dvou ročníků je vyšší zastoupení kuřáků než u 
studentů vyšší ročníků (obr. 1). Nejvíce kouří studenti druhého ročníku (38 %), nejméně 
studenti třetího ročníku (16 %). 

 
Obr. 1. Prevalence kuřáků dle ročníků 

 
V současnosti je zejména u mladé populace velice oblíbené kouření vodní dýmky. 

Z výsledků vyplývá, že 87 % studentů alespoň jednou vyzkoušelo kouřit vodní dýmku.  
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Dotazník byl zaměřen také na názory studentů k aktuálním tématům protikuřácké politiky 
a také na postoje studentů vzhledem k intervenci pacientů k zanechání kouření apod. Většina 
studentů souhlasí s legislativními opatřeními, která mají účinně bojovat proti kouření u mladé 
populace a proti expozici pasivnímu kouření u nekuřáků. Většina studentů (93 %) také 
souhlasí se zákazem kouření v restauracích, ale jen více než polovina z nich (53 %) také 
souhlasí se zákazem kouření na diskotékách, v barech a hospodách. 

Více než dvě třetiny studentů (69 %) souhlasí s výrokem, že je u zdravotníků, kteří kouří, 
nižší pravděpodobnost, že budou pacientům radit k zanechání kouření.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že znalost problematiky kuřáctví se v průběhu studia 
výrazně prohlubuje. Studenti 4. ročníku všeobecného lékařství jsou významně více 
informování o nebezpečnosti kouření než studenti prvních dvou ročníků (obr. 2).  

 

 
Obr. 2. Výuka o nebezpečnosti kouření v ročnících  

(odpověď na otázku: Učili jste se během studia o nebezpečnosti kouření?) 
 
Diskuze 

Kouření je jedním z nejzávažnějších rizik pro zdraví (3). Kouření způsobuje a zhoršuje 
kardiovaskulární onemocnění, je kauzálně spojeno se zvýšeným rizikem vzniku chronické 
obstrukční plicní nemoci, karcinomu plic, nádoru slinivky břišní, rakoviny močového 
měchýře a dalších závažných onemocnění. Již v 50. letech minulého století první rozsáhlé 
epidemiologické studie prokázaly, že kouření cigaret způsobuje rakovinu plic a byl poprvé 
popsán vztah mezi dávkou a biologickým účinkem na organismus (4). V 90. letech minulého 
století došlo k výraznému rozšíření kouření vodní dýmky zejména mezi mladou generací (5) 
Provedené studie o účincích vodní dýmky prokázaly spojitost s rakovinou dýchacích cest, 
jícnu a žaludku. Z nemaligních onemocnění to je snížení plicních funkcí. Sdílení jednoho 
náustku s více kuřáky, ale také i příprava dýmky a tabáku představují zvýšené riziko přenosu 
infekčních onemocnění (6).  

V současné době se vyvíjí aktivita zejména v oblasti prevence. Cílem světové odborné 
veřejnosti je postupně snižovat prevalenci výskytu kuřáctví. Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny 
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všech kuřáků začínají kouřit před dovršením 18 let, je zapotřebí, aby prevence byla zaměřena 
právě na tuto věkovou skupinu.  

Kromě primární prevence, která je zaměřená zejména na mladou populaci ještě před 
počátkem kuřáckého života, je důležitá též sekundární prevence. V této prevenci by se mělo 
uplatňovat aktivní zapojení lékařů, kteří by měli motivovat své pacienty kuřáky k zanechání 
kouření a to zejména ještě před vznikem onemocnění vzniklé v důsledku kouření. Zdravotníci 
hrají významnou roli v modelech odvykání kouření, protože široká veřejnost stále zastává 
názor, že by zdravotníci měli jít svým životním stylem příkladem (7). Aby se lékaři 
nezajímali pouze o léčbu onemocnění, která vznikají v důsledku kouření, byla založena 
European Medical Association on Smoking or Health (EMASH), jejímž cílem bylo iniciovat 
lékaře k vyššímu zájmu o problematiku kouření (8).  

Lékařská fakulta v Ostravě se aktivně zapojila do aktivit směřující k účinné prevenci 
kouření tabákových výrobků. Průzkum formou dotazníkového šetření proběhl v akademickém 
roce 2013/2014, ve kterém bylo možné zapojit do ankety studenty 1. – 4. ročníku. 

 Z výsledku průzkumu vyplývá, že kouří 25 % všech studentů. Současná prevalence 
kuřáků v České republice je asi 29 %. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu 
kuřáctví mezi jednotlivými ročníky. Studenti nižších dvou ročníků byli častějšími uživateli 
tabákových výrobků než studenti vyšších ročníků. Lze předpokládat, že starší studenti již 
absolvovali předměty, jejichž náplní je také problematika kuřáctví.  

Výsledky z průzkumu naznačují, že pregraduální výuka problematiky kuřáctví nastavená 
na Lékařské fakultě v Ostravě, je postupně zařazována do výuky. Lékařská fakulta by měla do 
výuky aktivně zapojit také problematiku kouření vodních dýmek, protože tato forma užívání 
tabáku je v současné době velmi oblíbená.  

 
Závěr 

V současné době probíhá totožné dotazníkové šetření i na dalších lékařských fakultách jak 
v České republice, tak na Slovensku. 

LF OU se připravuje spolupracovat s dalšími lékařskými fakultami s cílem porovnat 
výsledky z jejich dotazníkových šetření a provést společnou analýzu. Na základě získaných 
znalostí bude doporučeno upravit výuku problematiky kuřáctví cigaret a vodní dýmky. 
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Pojem adolescencia je odvodený z latinského slova adolescere, čo znamená dorastať, 
dospievať, mohutnieť. Toto vývojové obdobie označuje relatívne dlhé časové obdobie 
dospievania, vyplňuje prechodné obdobie medzi detstvom a dospelosťou (7). Stredná 
adolescencia sa datuje od 14. do 16. roku života (8). Je obdobím snahy odlíšiť sa od svojho 
okolia (napríklad v obliekaní, hudbe a pod.) a vytvorením špecifického životného štýlu, 
kultúry mládeže. Je to obdobie hľadania vlastnej identity, jedinečnosti, autentičnosti, obdobie 
spoločenského moratória, je to čas pre hľadanie a experimentovanie v rôznych oblastiach (9). 
Školy zohrávajú významnú úlohu v prevencii (1), nakoľko môžu najefektívnejšie poskytovať 
informácie o zdravej výžive a prevencii pre školopovinné deti a mládež (11). Zdravá strava a 
výživa by mala byť prioritou pre každý školský systém a dôkazy nasvedčujú tomu, že 
konzumovanie zdravej stravy zlepšuje schopnosť detí učiť sa, čo vedie k dosahovaniu lepších 
študijných výsledkov (12).  

Za účelom monitorovania zdravia a so zdravím súvisiaceho správania sa adolescentov sa 
v posledných rokoch uskutočnilo niekoľko medzinárodných štúdií. Najznámejšie sú Health 

Behaviour in School Aged Children (HBSC) a European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs (ESPAD). Cieľom štúdie HBSC je sledovať zdravie, so zdravím súvisiace 
správanie adolescentov v ich sociálnom kontexte a prehĺbiť porozumenie mechanizmov, 
ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní. Slovensko participovalo 
doteraz na štyroch zberoch údajov: 1993/94, 1997/98, 2005/06, 2009/2010 (3). Podľa štúdie 
HBSC (2009/2010) adolescenti hodnotili svoje zdravie aj svoju životnú spokojnosť prevažne 
pozitívne. Výskyt zdravotných ťažkostí bol u školákov, najmä však u dievčat, veľmi častý. 
Dievčatá hodnotili svoje celkové zdravie a svoju životnú spokojnosť horšie ako chlapci. 
Chlapci častejšie ako dievčatá trpeli nadhmotnosťou a obezitou (13 až 15 %) (10). ESPAD je 
európsky školský výskumný projekt zameraný na alkohol a iné návykové látky (drogy). 
Hlavným cieľom štúdie bolo zhromažďovať porovnateľné údaje o užívaní návykových látok 
v Európe medzi 16-ročnými žiakmi. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sa 
sledovali trendy v rámci krajín aj medzi krajinami. Slovenská republika participovala na 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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prieskume od začiatku štúdie v roku 1995 až do konca prieskumu v roku 2011 (13). Najnovšie 
výsledky výskumu ESPAD (2011) v práci Nociara a Millera ukazujú, že v 5 z 8 sledovaných 
premenných u slovenských študentov bola hlásená prevalencia v súlade s priemerom ESPAD. 
Naopak, konzumácia nadmerných dávok alkoholu v posledných 30 dňoch bola jednoznačne 
častejšia ako priemer ESPAD. Podľa štúdie ESPAD z roku 2003 viac ako polovica (74 %) 
slovenských respondentov už niekedy fajčila cigarety, pričom tento trend medzi jednotlivými 
rokmi mierne stúpa (14).  

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 v znení neskorších 
predpisov a príslušných vykonávacích predpisov na úseku ochrany a podpory zdravia detí a 
mládeže. 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 (6).  

V našej práci sme sa zamerali na vedomosti ohľadom metabolického syndrómu. Pojem 
metabolický syndróm sa definuje ako nenáhodný spoločný výskyt porúch metabolizmu 
cukrov súvisiacich s inzulínovou rezistenciou, ako je hraničná glykémia nalačno alebo 
porušená glukózová tolerancia, brušnej obezity, dyslipidémie spojenej so zvýšením hladiny 
triacylglycerolov a znížením lipoproteínov s vyššou denzitou, artériovej hypertenzie a ďalších 
faktorov, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku ischemickej choroby srdca a diabetes 
mellitus 2. typu (2). V oblasti návykových látok sme kládli dôraz na účinky drog ako alkohol, 
marihuana a tabak. Našim primárnym cieľom teda bolo zhodnotiť prostredníctvom 
dotazníkov, do akej miery bol intervenčný program úspešný, či bola intervencia pre študentov 
prínosom a nakoľko ich motivovala k lepšiemu spôsobu života. 

 
Materiál a metodika 

Do prieskumu boli zaradení študenti druhého a tretieho ročníka dvoch škôl v Košiciach – 
z Evanjelického gymnázia J.A. Komenského (GJAK) – experimentálna skupina a z Gymnázia 
na Šrobárovej ulici (GŠR) – kontrolná skupina. Výber vzorky bol zámerný, ide o školy, ktoré 
patria geograficky do toho istého okresu Košice a poskytujú rovnaký typ stredoškolského 
vzdelávania. V experimentálnej skupine (GJAK) sa zrealizoval intervenčný program 
v spolupráci s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Košiciach (odbor Podpory 
zdravia) a v kontrolnej skupine (GSR) prebehlo len vyhodnocovanie bez intervenčného 
zásahu. Oblasti životného štýlu – výživa a návykové látky – sa do intervenčného programu 
vyselektovali na základe pilotného prieskumu uskutočneného v školskom roku 2011/2012.  

Ako metódu zberu dát sme zvolili dotazník, ktorý obsahoval testovacie otázky (17 otázok) 
o výžive a návykových látkach, obsahovo prispôsobené danému ročníku, a otázky 
vyselektované z dotazníka o zdraví mládeže v mestách, ktorý bol pripravený v rámci 
realizácie európskeho projektu EURO-URHIS 2 (European Urban Health Indicators System 
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Part 2) (FP7, 2009 – 2013). Administrácia prebiehala vždy počas vyučovania za prítomnosti 
učiteľa a examinátora. Celý intervenčný program prebiehal tak isto za prítomnosti 
examinátora, učiteľa a aj pracovníkov Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva. Dotazník 
vypĺňala vždy celá trieda, teda približne 29 žiakov. Zber dát pred intervenciou sme 
uskutočnili v októbri 2013 a zber dát po intervencii v decembri 2013.  

Intervenčný program v sebe zahŕňal pred- a pointervenčné dotazníky vedomostí, postojov 
a návykov, prednášky v spolupráci s Regionálnym úradom a opakované intervencie. 
Obsahové zameranie intervencií v experimentálnej skupine z hľadiska výživy tvorili témy: 
metabolický syndróm, presnejšie – rastlinné verzus živočíšne tuky, potraviny s vysokým 
obsahom vlákniny, zdravé a nezdravé cukry, ryby verzus ostatné druhy mäsa. Z hľadiska 
užívania návykových látok: účinky alkoholu, tabaku a marihuany. Využívali sme moderné 
didaktické prostriedky (interaktívna tabuľa, počítač, smokelizer, digitálny tukomer), moderné 
didaktické metódy (EUR metóda, brainstorming a i.). Študenti si mali možnosť vyskúšať aj 
digitálny tukomer na zistenie podielu telesného tuku alebo smokelizer na zistenie prítomnosti 
dechtu v pľúcach.  

Na štatistické spracovanie údajov sme použili štatistický program SPSS verzia 20 a 
využívali sme nasledovné štatistické analýzy: ANOVA, t-testy, korelácie. 

 
Výsledky  

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 319 adolescentov, pričom na GJAK prevažovali dievčatá 
(58,1%) nad chlapcami (41,9%) a rovnako aj na GSR – dievčatá tvorili 63,5% a chlapci 
36,5%. Z hľadiska veku študenti GJAK sú o niečo mladší ako študenti na GSR. 
V experimentálnej skupine je aritmetický priemer 16,1 a v kontrolnej 16,9 rokov, pričom t- 
test vyšiel v hodnote (–8,58) signifikantne (tab. 1).  

 
Tab. 1. Rozdiely vo veku medzi GJAK a GSR (po intervencii) 

 Vek (x ± SD) t 
GJAK 16,1 ± 0,7 
GSR 16,9 ± 0,8 

-8,58*** 

*** p ≤ 0,001 
 
Čo sa týka hmotnosti a výšky, adolescenti na GJAK sú vyšší a ťažší oproti adolescentom 

na GSR približne o 2 kg a 2 cm. V posudzovaní zdravia mali lepšie výsledky študenti 
v experimentálnej skupine (GJAK) oproti kontrolnej a v oblasti pohybovej aktivity študenti 
z GJAK viac športujú ako študenti z GSR. V oblasti vedomostnej mali v teste lepšie výsledky 
študenti v experimentálnej skupine (GJAK) oproti študentom v kontrolnej skupine (GSR). Na 
GJAK boli lepší o 6 bodov – získali 30bodov, v GSR 24. T-testy vyšli na 11,78 a boli 
signifikantné (obr. 1). Zistili sme aj korelačný vzťah, t.j. tí, čo športujú viac, majú vo 
vedomostnom teste lepšie výsledky. V rámci hodnotenia intervencie bola táto pre viac ako 
polovicu respondentov prínosom a respondenti, ktorí uviedli, že intervencia bola pre nich 
prínosná, sa vo vedomostnom teste zlepšili o 5,5 bodu.  
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Obr. 1. Porovnanie experimentálnej (GJAK) a kontrolnej skupiny (GSR) vo vedomostnom teste  

po intervencii (t = 11,78; p ≤ 0,001) 
 

Študenti GJAK sa po intervencii zlepšili o 4 body. Pred intervenciou mali priemer 25,5 
a po intervencii mali vo vedomostnom teste priemer 29,2. T-test mal hodnotu -5,82 a bol 
signifikantný (tab. 2). 
 

Tab. 2. Porovnanie výsledkov vedomostného testu pred intervenciou  
a po nej v experimentálnej skupine (GJAK) 

 Priemer ± SD t 
Test pred intervenciou 
Teest po intervencii 

25,5 ± 3,0 
29,2 ± 3,6 

- 5,82*** 

*** p ≤ 0,001 
 

Diskusia 

V minulých rokoch, ale aj v súčasnosti, sa v Slovenskej republike uskutočnilo niekoľko 
prieskumov a štúdií, ktoré mapujú rôzne oblasti životného štýlu detí a adolescentov. Tieto 
prieskumy síce popisujú napríklad vybrané determinanty zdravia alebo zdravotný stav, avšak 
len málokedy smerujú k následným intervenčným aktivitám, ktoré by aktuálny stav ovplyvnili 
(3, 10). Na druhej strane sa nezávisle od týchto prieskumov realizujú intervencie, pri ktorých 
sa „zabúda“ na zhodnotenie stavu pred a po intervencii. Naša štúdia pokrýva aj túto oblasť 
a zahŕňa osobitný prístup. Preto je veľmi dôležité uskutočňovať intervenčné programy nielen 
na celoštátnej či medzinárodnej úrovni, napríklad CINDI (6), ale aj na lokálnej úrovni, kde má 
pedagóg možnosť osobnejšieho prístupu k študentom.  

Ako môžeme vidieť zo štúdií HBSC a ESPAD, žiaci majú problémy s nadhmotnosťou a 
užívaním návykových látok (10, 13, 16). Problematika konzumácie nelegálnych drog sa 
v súčasnej dobe na Slovensku považuje za jeden z najzávažnejších celospoločenských 
problémov podmienený mnohými faktormi. Najrizikovejšiu skupinu predstavujú práve mladí 
ľudia. Drogová scéna sa spája s adolescentným problémovým správaním, keď si jedinec 
hľadá vlastnú identitu. Prevencia by mala byť zameraná na vysvetlenie vzniku návyku, čo 
mladí ľudia, ktorí experimentujú s drogami, často nevedia. Veľmi účinnou prevenciou 
užívania drog je získavanie endorfínov prirodzeným spôsobom ako je šport, turistika (5).  

Na Slovensku zaznamenávame kontinuálny nárast užívania návykových látok v celej 
populácii. Vzhľadom na nepriaznivý stav týkajúci sa fajčenia, užívania alkoholu či 
nebezpečenstva užívania iných drog u mladistvých je potrebné venovať tejto problematike 
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zvýšenú pozornosť a klásť väčší dôraz na prevenciu, na výchovu v školách i v rodinách. Je 
potrebné staviť na pochopenie, akceptáciu názorov detí, podporovanie rozprávania o ich 
problémoch a láskavý prístup (4). 

V experimentálnej skupine (GJAK) sme zistili štatisticky významné zlepšenie vo 
vedomostnom teste po intervencii (tab. 2) v porovnaní s kontrolnou skupinou (GSR), v ktorej 
prebehlo vyhodnocovanie bez intervenčného zásahu (obr. 1). Celkovo môžeme zhodnotiť, že 
intervencia bola veľkým prínosom a obohatením pre študentov. Dosiahnuté výsledky však 
poukazujú len na jej pozitívny krátkodobý efekt, preto by bolo potrebné nadviazať na tieto 
výsledky a ďalej pokračovať v práci s týmito študentmi. 

 
Záver 

Z hľadiska zdravia a rozvoja osobnosti sú detstvo a adolescencia kritickými obdobiami v 
živote človeka, nakoľko fyziologické nutričné požiadavky sú zvýšené a preto je konzumácia 
stravy s adekvátnou nutričnou hodnotou veľmi dôležitá. Intervenciami zameranými na zdravú 
výživu treba začať už v detstve a dospievaní, aby sa zabránilo alebo zvrátilo vplyvu 
nepriaznivých účinkov na zdravie, prípadne zlých stravovacích návykov. Stravovacie návyky, 
životný štýl a vzorce správania, ktoré si mladí ľudia osvoja, pretrvávajú spravidla po celý 
život. Dosiahnutím ozdravenia výživy možno účinne predchádzať výskytu viacerých 
chronických chorôb, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových, so závažnými 
celospoločenskými a ľudskými dopadmi. 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 – pohybovú 
aktivitu 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 možností 
kontaktu mladých ľudí s drogami. Aj napriek náročnosti celého procesu a krátkodobému 
efektu podľa nášho názoru má význam uskutočňovať intervenčné programy ako súčasť 
prevencie.  
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PROFESIONÁLNA EXPOZÍCIA POLYCYKLICKÝM AROMATICKÝM 
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 Oddelenie laboratórií preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Žiline 
  
 
 

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú tvorené organickými zlúčeninami 
zloženými z 3 a viacerých aromatických kruhov, ktoré obsahujú iba uhlík a vodík. 
Najznámejším PAU s pravdepodobne karcinogénnym a mutagénnym účinkom je 
benzo(a)pyrén. Pri chronickej expozícii PAU sa uplatňujú účinky na dýchací systém, kožu, 
môže sa objaviť chronická bronchitída, poškodenie obličiek, pečene a zvýšený výskyt 
karcinómov pľúc.  

PAU vznikajú ako produkty pri tepelnom rozklade a nedokonalom spaľovaní koksu, 
čierneho uhlia, asfaltu pri teplotách 300 °C až 600 °C (1).  

Asfaltové kryty vozoviek sa vyrábajú z asfaltových zmesí. Asfaltové zmesi sa podľa zloženia, spôsobu 
výroby a kladenia delia na zmesi hutnené alebo valcované a liate. Základnými stavebnými materiálmi sú 
kamenivo, kamenná múčka a asfaltové spojivo. Ako kamenná múčka, ktorá sa pridáva do zmesi kameniva, sa 
používa mletý vápenec. Na výrobu asfaltových zmesí sa používa asfalt podľa STN EN 12591 Asfalty a asfaltové 
spojivá. Požiadavky na cestné asfalty (2). Na zlepšenie priľnavosti asfaltu ku kamenivu a na úpravu reologických 
vlastností sa môžu použiť prísady. Na výrobu hutnených asfaltových zmesí sa používajú výkonné, dnes už plne 
automatizované obaľovacie súpravy asfaltových zmesí. Výkon takýchto obaľovacích súprav sa pohybuje 
v rozmedzí od 40 do 300 a viac ton za hodinu (3, 4).  

Výrobný proces obaľovacej súpravy sa začína odberom kameniva zo skládky a naplnením dávkovacích 
zásobníkov. V spodnej časti zásobníkov sú nastaviteľné výpustné otvory na dávkovanie množstva jednotlivých 
frakcií kameniva. Kamenivo zo zásobníkov sa pomocou zberného pásu dostáva do vstupného otvoru rotačnej 
sušičky, kde sa vysuší a ohreje na obaľovaciu teplotu, odkiaľ kamenivo kontinuálne prechádza do miešacieho 
bubna, v ktorom sa zmiešava so spojivom vplyvom rotačného pohybu kameniva v bubne. Spojivo sa dávkuje 
špeciálnou trubicou do druhej tretiny bubna. Po prechode bubnom hotová zmes padá do malého medzizásobníka, 
odkiaľ sa transportuje špeciálnym pásovým dopravníkom pridáva priamo do zásobníka horúcej zmesi. 

Na miesto spracovania a uloženia sa asfaltové zmesi dopravujú nákladnými autami s plechovými korbami, 
ktoré sa pred napustením asfaltovej zmesi dôkladne postriekajú inertným roztokom, aby nedochádzalo k 
jej prilepovaniu na korbu vozidla. Asfaltová zmes sa kladie na opravený a očistený podklad, na ktorý sa aplikuje 
spojovací postrek riedeným asfaltovým spojivom alebo emulziou v množstve 0,2 kg až 0,4 kg sušiny spojiva na 
1 m2. Asfaltová zmes sa ukladá pomocou finišera. Najčastejšie sa používajú rôzne veľké finišery na kolesovom 

Životné podmienky a zdravie, 2015 



 252

alebo pásovom podvozku. Ručné kladenie zmesi je prípustné len v stiesnených podmienkach, keď nemožno 
použiť finišer. V prvej fáze spracovania sa zmes predhutní finišerom, keď je zmes horúca a málo viskózna, 
dosiahne sa dobré zhutnenie s minimálnou prácnosťou. Dobre predhutnená zmes má už aj v horúcom stave 
vyššiu stabilitu, je únosnejšia a valce môžu pracovať hneď za finišerom. Na hutnenie asfaltových zmesí sa môžu 
použiť rôzne druhy valcov.  

Cieľom našej práce bolo poukázať na expozíciu benzo(a)pyrénom obsluhy finišerov, 
valcistov, izolatérov, finišeristov-výškarov pri pokládke asfaltových zmesí a natavovaní pásov 
asfaltových zmesí, ako aj strojníkov obaľovacej súpravy, elektrikárov a hlavných strojníkov 
obaľovacích súprav na jednotlivých sledovaných pracoviskách výroby asfaltových zmesí. 
Sledovali sme 5 typov zariadení výroby obaľovacích zmesí (TELTOMAT 5, TELTOMAT 45, 
TELTOMAT 120, SIM AMMANN, ASKOM 160), ktoré majú rôzne výkony výroby 
asfaltových zmesí. Pri pokládke asfaltovej zmesi sme porovnali pracovisko, ktorého 
zamestnanci uskutočňovali opravy výtlkov a chodníkov, čiže asfaltérske práce menšieho 
rozsahu, a zamestnancov vykonávajúcich pokládku pri výstavbe ciest a pri natavovaní 
asfaltových pásov na betónovú konštrukciu. 

 
Materiál a metódy 

Odber, spracovanie a stanovenie koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov 
vo vzorkách pracovného ovzdušia 

 
Tab. 1. Pracovné podmienky odberu pri pokládke asfaltovej zmesi 

Pracovné 
zaradenie 

Pracovné podmienky odberu 
Doba 

odberu 
[min] 

Majster 
Obsluha nakladača, nakladanie asfaltovej zmesi od recyklátora BAGELA 
BA 7000F - 0,5 tony asfaltovej zmesi – oprava výtlkov 

180 

Technický 
pracovník 

Nakladanie asfaltovej zmesi od recyklátora BAGELA BA 7000F na rezaný 
úsek cesty lopatou – pokládka 0,5 tony asfaltovej zmesi – oprava výtlkov 

172 

Obsluha finišera 
Obsluha finišera BOMAG FAYAT GROUP MF 221, kontrola asfaltovej 
zmesi po úprave chodníka 1,5 tony asfaltovej zmesi 

120 

Valcista 
Obsluha valca BW 120 AD 3 – valcovanie chodníka po pokládke 1,5 tony 
asfaltovej zmesi 

120 

Finišerista 
Obsluha finišera Titan pri pokládke asfaltovej zmesi – 70 ton asfaltovej 
zmesi, výstavba cesty 

144 

Finišerista - 
Výškar 

Obsluha žehličky finišera Titan- nastavovanie výšky pokladanej zmesi, 
pohybuje sa popri finišeri, výstavba cesty– 70 ton asfaltovej zmesi 

146 

Izolatér 
Natavovanie asfaltových pásov systémom SIKA BITUMELIT 
prostredníctvom propán-butánových horákov, výstavba cesty 

180 

 
Odbery sme vykonávali na vybraných pracoviskách výroby asfaltových zmesí (VAZ), ako 

aj pri pokládke asfaltových zmesí. Pri odbere zamestnanci na jednotlivých pracovných 
miestach vykonávali pracovné činnosti, ktoré uvádzame v tab. 1 a 2. Na osobné odbery 
v dýchacej zóne zamestnancov sme použili čerpadlá Apex (Chromspec) a čerpadlá Airchek 52 
(Chromservis) s odberovými hlavicami priemeru 37 mm sériovo zapojené s detekčnou 
trubičkou XAD 2 cez spojku. Prietok na čerpadlách bol nastavený na 2 l/min a pred a po 
meraní kontrolovaný plavákovým prietokomerom typ Casella (Chromservis). Osobné odbery 
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na jednotlivých pracovných miestach trvali v závislosti od charakteru práce od 2 do 3 hodín. 
Vzorky do laboratória boli prepravované v chladničke pri teplote 0 °C zabalené v hliníkovej 
fóli i, aby sa vylúčilo UV svetlo, ktoré by mohlo spôsobiť rozklad odobratých PAU.  

 
Tab. 2. Pracovné podmienky odberu pri výrobe asfaltových zmesí (VAZ): 

Pracovné zaradenie Pracovné podmienky odberu 
Doba 

odberu 
[min] 

Strojník obaľovacej súpravy – 
TELTOMAT 5 

Nastavuje výrobu obaľovaných asfaltových zmesí podľa receptúr 
vo velíne, vo vonkajšom priestore kontroluje obalenú zmes vo 
vozíku, riadi nasýpanie asfaltovej zmesi z velína 

160 

Obsluha pásov – TELTOMAT 5 
Kontroluje plynulý prísun kameniva na dopravnom páse do 
sušiaceho bubna, odoberá vzorku asfaltovej zmesi 

160 

Strojník obaľovacej súpravy – 
TELTOMAT 45 

Obsluha obaľovacej súpravy z velína, údržba obaľovačky, 
vizuálna kontrola nábehu veže po odstávke, riadenie nasýpania 
asfaltovej zmesi z velína 

149 

Majster obaľovacej súpravy – 
TELTOMAT 45 

Riadenie procesu výroby asfaltovej zmesi, riadenie pracovníkov 
obaľovačky, administratívne práce 

126 

Hlavný strojník – TELTOMAT 
120 

Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí vo velíne, vo 
vonkajšom priestore kontroluje celý systém výroby, meranie 
teploty asfaltu 

125 

Elektrikár TELTOMAT 120 
Kontrola výroby asfaltových zmesí vo vonkajšom priestore, 
meranie teploty asfaltu, riadenie výroby z velína 

129 

strojník TELTOMAT 120 
Kontrola podávačov kameniva, pásových dopravníkov, 
šnekového dopravníka, sušiaceho bubna, zavážanie vozíka 
obalenej zmesi a čistiace práce 

132 

Hlavný strojník – ASKOM 160 
Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí vo velíne, vo 
vonkajšom priestore kontroluje celý systém výroby 

132 

Elektrikár – ASKOM 160 
Kontrola výroby asfaltových zmesí vo vonkajšom priestore, 
kontrola klinových remeňov korečkového dopravníka 

129 

Strojník – ASKOM 160 
Kontrola podávačov kameniva, pásových dopravníkov, klinových 
remeňov triediča a korečkového dopravníka, odoberanie vzoriek 
obaľovanej asfaltovej zmesi 

122 

Hlavný strojník – SIM 
AMMANN 

Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí vo velíne, vo 
vonkajšom priestore mazanie ložísk kontrola kvality obaľovanej 
zmesi, oprava postreku 

124 

Elektrikár – SIM AMMANN 
Oprava koncového spínača a miešačky, kontrola asfaltovej zmesi 
z nákladného auta, kontrola čerpadla, klapiek 

151 

Strojník – SIM AMMANN 
Riadenie výroby obaľovanej asfaltovej zmesi vo velíne, vizuálna 
kontrola asfaltovej zmesi, čistenie filerovej váhy 

139 

 
Po 24 hodinách v mrazničke sme sorbenty z trubičky ako aj filter vylúhovali v 5 ml 

acetonitrilu p.a., následne uložili do ultrazvuku UCC4 na 60 minút. Potom sme odobrali 

vrchnú 1 ml vrstvu do vialky a následne 10 µl nástrek autosamplerom do kvapalinového 
chromatografu (HPLC) Merck Hitachi D-7000. Ako mobilnú fázu sme použili kontinuálny 
gradient acetonitrilu s deionizovanou vodou s rýchlosťou prietoku 1 ml/min. Použila sa 

kolóna pre PAU firmy Merck s rozmermi 250 x 4,6 mm, so zrnitosťou 5 µm. Na UV 
detektore sme stanovili chryzén. Na fluorescenčnom detektore sme stanovili benzo(a)pyrén, 
benzo(a)antracén, fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)antracén, dibenzo(a)antracén, 
benzo(n)fluorantén, benzperylén, indenpyrén podľa metódy NIOSH 5506 (5).  
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Na základe získaných údajov od zamestnávateľov sme vypočítali celozmenové časové 
expozície benzo(a)pyrénu pre jednotlivých zamestnancov podľa STN EN 689 (6). Neistota 
merania bola vypočítaná ako rozšírená kombinovaná neistota s koeficientom rozšírenia k = 2. 

 
Výsledky a diskusia 

Naša práca bola zameraná na expozíciu zamestnancov v pracovnom zaradení majster, 
technický pracovník, finišer, valcista, izolatér a výškar pri pokládke asfaltových zmesí a pre 
pracovné zaradenie elektrikár, hlavný strojník, strojník obaľovacej súpravy, majster 
obaľovacej súpravy na pracovisku výroby asfaltových zmesí (VAZ). Následne sme vypočítali 
hodnoty celozmenových priemerov (TWA) pre uvedené pracovné zaradenia na jednotlivých 
pracovných miestach a hodnoty sme porovnali s technickými smernými hodnotami (TSH) pre 
benzo(a)pyrén 0,002 mg/m3 podľa NV SR č. 471/2011 (7). Uvedené výsledky sme spracovali 
do tab. 3. pre pokládku asfaltových zmesí a do tab. 4 pre výrobu asfaltových zmesí. V rámci 
analýzy na kvapalinovej chromatografii pre zamestnancov výroby asfaltových zmesí sme 
stanovili koncentrácie aj ďalších PAU ako fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)antracén, 
benzo(b)fluorantén, benzperylén, indenopyrén, chryzén, dibenzantracén, keďže uvedené PAU 
nemajú deklarovanú hodnotu TSH, neuvádzame ich výsledky pre jednotlivé pracovné 
zaradenia v tabuľkách. Najvyššie koncentrácie sme namerali pre fluorantén pre pracovné 
zaradenie hlavného strojníka, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 0,000005 mg/m3 do 
0,000057 mg/m3. V stopových množstvách na hranici limitu stanoviteľnosti bola potvrdená 
pre uvedené pracovné zaradenie aj prítomnosť benzo(a)antracénu, benzo(b)fluoaranténu, 
chryzénu a indenopyrénu. Prítomnosť benzperylénu, benzo(k)fluoranténu, a dibenzantracénu 
nebola potvrdená ani v jednom prípade pre všetky sledované pracovné zaradenia 
zamestnancov výroby asfaltových zmesí. 

Na pracoviskách výroby asfaltových zmesí neboli prekročené hodnoty TSH pre 
benzo(a)pyrén ani v jednej z 13 odobratých vzoriek v dýchacej zóne strojníkov, hlavných 
strojníkov, elektrikárov a majstra obaľovacej súpravy. Celozmenové hodnoty BaP sme 
stanovili iba pre pracovné zaradenie strojníka, kde v jednej z 5 sledovaných prevádzok sme 
vypočítali hodnotu TWA pre BaP 0,000002 mg/m3, čo predstavuje iba 0,1 % z povolenej 
TSH. 
 
Tab. 3. Rozsah nameraných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a celozmenové priemery 8-hodinového časovo- 
váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre benzo(a)pyrén (BaP) pre osobné odbery (6) pri pokládke afaltových 
zmesí. TSH pre benzo(a)pyrén je 0,002 mg/m3. Neistota stanovenia BaP je 21 %. 

Pracovné zaradenie 
Namerané hodnoty 

[mg/m3] 
Celozmenové priemery 

[mg/m3] 
Finišerista 0,003 0,0021 
Finišerista – výškar 0,0048 0,0034 
Izolatér 0,0036 0,0027 
Technický pracovník – pokládka asfaltu 0,0002 0,0001  
Majster 0,00004 0,00002 
Valcista 0,000001 < 0,0000004 
Obsluha finišera 0,0002  0,0001  

Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak. 
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Tab. 4. Rozsah nameraných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a celozmenové priemery 8-hodinového časovo- 
váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre benzo(a)pyrén (BaP) pre osobné odbery (6) pri výrobe asfaltových 
zmesí. TSH pre benzo(a)pyrén je 0,002 mg/m3. Neistota merania BaP je 21 %. 

Pracovné zaradenie 
Namerané hodnoty 

[mg/m3] 
Celozmenové priemery 

[mg/m3] 
Elektrikár < 0,0000004 < 0,0000004 
Strojník  0,000004 0,000002 
Strojník obaľovacej súpravy < 0,0000004 < 0,0000004 
Majster obaľovacej súpravy < 0,0000004 < 0,0000004 

Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.  
 
Pri pokládke asfaltových zmesí pri úprave chodníkov a oprave výtlkov, kde sa použili 

množstvá asfaltovej zmesi od 0,5 do 1,5 tony asfaltovej zmesi, sme počas vykonaného odberu 
nezistili prekročené hodnoty TSH pre benzo(a)pyrén pre technického pracovníka pri pokládke 
asfaltu, valcistu, ani pre obsluhu finišera BOMAG FAYAT GROUP MF 221, a majstra 
vykonávajúceho obsluhu nakladača, nakladanie asfaltovej zmesi od recyklátora BAGELA BA 
7000F. Najvyššie namerané hodnoty koncentrácie BaP, ako aj hodnoty TWA pre BaP sme 
zistili pre pracovné zaradene obsluha finišera a technického pracovníka pri pokládke 
asfaltovej zmesi, avšak celozmenová expozícia benzo(a)pyrénom bola iba 0,0001 mg/m3, čo 
predstavuje iba 5 % z povolenej hodnoty TSH pre benzo(a)pyrén. 

Pri výstavbe ciest a pri natavovaní asfaltových pásov na betónové konštrukcie sme pre 
sledované pracovné zaradenia finišerista, finišerista-výškar a izolatér namerali hodnoty, ako aj 
celozmenové priemerné koncentrácie benzo(a)pyrénu, ktoré prekračovali TSH, a to 
v rozmedzí od 5 % do 70 %. Najvyššie koncentrácie sme namerali pre pracovné zaradenie 
finišerista-výškar, ktorý počas odberu vykonával obsluhu žehličky finišera Titan – 
nastavovanie výšky pokladanej zmesi, pohybuje sa popri finišeri.  

Na pracoviskách pokládky asfaltovej zmesi nie sú nainštalované odsávacie zariadenia na 
rozdiel od plne automatizovaných kontinuálnych obaľovacích liniek vyrábajúcich asfaltové 
zmesi.  
 

Záver 

Pri pokládke asfaltovej zmesi, ako aj pri natavovaní asfaltových pásov na povrch 
betónovej konštrukcie, sú zamestnanci vystavení pôsobeniu fyzikálnych aj chemických 
faktorov. Jedným z nich je aj benzo(a)pyrén, ktorý patrí do skupiny potenciálnych 
karcinogénov a mutagénov. Na dvoch takýchto pracoviskách sme stanovovali koncentrácie 
benzo(a)pyrénu v dýchacej zóne zamestnancov. Pri pokládke asfaltovej zmesi pri výstavbe 
cesty a natavovaní asfaltových pásov na povrch betónovej konštrukcie sme zistili prekročené 
hodnoty TSH pre benzo(a)pyrén pre pracovné zaradenie finišerista, finišerista-výškar 
a izolatér. Najvyššia nameraná koncentrácia BaP, ako aj celozmenový priemer sme zistili pre 
pracovné zaradenie finišerista-výškar, kde došlo k prekročeniu TSH v rámci celozmenovej 
expozície o 70 %. Dodržané hodnoty TSH sme zistili pre pracovné zaradenie valcista, majster, 
obsluha finišera a technického pracovníka pri oprave výtlkov a oprave chodníkov, kde sa 
v porovnaní s výstavbou ciest kládli podstatne menšie množstvá asfaltovej zmesi. 
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Pri výstavbe ciest je preto vhodné sledovať zdravotný stav zamestnancov, nakoľko ich 
pracovné zaťaženie benzo(a)pyrénom je pomerne vysoké. Vo finišeroch, ani pri ručnom 
natavovaní asfaltových pásov, nie je zabezpečené odsávanie vzhľadom na technologické 
možnosti a zamestnanci neboli v dýchacej zóne chránení ani žiadnymi osobnými ochrannými 
prostriedkami. 

Pri výrobe asfaltových zmesí v plne automatizovaných kontinuálnych obaľovacích 
súpravách na 5 vybraných pracoviskách sme nezistili prekročené hodnoty TSH pre 
benzo(a)pyrén pre všetky sledované pracovné zaradenia – elektrikár, strojník, strojník 
obaľovacej súpravy a majster obaľovacej súpravy. Tieto výsledky sú dokladom výkonných 
odsávacích systémov v obaľovacích súpravách, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia 
zamestnancov. 
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Na dosiahnutie konkurencieschopnosti na globálnom trhu musia podniky venovať 
zvýšenú pozornosť adaptácii na podmienky ponuky a dopytu. Jedným z najdôležitejších 
parametrov výrobkov z hľadiska ich konkurencieschopnosti na trhu je ich kvalita, ktorú 
okrem iného ovplyvňujú aj zamestnanci. Skúsenosti z praxe ukazujú, že kvalitný pracovný 
výkon možno dlhodobo očakávať len od zdravých, odpočinutých a spokojných zamestnancov. 
To je dôvodom, prečo je treba venovať pozornosť zdraviu zamestnancov a prevencii chorôb 
súvisiacich s prácou.  

Vo vyspelých krajinách sa to zabezpečuje systematicky v rámci programov zameraných 
na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ktorých súčasťou sú aj ergonomické 
programy založené na účastníckom princípe.  

V práci sa preto zameriavame na problematiku uplatňovania ergonomického programu 
založeného s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti ľudskej práce v priemyselných 
podnikoch. Cieľom práce je opísať viaceré kroky a postupy, ktoré sa realizovali v posledných 
desaťročiach v uvedenej oblasti a na príklade vybraného podniku. Predstavíme niektoré 
skúsenosti z realizácie preventívne zameraného ergonomického programu na Slovensku na 
príklade podniku Johnson Controls International, spol. s r.o. – OZ Lozorno (ďalej JCI), kde sa 
dosiahli pozitívne výsledky. 

V tejto oblasti sa uplatňujú hlavne dva prístupy. Prvý prístup, prevládajúci v EÚ, možno 
označiť ako modelový a virtuálny, nakoľko vychádza z modelových situácií založených na 
výsledkoch výskumov vo viacerých vedných oblastiach, pozorovaniach v podnikoch 
a požiadavkách podnikateľskej praxe. Jednou z typických metód, ktoré tento prístup 

                                                           
1
 Táto práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0448/13 (1428) „Transformácia ergonomického 

programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS a HSM“. 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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uplatňujú, je napr. EAWS. Podrobne sa takýmito, najmä počítačovými metódami z tejto 
oblasti, zaoberajú autori Smutná a Dulina (1). Vo všeobecnosti ide o metódy, ktoré majú svoj 
význam pri navrhovaní nových systémov, prevádzok, zariadení a pracovísk. 

Druhý prístup vychádza z analýzy skutočného výskytu ťažkostí a chorôb podporno-
pohybového systému (PPS) ako indikátora nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie, 
ktorý prezentuje Van Wely (2) a NIOSH (15). Na Slovensku sa takýto prístup uplatňoval od 
80. rokov vo Výskumnom ústave mechanizácia a automatizácie v Novom Meste nad Váhom 
(VÚMA) zrušeného po roku 1989 (3). Využíva sa v USA a uplatňoval sa aj v rámci 
výskumných a legislatívnych aktivít bývalého oddelenia ergonómie zrušeného Ústavu 
preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave. Tento prístup je vhodný najmä pri 
každodennom riešení problémov podnikov prostredníctvom preventívnych ergonomických 
programov. 

V súčasnosti na rozvíjaní tohto prístupu v rámci výskumných projektov pokračuje 
ergonomická pracovná skupina na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (ÚPIM) 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) na Materiálovo-technologickej fakulte 
(MTF) so sídlom v Trnave v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS) Pro Benefit. 

Všeobecná forma modelu ergonomického programu, ktorý používame na Slovensku, 
dostal pracovný názov HCS 3E a vznikol v rámci riešenia projektu Slovensko – USA 
spolupráce č. 019/2001 Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomics 
za projektové obdobie 2002 – 2006 (4, 5). Jeho riešenie skomplikovali organizačné zmeny na 
ÚPKM v Bratislave tak, že sa ho nakoniec podarilo úspešne ukončiť až na terajšom ÚPIM 
STU v Bratislave na MTF so sídlom v Trnave. 

 
Materiál a metódy 

Riešenie projektu spočívalo v overovaní možností uplatnenia modelu ergonomického 
programu založeného na účastníckom princípe používaného v USA v podmienkach 
priemyselných podnikov na Slovensku. Program sa overoval spolu v 18 podnikoch, v ktorých 
sa do projektu na základe informovaného súhlasu zapojilo a bolo vyšetrených spolu 3 059 
zamestnanncov. 

Pri zbere dát sme použili: 
− Antropometrické merania podľa Hanulíka a kol. (6), doplnené o vlastnú metódu merania 

rozmerov pracovísk.  
− Nordic Questionnaire (NQ), ktorý bol modifikovaný pre účely ergonomického programu 

(7).  
− V rámci zberu dát počas výskumov na ÚPKM v Bratislave sme okrem toho zisťovali aj 

údaje o chorobnosti a práceneschopnosti zamestnancov zo záznamov pracovných lekárov 
v podnikoch.  

− Na základe poznatkov o výskyte a intenzite ťažkostí PPS zamestnancov uplatňujeme 
cielené rozhovory so zamestnancami na pracoviskách zamerané na príčiny ťažkostí 
uvedených v dotazníku.  
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− Zároveň sa vyhotovuje fotodokumentácia a videozáznamy pracovných cyklov 
jednotlivých pracovných pozícií v prevádzkach podnikov zahrnutých do našich štúdií.  

 

Obr. 1. Cyklus všeobecnej formy procesu ergonomického riešenia 
 
Dotazníky sa vo všeobecnosti nepovažujú za presný nástroj pre zber dát. Naši kolegovia 

v USA však dokázali, že NQ je výnimkou. Uskutočnili a publikovali štúdiu zameranú na 
hodnovernosť dát získaných pomocou uvedeného dotazníka (13) tak, že ho opakovane 
distribuovali v týždňových intervaloch a u väčšiny parametrov zistili zhodu v odpovediach na 
úrovni nad 90 %, čo svedčí o vysokej hodnovernosti získaných dát. Preto NQ odporúčajú na 
zber dát aj pre účely epidemiologických štúdií uplatnených v rámci analýz pre ergonomické 
účely. 

Ergonomický program by sa mal vo všeobecnosti realizovať v päťkrokových cykloch 
(obr. 1): 
− Identifikácia problému – výskyt indikátorov nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie, 

ako napr. výskyt a intenzita ťažkostí PPS, práceneschopnosť, fluktuácia a absencia, 
nepodarkovosť a pod. 

− Analýza problému – zisťovanie príčin výskytu ťažkostí PPS a aj ostatných indikátorov 
pomocou epidemiologických metód, pri iniciácii ergonomického programu formou 
retrospektívnej kohortovej štúdie po realizácii navrhnutých opatrní formou kohortových 
štúdií (8). 

− Samotné riešenie zistených problémov – uplatňuje sa technické riešenie v kombinácii 
s administratívnymi opatreniami. 

− Implementácia riešenia na pracovných pozíciách. 
− Hodnotenie dopadov na výskyt ťažkostí PPS a prínosy z vynaložených nákladov. 

Uvedenú všeobecnú formu ergonomického programu je potrebné modifikovať na 
podmienky jednotlivých podnikov, ako to odporúčajú Marková a Hatiar (9). 
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Prezentované metódy sú dostatočne flexibilné na to, aby sme ich mohli prispôsobiť na 
podmienky prevádzok v podnikoch, kde realizujeme naše štúdie. V rámci riešenia sme navrhli 
vlastnú metódu výpočtu hodnotenia uhlov telesných segmentov pri práci (11), pričom sa 
vychádzalo z antropometrických rozmerov, rozmerov pracovísk a goniometrických funkcií 
(hlavne cosínus a sínus). Hlavné princípy uvedenej metódy sa uplatnili už pri príprave 
návrhov expertíz pre hlavného hygienika v rámci pracovných skupín, v návrhoch pre 
legislatívu (napr. vyhláška MZ SR 542/2007 Z. z.) a pri návrhoch riešení úprav konkrétnych 
pracovísk v podnikoch zahrnutých do uvedeného projektu. Na ÚPIM STU v Bratislave, na 
MTF so sídlom v Trnave pokračuje riešenie v rámci projektov, kde sa uplatňuje zber dát 
a návrhy riešení aj cez dizertačné, bakalárske a diplomové práce. V súčasnosti riešenie 
pokračuje v rámci projektu VEGA č. 1/0448/13 (interné označenie – úloha č. 1428) 
Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a 
využitím modulov QMS, EMS a HSM. 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky riešenia uvedených projektov sa priebežne uplatňujú v rámci činností 
niektorých pracovných zdravotných služieb (ďalej PZS). Na úrovni podnikov sa konkrétne 
návrhy riešení najčastejšie realizujú prostredníctvom bezpečnostných technikov, ktorí sú 
zodpovední za kvalitu podmienok pracovného prostredia, oblasť bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Títo často dostávajú úlohy aj za oblasť ergonómie a bývajú zodpovední aj za 
priebeh ergonomického programu v podnikoch. 

Pre konkrétne podmienky podnikov na Slovensku adaptujeme a modifikujeme 
v predchádzajúcej kapitole uvedený základný model ergonomického programu HCS 3E, 
pričom vychádzame z modifikácií podľa Markovej a Hatiara (9).  

Na základe poznatkov z podnikov sme zistili, že ergonomický program možno úspešne 
iniciovať len v takom podniku kde je podpora top manažmentu. Navrhnuté opatrenia je 
potrebné realizovať postupne, tak aby to nenarušilo objem výroby. Podnik, ktorý tu uvádzame 
ako príklad, postupne realizoval navrhnuté opatrenia v priebehu desiatich rokov. 

Iniciácia ergonomického programu sa začala ergonomickou analýzou, pri zbere dát sa 
uplatnil upravený NQ, analýza videozáznamov pracovných cyklov na pracovných pozíciách 
v prevádzke a rozhovormi so zamestnancami. Nasledovalo vytvorenie ergonomickej 
pracovnej skupiny, ktorá sa zamerala na realizáciu preventívnych opatrení navrhnutých na 
základe výsledkov ergonomickej analýzy. Vedúcim tejto skupiny je referent pre health and 

safety, environment and ergonomics. Členmi sú systémoví inžinieri – špecialisti na metódu 
vopred určených časov (MTM), STU MTF poskytuje odborné konzultácie, diplomantov 
a doktorandov pri riešení čiastkových problémov.  

Konkrétne návrhy preventívnych opatrení sa v uvedenom podniku JCI realizujú postupne 
v spolupráci so systémovými inžiniermi tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k ekonomickým 
stratám. V rámci systému kvality sa tu používa analýza možného výskytu a vplyvu nekvality 
vo výrobe označovaná ako FMEA (failure mode and effects analysis) (obr. 2). Pre oblasť 
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ergonómie je materským podnikom vytvorený formulár s názvom Kontrolný súpis 
potenciálnych ergonomických problémov označovaný skratkou PEIL (potential ergonomics issues 

list), v ktorom sa na základe ergonomickej analýzy hodnotia rizikové momenty na 
jednotlivých pracovných pozíciách. Hlavné zameranie je tu na ergonomické faktory z oblasti 
biomechaniky (poloha, sila, frekvencia pohybov), ktoré sa označujú ako ergonomický 
trojuholník. Výsledky uvedeného procesu v rozpätí rokov 2005 až 2013 z hľadiska výskytu 
ťažkostí PPS bez ohľadu na ich lokalizáciu a intenzitu uvádzame na príklade v tab. 1. 

 
ERGONOMICKÝ 
TROJUHOLNÍK 

ÚROVEŇ 
HODNOTENIA 

NÁROKY NA 
OPATRENIA 

VÝSLEDNÉ KOMBINÁCIE 
ÚROVNÍ HODNOTENIA 

 HHH MHH LHH 
 HHM MHM LHM 
 

High –„H“ – Vysoké - 
požiadavka na akčný plán a 
ergonomické preskúmanie HHL MMH LHL 

 HMH MHL LMH 
 HMM MMM LMM 
 

Moderate – „M“ – Stredné - 
požiadavka na akčný plán  

HLH MLH LLH 
 HML MML LML 
 HLM MLM LLM  

 

 

 

Low – „L” - Nízke - akčný plán 
nie je požadovaný (je len 
odporúčaný) HLL MLL LLL 

 
Obr. 2. Faktory, na ktoré sa zameriava ergonomická FMEA, spôsob hodnotenia ich úrovne  

a základné nároky na nápravné opatrenia 
 
Tab. 1. Porovnanie výskytu ťažkostí PPS zamestnancov v podniku Johnson Controls International – OZ Lozorno 
za roky 2005 a 2013 

JCI 2005 JCI 2013 Výskyt ťažkostí 
PPS Frekvencia [%] 95% CI [%] Frekvencia [%] 95% CI [%] 
Áno 175 92,6 87,9 – 95,9 65 79,3 68,9 – 87,4 
Nie 14 7,4 4,1 – 12,1 17 20,7 12,6 – 31,1 
Spolu 189 100,0  82 100,0  

 
Výskyt ťažkostí v tab. 1 PPS bez ohľadu na ich lokalizáciu a intenzitu možno na základe 

našich pozorovaní zadeliť do troch skupín: 
− V prvej skupine s výskytom ťažkostí PPS 70 až 79 % prevláda v bežnej populácii 

a vyskytuje sa aj v podnikoch, kde sme zaznamenali menší výskyt vynútených, resp. 
nevhodných pracovných polôh a primeranejšie pracovné tempo.  

− V druhej skupine s výskytom ťažkostí PPS 80 až 89 % vo väčšine prípadov 
zaznamenávame v podnikoch náročnejšie pracovné podmienky a väčšie pracovné 
zaťaženie. 

− V tretej skupine – s výskytom ťažkostí PPS 90 až 100 % vo väčšine prípadov 
zaznamenávame vysoké pracovné tempo a výskyt vynútených, resp. nevhodných 
pracovných polôh.  

Údaje v tab. 1 dokumentujú, že v sledovaných prevádzkach výskyt ťažkostí PPS ako 
indikátor nedostatkov v časovom období 2005 – 2013 poklesol z úrovne tretej na úroveň prvej 
skupiny, čo považujeme za úspech. Potvrdzujú to aj medze spoľahlivosti z rokov 2005 
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a 2013, ktoré sa neprekrývajú (hodnota dolnej medze spoľahlivosti z roku 2003 je 87,9 %, 
ktorú nedosahuje horná medza z roku 2013 s hodnotou 87,4 %). 

Vedenie i zamestnanci tohto podniku sú zatiaľ s priebehom a výsledkami ergonomického 
programu spokojní, preto môžeme túto formu aplikácie ergonomického programu odporučiť. 

Aby sme sa vyrovnali s požiadavkami zvyšovania kvality výrobného procesu v podniku 
JCI prostredníctvom systému FMEA, je potrebné sústavne vylepšovať metódy, ktoré 
používame a overovať ich v praxi tak, aby sa dosahovali čo najkorektnejšie výsledky. Sily 
vynakladané pri práci sme doteraz len odhadovali na základe hmotnosti bremien, s ktorými sa 
manipuluje, a potrebných časov. Získali sme však zariadenie, ktoré nám umožní priamo 
merať sily vynakladané pri práci v jednotlivých pracovných pozíciách. 

Ďalej je potrebné hodnotiť kvalitu pracovných polôh a časy zotrvávania v nich. 
V podnikoch sa pre tento účel používajú napr. metódy MTM a EAWS (1). V rámci tohto 
prístupu sa hodnotia pracovné polohy a časy na základe efektívnosti práce a hlavný dôraz sa 
tu kladie na predpokladané ekonomické prínosy. Neberie sa pritom dostatočný zreteľ na 
zdravie zamestnancov (14). Uplatnenie MTM pri presných analýzach si však vzhľadom na 
požadovanú presnosť 0,036 s vyžaduje špeciálnu snímaciu i meraciu techniku a software. 

Preto sme sa pokúsili navrhnúť jednoduchý spôsob hodnotenia pracovných polôh, ktorý 
vychádza z platných hygienických predpisov stanovujúcich hranice, kde pravdepodobne môže 
dôjsť k poškodeniu zdravia zamestnancov. Hodnotenie sa vykonáva na základe analýzy 
videozáznamov urobených šikmo spredu, napr. aj pomocou mobilu a bežne dostupného 
softwaru, napr. VLC video prehrávača, ktorý umožňuje pracovať s videozáznamom, 
odhadovať časy v sekundách a vytvárať fotodokumentáciu zistených nevhodných pracovných 
polôh. Ako základ sme použili vyhlášku MZ SR č. 542 (10), ktorá v prílohách č. 1 a 4 
prezentuje dva prístupy k hodnoteniu pracovných polôh. Príloha č.,1 na základe expertízy 
ÚPKM pre hlavného hygienika SR pri hodnoteniach vychádza z kritických hodnôt normy ISO 
11226 (12). Tieto je však ťažké uplatniť pri orientačnom hodnotení pracovných polôh laikmi 
bez antropometrických dát.  

V prílohe č. 4 sú však uvedené konkrétne hodnoty, ktoré sme po úpravách 
z preventívneho hľadiska uplatnili pri orientačnom hodnotení pracovných polôh. V praxi, a aj 
na videozáznamoch, je problém presne odhadovať uhly telesných segmentov, nakoľko nie je 
k dispozícii záznam v troch priemetoch. Približne odhadneme polohu, napr. keď je trup 
rovnobežný s podlahou (predklon 90°). Približne možno odhadnúť polohu osi trupu, ktorá 
prechádza bodmi vertex, acromiale a trochanterion pri predklone okolo cca 45°. Problémom 
je, že pri práci sa v nevhodných polohách môže vyskytovať súčasne viacero telesných 
segmentov, ktoré sú často i rotované (napr. kombinácia hlbokého predklonu trupu i hlavy 
s rotáciami sa môže naraz vyskytovať pri vysokom držaní lakťov s rotáciami predlaktí 
a zápästí). Preto pre účely hodnotenia pracovných polôh informovanými laikmi odporúčame 
z preventívneho hľadiska upraviť kritické hodnoty predklonov trupov tak, že za neprijateľné 
polohy, v ktorých je možné zotrvávať len 30 minút z pracovnej zmeny sa považujú už 
predklon trupu a abdukcia ramena okolo 45°. Pri polohe ramena platí pomôcka, že pri 
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pohľade zboku na pracovníka pri práci nesmieme vidieť spodok lakťov. Ako priťažujúci 
faktor chápeme prítomnosť rotácií telesných segmentov pri práci. 

Pokiaľ nie sú k dispozícii iné hodnoty, vychádzame z predpokladu, že pracovná zmena 
trvá 480 minút. Pre jednotlivú nevhodnú polohu alebo jednotlivú kombináciu nevhodných 
polôh telesných segmentov platí kritická hodnota 30 minút, čo je v tomto prípade 6,25 % 
zmeny. Pre všetky pozorované jednotlivé nevhodné polohy a jednotlivé kombinácie 
nevhodných polôh telesných segmentov spolu platí kritická hodnota 50 % pracovnej zmeny. 

Toto vyjadrenie v percentách uľahčuje hodnotenie pracovných polôh, nakoľko netreba 
robiť merania časov na jednotlivých pracovných pozíciách počas celej zmeny (tab. 2). Stačí 
urobiť videozáznam jedného pracovného cyklu sledovanej pracovnej pozície, napr. aj 
pomocou mobilu. Z jeho trvania môžeme určiť kritickú hodnotu zotrvávania v jednej 
nevhodnej pracovnej polohe (6,25 %) a vo všetkých pozorovaných pracovných polohách 
(50 %). Pokiaľ chceme urobiť presnejší odhad trvania pracovného cyklu, môžeme urobiť 
záznam trvania viacerých pracovných cyklov a vyrátať z nich priemerné hodnoty. V takomto 
prípade môžeme použiť metódu „troch kyvov“ používanú pri vážení v laboratóriách, kde nám 
stačí vypočítať priemerné hodnoty z troch zmeraných pracovných cyklov danej pracovnej 
pozície. 

 
Tab. 2. Príklad hodnotenia rizikových polôh jedného pracovného cyklu pracovnej pozície 

(Foto / 
video) 

Názov rizikovej polohy Čas záznamu [min:s] Trvanie [min:s] Spolu [min:s] 

Úklon s rotáciou vľavo 00:41 – 00:47 00:06 00:06 
Úklon s rotáciou vpravo 00:25 – 00:30 00:05 00:05 

00:49 – 00:53 00:04 
00:56 – 00:57 00:01 

 
Predklon trupu 

01:19 – 01:22 00:03 
00:08 

Čas vo všetkých nevhodných polohách za pracovný cyklus pracovnej pozície spolu 00:19 
Trvanie pracovného cyklu pozície v minútach a sekundách = 1:34, čo predstavuje 94 s (1 % trvania cyklu je 
0,94 s) 

Pre jednu nevhodnú polohu alebo kombináciu polôh cyklu pozície: 0,94 x 6,25 = 5,875 s, čo je cca 
6 s 

Kritické 
hodnoty 

Pre všetky nevhodné polohy a kombinácie polôh cyklu pozície: 0,94 x 50,00 = 47,0 s, čo je 47 s 
 
Týmto spôsobom dostávame údaje o výskyte nevhodných pracovných polôh a súčasne aj 

o jednotlivých kombináciách nevhodných polôh telesných segmentov, ktoré môžeme pre 
systém FMEA vo formulári PEIL dokumentovať fotografiami, alebo v elektronickej podobe 
ako videozáznamy. V tomto formulári sa uvádzajú aj konkrétne možnosti technického alebo 
organizačného riešenia zistených problémov s termínmi i zodpovednými osobami. 

 
Záver 

Naše skúsenosti z uplatňovania ergonomických programov na účastníckom princípe v 
podnikoch na Slovensku ukázali, že je možné realizovať prevenciu chorôb z DNJZ bez 
nežiaducich ekonomických dopadov v podniku.  
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Z hľadiska nových metód a ich skvalitňovania je potrebné, aby sa v podnikoch realizovali 
retrospektívne kohortové a kohortové epidemiologické štúdie zamerané na zdravotné dopady 
pracovných polôh, ako je to dokumentované napr. v publikácii NIOSH 1997. Na základe 
zistených údajov potom bude možné konkretizovať a ďalej priebežne upresňovať kritické 
hodnoty a postupy v metodických i legislatívnych materiáloch, tak aby umožňovali zvyšovať 
kvalitu a efektívnosť ľudskej práce v priemysle.  

Pokiaľ sa pristúpi k novelizácii legislatívnych materiálov pre hodnotenie zaťaženia 
a namáhania pri práci, bolo by vhodné popri náročných metódach pre expertízy uplatniť aj 
aproximatívne-orientačné postupy s využitím jednoduchších metód, ktoré by dokázali 
v podmienkach podnikov pod dohľadom napr. PZS uplatňovať aj školení a informovaní laici. 

Jeden z takýchto orientačných prístupov s využitím bežne dostupných technických 
prostriedkov dokumentujeme v tejto práci. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
 
 
 

Tepelno-vlhkostnú mikroklímu (TVM) charakterizujú fyzikálne veličiny, ako sú teplota 
vzduchu, relatívna vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu. Medzi nepriaznivé účinky TVM na 
zdravie človeka sa zaraďujú napríklad poškodenia kože (popáleniny), úpal, vyčerpanie 
z horúčavy, kŕče a iné. Pri expozícii chladom môžu vzniknúť podchladenia, omrzliny atď. Na 
Slovensku podľa databázy rizikových prác ASTR Úradu verejného zdravotníctva SR 
pracovalo 3 255 zamestnancov za rok 2011 a 3 535 za rok 2012 v riziku tepla alebo chladu (1, 
2). 

Cieľom príspevku je objektivizovanie a hodnotenie faktorov TVM vzhľadom na prácu 
v teplom prostredí a posúdenie, či faktory TVM spĺňajú limity pre prípustné a optimálne 
podmienky na daný typ práce. 

 
Materiál a metódy 

Meranie a hodnotenie TMV sa vykonalo v zmysle platnej vyhlášky 544/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, usmernení 
a noriem. (1, 2).  

Etapy merania a hodnotenie TVM: 
− Orientačný prieskum pracoviska. Získanie potrebných informácií na určenie stratégie 

merania v pracovnom prostredí. Určenie kritických miest expozície faktorov TVM.  
− Priebeh merania. Meranie sa realizovalo v rokoch 2012 a 2013 na viacerých miestach – 

kritické miesta expozície faktorov TMV. Senzory počas merania boli umiestnené 
vertikálne v troch výškach pre stojacu osobu (na úrovni hlavy – 1,7 m, trupu – 1,1 m 
a členkov – 0,1 m) a v priestore na rôznych miestach merania. Okrem toho sa sledovala aj 
vonkajšia teplota a počasie. 

− Dĺžka merania. Meranie trvalo viac ako tri hodiny. Je predpoklad, že faktory TVM 
reprezentujú expozíciu zamestnancov počas celej zmeny. 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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− Meracia technika. Monitor tepelnej záťaže QuesTemp°36, vzduchová sonda AIR PROBE, 
ortuťový teplomer – meranie vonkajšej teploty a počítačový program QuestSuite 
profesional (3, 4). 

Opis pracoviska a zostavenie profilu profesií 
Meranie sa vykonalo vo výrobnej hale plničky minerálnych vôd (11 x 4 x 17 m). Plniaca 

linka vo výrobnej hale umožňuje plnenie PET fliaš minerálnou vodou, ktorú možno 
obohacovať oxidom uhličitým (tab. 1).  

 
Tab. 1. Prehľad charakteristiky priestoru  

Miesto merania Steny Podlaha Strop Vykurovanie Osvetlenie 
Hala plničky 
minerálnych vôd  
(11 x 17 x 4 m) 

Murované so 
zmývateľným 

obkladom 

Zmývateľná 
dlažba 

Murovaný 
s omietkou 

Centrálne – 
radiátormi 

Žiarivky 
Zasklené 
plochy 

 
Linka technológie stáčania minerálnych vôd pozostáva z jednotlivých častí: zásobník 

fli aš, vyfukovací stroj, baliaci stroj, etiketovací stroj, plniaci stroj Triblot, výrobník sýtených 
nápojov, ovinovací stroj, dopravníky.  

Zdroje, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú tepelno-vlhkostnú mikroklímu, sú predovšetkým 
vyfukovací stroj (zohriatie predlisku na 250 °C, ofúknutie zohriateho predlisku chladným 
vzduchom), plniaci stroj Triblot a baliaci stroj (balenie pri 170 °C). Okrem týchto zdrojov sa 
predpokladá, že v menšej miere môže vzniknúť teplo aj trením a presunom materiálov po 
dopravníkoch.  

Mikroklimatické vlastnosti priestoru. Výmena vzduchu v priestore v roku 2012 bola 
zabezpečená len oknami a dverami s možnosťou otvárania do susedných priestorov. Neskôr 
boli do miestnosti pridané ventilátory typu NV 400 s prietokom vzduchu 26,6 m3/min na 
protiľahlé steny, čím sa dosiahla výmena a prúdenie vzduchu v priestore. Jeden ventilátor 
slúži na vháňanie vzduchu do haly a druhý na jeho odsávanie. 

Stručný technologický postup. Z násypníka sú PET formy dopravené do vyfukovacieho 
stroja, kde sa predlisok zohreje na 250 °C a následne ochladí studeným vzduchom. 
Z vyfukovacieho stroja sa fľaše dopravia do zásobníka, z neho do plniaceho stroja Triblot, 
kde sa vypláchnu, naplnia a uzavrú zátkou. Potom sa na fľaše nalepí etiketa, na ktorú sa 
neskôr vstrekne dátum výroby. Na záver sa fľaše zabalia v baliacom stroji a uložia na paletu.  

Charakter práce. V plničke minerálnych vôd pracuje deväť zamestnancov profesie − 
operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov v jednozmennej prevádzke 
v osemhodinovej pracovnej zmene od 6.00 do 14.30 h s tridsaťminútovou prestávkou na 
jedlo. Všetci zamestnanci na pracovisku sa pokladajú za aklimatizovaných zamestnancov 
a vykonávajú dlhodobú prácu. Pracovné úkony zahŕňajú: obsluhu linky, nakladanie 
a vyberanie fliaš do a z linky a kontrolovanie chodu linky, ktoré sú zaradené do Triedy prác 
1B (3, 4, 5).  
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Výpočty 
V nehomogénnom prostredí sa stredná hodnota výslednej teploty guľového teplomera tg,s 

vypočíta z nameraných hodnôt získaných v troch úrovniach podľa vzťahu:  

    Ø
3

členokg,bruchog,hlavag,
sg,

ttt
t

++
=   

tg, hlava – teplota guľového teplomera vo výške členkov 170 cm nad podlahou, tg,brucho – teplota 
guľového teplomera vo výške 110 cm, tg,členok – teplota guľového teplomera vo výške 10 cm 
nad podlahou.  

Stredná teplota sálania tr.m, ktorej hodnota vstupuje do výpočtu operatívnej teploty to sa 
vypočíta nasledovne : 

( ) ( )[ ] 273.10.5,2273
25,06,084

, −−++= agagmr ttvtt  

kde tg je výsledná teplota guľového teplomera Ø 0,15 m v °C, ta je teplota vzduchu v °C, va je 
rýchlosť prúdenia vzduchu v m.s-1. 

Hodnota operatívnej teploty to sa z priamo merateľných fyzikálnych veličín vypočíta 
podľa vzťahu: 

( ) mrao tftft ,.1. −+=  

 

alebo podľa vzťahu   
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kde ta je teplota vzduchu (teplota suchého teplomeru) v °C, tr.m je stredná teplota sálania v ºC 

,va je rýchlosť prúdenia vzduchu v m.s-1, f je parameter, ktorý sa v závislosti od rýchlosti 
prúdenia vzduchu va vypočíta podľa vzťahu: ak va ≤ 0,2 m.s-1, f = 0,5, ak va >  0,2 m.s-1, f = 

0,75 x va 
0,16 (5 – 10). 

 

 

 
 

Obr. 1. Miesto merania pri vyfukovacom stroji – pred úpravami, rok merania 2012 
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Výsledky a diskusia 

V nasledujúcich grafoch (obr. 1, 2, 3, 4) uvádzame časové priebehy meraní faktorov 
TVM, napríklad teplota guľového teplomera, teplota vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu.  

Na obr. 1 je znázornený okamžitý časový priebeh kriviek faktorov TVM. Vidno, že 
teplota vzduchu má stúpajúcu tendenciu na všetkých troch úrovniach merania. Podobný 
priebeh sledujeme aj pri teplote guľového teplomera. Relatívna vlhkosť vzduchu má výrazne 
nepravidelný charakter a mierne klesá na všetkých úrovniach merania.  

Na obr. 2 je znázornený okamžitý časový priebeh kriviek faktorov TVM. Je zrejmé, že 
teplota vzduchu má klesajúcu tendenciu od začiatku merania na všetkých troch úrovniach 
merania. Podobný priebeh sledujeme aj pri teplote guľového teplomera. Relatívna vlhkosť 
vzduchu má pravidelný charakter, pričom uprostred merania mierne stúpla. 

 

 
 

Obr. 2. Miesto merania pri vykovacom stroji – meranie po úpravách, rok merania 2013 
 

 

 
 

Obr. 3. Miesto merania pri plniacom stroji Triblot, rok merania 2012  
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Obr. 3 poukazuje na to, že teplota vzduchu má výrazne stúpajúcu tendenciu od začiatku 
merania na všetkých troch úrovniach merania. Podobný priebeh sledujeme aj pri teplote 
guľového teplomera. Relatívna vlhkosť vzduchu má klesajúcu tendenciu najmä v oblasti nôh 
a brucha. V oblasti hlavy priebeh relatívnej vlhkosti vzduchu bol od začiatku po koniec 
merania nerovnomerný s neklesajúcou ani nestúpajúcou tendenciou.  

 

 
 

Obr. 4. Miesto merania pri baliacom stroji , rok merania 2013 
Vysvetlivky ku grafom 1 až 4: 
Globe SensorBar 1, 2, 3 – Globe teplota, senzor č. 1, 2, 3 na prístroji QUESTemp 36 
Dry Bulb SensorBar 1, 2, 3 – teplota vzduchu, senzor č. 1, 2, 3 na prístroji QUESTemp 36  
Humidity SensorBar 1, 2, 3 – relatívna vlhkosť, senzor č. 1, 2, 3 na prístroji QUESTemp 36 
 

Na obr. 4 vidno, že teplota vzduchu má klesajúcu tendenciu od začiatku merania na 
všetkých troch úrovniach merania. Podobný priebeh sledujeme aj pri teplote guľového 
teplomera. Relatívna vlhkosť vzduchu má nepravidelný priebeh s miernym maximom 
v druhej polovice merania.  

 
Tab. 2. Výsledky meraní (operatívna teplota, relatívna vlhkosť, prúdenie vzduchu) s neistotou merania 

Rok merania Miesto merania 
Operatívna teplota 
t0 [

o C] ± U [°C]* 
Relatívna vlhkosť 
 rh [%] ± U [%]* 

Prúdenie vzduchu 
v [m.s-1] ± U [%]* 

Vyfukovací stroj 26,7 ± 0,5 55,5 ± 5% 0,1 ± 4% 
2012 Plniaci stroj Triblot 26,0 ± 0,5 59,5 ± 5% 0,1 ± 4% 

Vyfukovací stroj 24,6 ± 0,5 37,7 ± 5% 0,2 ± 4% 2013 
Baliaci stroj 23,9 ± 0,5 41,9 ± 5% 0,1 ± 4% 

*Neistota merania bola stanovená a prevzatá z certifikátu o kalibrácii od výrobcu. Zamestnanci, ktorí obsluhujú 
stroje sú zaradení do profesie operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov  

 
Posúdenie výsledkov merania podľa platnej legislatívy 
Optimálne podmienky mikroklímy sú také fyzikálne podmienky prostredia, ktoré 

umožňujú dosiahnuť optimálny stav prostredia. Vtedy by sa ľudia – zamestnanci – mali cítiť 
neutrálne a mali by byť v tepelnej pohode. Prípustné podmienky mikroklímy sú mimo 
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rozsahu optimálneho stavu. Tieto podmienky z hľadiska ochrany zdravia pri práci majú 
vyhovovať danej pracovnej aktivite v konkrétnej triede prác (3). 

Podľa súčasnej legislatívy SR vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na 
pracovisku optimálne podmienky TVM. Ak sa na pracovisku, kde sa vykonáva dlhodobá 
práca, nedajú zabezpečiť optimálne podmienky mikroklímy, musí zamestnávateľ zabezpečiť 
prípustné podmienky mikroklímy. Pri prekročení prípustných podmienok mikroklímy musí 
zamestnávateľ upraviť pracovný čas tak, aby sa zabezpečila dlhodobá alebo krátkodobá záťaž 
teplom.  

Podľa vyhlášky MZ SR č. 544/2007 (3) sú stanovené rozsahy limitov pre operatívnu 
teplotu, relatívnu vlhkosť vzduchu a prúdenie vzduchu pre teplé a chladné obdobie roka 
a triedu práce 1b (tab. 3). 

 
Tab. 3. Rozsah optimálnych a prípustných mikroklimatických podmienok 

Operatívna teplota [°C] 

Obdobie roka 
Trieda 
práce optimálna prípustná 

Prípustná 
rýchlosť prúdenia 

vzduchu [m/s] 

Prípustná 
relatívna 

vlhkosť vzduchu 
[%] 

Teplé obdobie roka 1b 22 – 25 19 – 27 ≤ 0,3 
Chladné obdobie roka 1b 18 – 21 15 – 24 ≤ 0,25 

30 – 70 

 
Na obr. 5 a 6 je posúdenie nameraných a prepočítaných hodnôt s prípustnými hodnotami 

podľa platnej legislatívy. Na obr. 7 je znázornené porovnanie nameraných hodnôt TVM 
(operatívna teplota, relatívna vlhkosť vzduchu) pred a po zavedení opatrení na zlepšenie 
mikroklímy na pracovisku. 

 

 
 Prípustná operatívna teplota pre teplé 

obdobie roka (19°C − 27 °C) 
 Prípustná operatívna teplota pre chladné 

obdobie roka (15°C – 24°C) 
 Optimálna operatívna teplota pre teplé 

obdobie roka (22°C – 25°C) 
 Optimálna operatívna teplota pre chladné 

obdobie roka (18°C – 21°C) 
 

 
Obr. 5. Posúdenie faktorov TVM, rok merania 2012 
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 Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu 90 % – nesmie byť prekročená 
 Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu (30 % – 70 %) 

 
Obr. 6. Posúdenie relatívnej vlhkosti   Obr. 7. Porovnanie výsledkov merania v rokoch  

         2012 a 2013 pri vyfukovacom stroji 
 

Z posúdenia výsledných hodnôt nameraných v roku 2012 pre teplé obdobie roka vyplýva, 
že hodnoty operatívnej teploty prekročili stanovené rozsahy pre optimálne a zároveň 
nepresahovali stanovené limity pre prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok. Pri 
posúdení nameraných hodnôt pre chladné obdobie roka vidíme, že operatívna teplota 
prekračuje stanovené limity pre optimálne aj prípustné hodnoty mikroklimatických 
podmienok.  

Z meraní v roku 2013 na oboch miestach merania vyplýva, že nie sú prekročené rozsahy 
pre optimálne a prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok počas teplého obdobia 
roka. Pri posúdení pre chladné obdobie roka sú prekročené prípustné hodnoty operatívnej 
teploty na mieste merania pri vyfukovacom stroji. Optimálne hodnoty operatívnej teploty sú 
prekročené na oboch miestach merania. 

Z obr. 6 vyplýva, že prípustné hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu sú na všetkých 
miestach v rámci stanovených rozsahov.  

Na obr. 7 je graficky znázornené porovnanie výsledných hodnôt faktorov TVM 
v situáciách pred a po zavedení opatrení na zlepšenie TVM na mieste merania pri 
vyfukovacom stroji. Z výsledkov je zrejmé, že operatívna teplota sa na mieste merania pri 
vyfukovacom stroji zmenšila o 2,1 °C a relatívna vlhkosť vzduchu klesla o 17,8 %. Rýchlosť 
prúdenia vzduchu bola nezmenená alebo klesla len o minimum.  

 
Záver 

V práci hodnotíme tepelno-vlhkostnú mikroklímu v pracovnom prostredí. Merania sa 
realizovali pred zavedením po zavedení opatrení na zlepšenie TVM.  

Z posudzovaných výsledkov vyplýva, že faktory TVM (operatívna teplota) presahovali 
stanovené rozsahy v platnej legislatíve, najmä pre chladné obdobie roka, a to pri 
vyfukovacom stroji, ktorý považujeme za kritické miesto expozície TVM. 

Z porovnania posudzovaných hodnôt pred zavedením a po zavedení opatrení vidno, že sa 
dosiahlo zlepšenie mikroklímy na pracovisku. Na mieste merania v okolí vyfukovacieho 
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stroja môžeme sledovať (obr. 7), že operatívna teplota poklesla o 2,1 °C relatívna vlhkosť 
vzduchu o 17,8 %.  

Aj napriek realizovaným opatreniam a zlepšeniu by sme odporučili ďalšie opatrenia na 
zlepšenie mikroklímy, a to: 
− zabudovanie otvárateľných okien do vonkajšieho prostredia,  
− zabudovanie ešte jedného ventilačného systému. 

Zamestnávateľa sme upozornili, že je povinný posúdiť faktory TVM na pracovisku 
a vykonať opatrenia na zlepšenie faktorov pri práci najmä z hľadiska možnej expozícii 
teplom.  

 
Literatúra 

1. Buchancová J, a kol. Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003: 1133. ISBN 80-
8063-113-1 

2. Šulcová M. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Veda, 2012: 654. ISBN 978-80-224-1283-4 
3. Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 

práci. 
4. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov. 
5. Odborné usmernenie č. OOFŽP/268/2013 z 28. 10. 2013, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení 

tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Vestník MZ SR, 2013; 61(čiastka 27-49): 250-279.  
6. STN EN 27243 Horúce prostredia. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT 

(teploty mokrého a guľového teplomeru). 
7. STN EN ISO 7730 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelnej pohody 

pomocou výpočtu ukazovateľov PMV a PPD a kritérií miestneho tepelného pohodlia.  
8. STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s 

povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy. 
9. Drahoš M, Lumnitzer E. Meranie fyzikálnych veličín vnútorného pracovného prostredia. Fyz Faktory Prostr, 

2011; 1(2): 18-23.  
10. Drahoš R, Drahoš M. Zdravotné aspekty tepelno-vlhkostnej mikroklímy pri práci. Fyz Faktory Prostr, 2011; 

1(1): 21-25.  



 273

 
 
 
 
 
 
 
 

ZKUŠENOSTI SE SCREENINGOVÝM EMG V PRACOVNĚ-LÉKA ŘSKÉ PÉČI  
 
 

A. Šplíchalová 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství, Česká republika 
 
 
 

Onemocnění periferních nervů horních končetin v důsledku působení vibrací a lokální 
svalové zátěže jsou dlouhodobě nejčastější nemocí z povolání v ČR. V roce 2013 bylo uznáno 
296 těchto případů, což představuje 28,4 % všech hlášených profesionálních nemocí u nás (1). 
Suverénně dominantní diagnózou je syndrom karpálního tunelu, který byl v roce 2013 hlášen 
v 95 % všech případů profesionálních neuropatií z vibrací a přetěžování končetin (1). Přesto 
elektromyografické (EMG) vyšetření, které je zlatým standardem v diagnostice syndromu 
karpálního tunelu, nebylo donedávna u pracovníků v uvedených rizicích základní součástí 
náplně pracovně-lékařských prohlídek. V aktualizované verzi standardu Společnosti 
pracovního lékařství od ledna 2012 sice bylo zmiňováno, ale závaznou právní úpravu přinesla 
až vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách platná od 3. dubna 2013 (7). 
Podle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky je do základní náplně vstupních a výstupních prohlídek u 
faktoru vibrací přenášených na ruce a lokální svalové zátěže zařazeno i EMG vyšetření, a to v 
rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů. Při periodických prohlídkách 
je obvykle doporučováno, stejně jako dosud, indikovat EMG vyšetření až na základě 
typických subjektivně udávaných potíží.  

Provádění EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů obou 
rukou má charakter screeningového testu a proto je také označováno jako screeningové EMG. 
Realizace screeningové EMG vyšetření byla na našem pracovišti rutinně zahájena v listopadu 
2013 (obr. 1). Vycházíme z teoretických i praktických základů EMG (4, 5) a metodicky ze 
standardu elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu pro potřeby hlášení 
choroby z povolání, schváleného výborem České neurologické společnosti ČLS J.E.P (3).  

Základní přístrojové vybavení zahrnuje (obr. 2):  
− dvoukanálové EMG – TruTrace 2 (napájení z notebooku – USB, možnost vzdáleného  

servisu EMG stanice),  
− notebook – OS Windows 7 Pro CZ (licence software: MNC, SNC), 
− laserová tiskárna, 
− sada EMG spotřebního materiálu, 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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− a zařízení na kontinuální měření kožní teploty.  
 

 
 

Obr. 1. Realizace screeningového EMG vyšetření 
 

 
 

Obr. 2. Přístrojové vybavení pro EMG screening 
 
Na obrázku č. 3. je část protokolu s výsledkem screeningového vyšetření. Rozhodující 

jsou hodnoty distální motorické latence středových nervů pravé a levé ruky, které srovnáváme 
se hodnotami podle středních věkových norem publikovanými v časopise Pracovní lékařství 
(2). 

Kožní teplota má zásadní vliv na vedení nervového impulzu nervem. Snížení teploty o 
1 °C vede ke snížení rychlosti vedení nervem o zhruba 5 % hodnoty při standardní teplotě 
34 °C (4). Standardní metodika proto doporučuje teplotu kůže nad 32 °C a pod tuto hodnotu 
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není možno považovat vyšetření za validní (3). Přístrojové zařízení na našem pracovišti 
umožňuje kontinuální měření kožní teploty rukou v průběhu celého vyšetření. Údaj o kožní 
teplotě v momentu stimulace je uveden v posledním sloupci výsledkové tabulky protokolu 
(obr. 3).  

 
 

Obr. 3. Část protokolu s výsledkem screeningového EMG vyšetření 
  
Pokud výsledek screeningového EMG vede k podezření na onemocnění, vyšetřovaná 

osoba je odeslána k neurologickému vyšetření u EMG specialisty. Tento postup je v souladu 
s doporučením Společnosti pracovního lékařství ČLS J.E.P. Kromě základních identifikačních 
údajů a výsledkové tabulky jsou součástí protokolu i informace o potížích vyšetřované osoby, 
vyhodnocení a interpretace výsledku včetně doporučení dalšího sledování klienta.   

Od listopadu 2013 do října 2014 bylo na našem pracovišti provedeno screeningové EMG 
vyšetření u téměř 1 000 klientů. Naše dosavadní zkušenosti jsou pozitivní a výhody lze 
shrnout do následujících bodů:  

− screeningové EMG může provádět i poskytovatel pracovně-lékařských služeb; veškerá 
specializovaná vyšetření se tak realizují na jednom pracovišti a odpadá časová ztráta při 
návštěvě vzdálenější neurologické ambulance,  

− nyní dostupné a časově nenáročné vyšetření umožňuje poskytovateli pracovně-lékařských 
služeb velmi pružně pokrývat i větší aktuální požadavky zaměstnavatelů, které byly dosud 
omezeny kapacitou neurologické ambulance, 

− vzhledem k tomu, že se jedná o cenově přijatelné vyšetření, podniky ho požadují i v rámci 
periodických prohlídek, přestože to legislativa zatím striktně neukládá. 

 
Závěr 

Bylo by jistě ideální, kdyby bylo možno zajistit účinnou ochranu zdraví pracovníků 
v riziku vibrací a přetěžování horních končetin opatřeními na úrovni technické prevence, která 
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má vždy nejvyšší účinnost. Bohužel, jejich realizace v praxi je dlouhodobě velmi 
problematická, o čemž svědčí skutečnost, že až 27 % všech osob vykonávajících rizikové 
práce v ČR je exponováno právě nadlimitním vibracím nebo přetěžování HKK (6).  

Z uvedeného důvodu i na základě dosavadních zkušeností z vyšetření distální motorické 
latence středových nervů, splňuje tato metoda základní kriteria pro screeningový test. 
Vysokou senzitivitou a specificitou, svým rozsahem, časovou nenáročností i přijatelnou cenou 
je screeningové EMG elegantním nástrojem v medicínské prevenci syndromu karpálního 
tunelu z vibrací a přetěžování horních končetin. 
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HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁ ŤAŽE V PROFESII 
UČITEĽ/UČITEĽKA – VIDIECKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

S INTEGROVANÝMI ŽIAKMI 
 
 

M. Marušiaková, T. Záborský  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
 
 
 

Zamerali sme sa na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u učiteľov I. a II. stupňa 
základnej školy na vidieku, ktorá poskytuje základné vzdelanie žiakom intelektovo v norme, 
ale aj integrovaným žiakom (od ľahkého cez stredný stupeň mentálneho postihnutia a žiakom 
s autistickými prejavmi správania) od prvého ročníka až do ukončenia povinnej školskej 
dochádzky.  

Cieľom práce bolo zhodnotiť expozíciu psychickej pracovnej záťaže u zamestnancov v 
profesii učiteľ/učiteľka v integrovanej základnej škole na vidieku. 

 
Súbor a metodika  

Základná škola poskytuje základné vzdelanie aj integrovaným žiakom (od ľahkého cez 
stredný stupeň mentálneho postihnutia a žiakom s autistickými prejavmi správania s 
mentálnym postihnutím a intelektovo v norme), od prvého ročníka až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky. K 30. 09. 2013 škola poskytovala základné vzdelanie pre 269 žiakov 
(vrátane integrovaných žiakov) v pätnástich triedach. Výučba sa vykonáva v 21 učebniach. V 
základnej škole je zamestnaných 26 zamestnancov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj 
školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí navštevuje 68 detí v dvoch oddeleniach, 
sú tam zamestnané 4 vychovávateľky, z toho 1 asistentka učiteľa. 

Priemerný vek celého súboru bol 46,45 ± 10,62 roka. Priemerná celková dĺžka odbornej 
praxe od skončenia školy bola 21,65 ± 11,20 roka. Priemerná dĺžka praxe u terajšieho 
zamestnávateľa bola 18,40 ± 12,24 roka. 

Psychickú pracovnú záťaž na tomto pracovisku sme hodnotili podľa štandardných 
metodík uverejnených vo vyhláške MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane 
zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou 
záťažou pri práci. 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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1. Súbor metód na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže  
− A časť: Hodnotenie psychickej záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia. 
− B časť: Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 

zamestnancov na záťaž – Metóda subjektívneho hodnotenia práce podľa Meistera/ 
dotazník. 

2. Súbor metód na hodnotenie senzorickej záťaže pri práci  
− A časť: Hodnotenie senzorickej záťaže pri práci z hľadiska charakteristík práce a 

pracovného prostredia. 
− B časť: Metóda na hodnotenie senzorickej záťaže pri práci z hľadiska úrovne pracovných 

podmienok. 
− Subjektívna odozva zamestnancov na zrakovú záťaž pri práci – Dotazník zrakových 
ťažkostí pri práci a pretrvávajúcich po skončení práce. 

 
Tab. 1. Prevod stupňov A, B, C a D na výsledné stupne 1, 2, 3 alebo 4 (podľa vyhlášky č. 542/2007 Z. z.) 

 Prevod stupňov 
A B C D Stupeň 1 – 4 
° 0 - 11 0 0 1 
° ° ≥ 1 

° 
0 
1 

2 

° ° ° 
≤ 3 

2 
3 

3 
Psychická pracovná záťaž z hľadiska 
úrovne pracovných podmienok 

° ° ≥ 4 
° 

3 
≥ 4 

4 

 

Súčasťou Protokolu o hodnotení psychickej pracovnej záťaže z hľadiska úrovne 
pracovných podmienok je odôvodnenie zaradenia každej charakteristiky práce a pracovného 
prostredia do stupňa A, B, C alebo D a prevod na výsledný stupeň 1, 2, 3 alebo 4 v súlade s 
metódou. Súčasťou kritérií zvýšenej psychickej pracovnej záťaže je tretí alebo štvrtý stupeň 
dosiahnutý v tejto metóde. 

  
Výsledky a diskusia 

Výsledky analýz hodnotenia psychickej pracovnej záťaže nepriamo prostredníctvom 
charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej záťaže a 
charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záťaž prezentujeme 
pre profesiu učiteľ/učiteľka podľa jednotlivých súborov, zvlášť pre I. stupeň a zvlášť pre II. 
stupeň základnej školy s vyučovaním integrovaných žiakov. 

A časť. Hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže podľa charakteristík práce 
a pracovného prostredia  

Profesia učiteľ/učiteľka (I. stupeň ZŠ) 
V profesii učiteľ/učiteľka na I. stupni ZŠ dosiahla hodnotená skupina v celkovom 

výslednom stupni mentálnej záťaže 3. stupeň (tab. 2), pričom určujúcim kritériom bolo 
dosiahnutie stupňov 2xC a 3xD pri hodnotení charakteristík práce a pracovného prostredia. 
Z hľadiska senzorickej záťaže dosiahla hodnotená skupina I. stupňa základnej školy s 
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vyučovaním integrovaných žiakov výsledný stupeň senzorickej záťaže (najvyšší dosiahnutý 
stupeň záťaže) v tejto profesii – 2. stupeň. 

Profesia učiteľ/učiteľka (II. stupeň ZŠ) 
V profesii učiteľ/učiteľka na II. stupni ZŠ dosiahla hodnotená skupina v celkovom 

výslednom stupni mentálnej záťaže 2. stupeň (tab. 2), pričom určujúcim kritériom bolo 
dosiahnutie stupňov 1xC a 1xD pri hodnotení charakteristík práce a pracovného prostredia. 
Z hľadiska senzorickej záťaže dosiahla hodnotená skupina II. stupňa základnej školy s 
vyučovaním integrovaných žiakov výsledný stupeň senzorickej záťaže (najvyšší dosiahnutý 
stupeň záťaže) v tejto profesii – 2. stupeň. 

 
Tab. 2. Mentálna záťaž pedagógov na I. a II. stupni ZŠ 

I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ 
5A 1B 2C 3D 5A 4B 1C 1D 

3. stupeň MZ 2. stupeň MZ 

 
A časť. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 

zamestnancov na záťaž/Meister 

Celý súbor: 
Preťaženie I. 
Priemerná hodnota :  9,25 ± 2,57   
Medián:  9,50  
   
Jednostrannosť – monotónia II.    
Priemerná hodnota :  5,85 ± 1,93 
Medián:  6,00 

Nešpecifický faktor III.    
Priemerná hodnota :  12,60 ± 3,54   
Medián:  12,50  
 
Hrubé skóre: 
Priemerná hodnota :  27,70 ± 6,40   
Medián:  28,00    

 
Hodnotenie záťažových tendencií:  
Preťaženie (1. faktor):    24,09 ±12,33  Stupeň č. 2 – 3 
Medián:     22   Stupeň č. 2 
Jednostrannosť, monotónia (2. faktor): 0   x 
Nešpecifická záťaž (3. faktor):   25,44 ± 13,73  Stupeň č. 1 
 
Súbor žien – I. stupeň ZŠ 
Hodnotenie záťažových tendencií :  
Preťaženie (1. faktor):    26,6 ± 12,32  Stupeň č. 3 
Jednostrannosť, monotónia (2. faktor): 0   x 
Nešpecifická záťaž (3. faktor):   33,00 ± 12,30  Stupeň č. 3 
 

Ako iné zdroje záťaže sa najčastejšie uvádzali nasledovné výroky:  
− finančné problémy v školstve, 
− integrovaní žiaci, žiaci so špecifickými psychickými problémami, autisti a pod., 
− arogancia, drzosť žiakov, ich neprispôsobivosť, hlučnosť žiakov, 
− neúcta rodičov k učiteľom, 
− snaha o riešenie problémov so žiakmi môže viesť až k existenčným problémom učiteľa 

(žiak má vždy pravdu), 
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− príprava na vyučovacie hodiny aj mimo pracovný čas – doma (večer, vo voľné dni), 
− podvedome učiteľ musí stále rozmýšľať nad problémami v škole/podvedome prenášanie 

problémov mimo školské prostredie (domov, iné aktivity); 

Dotazníky informovanosti/výber 
Z analýz dotazníkov informovanosti (UVZ SR) možno konštatovať, že 90 % opýtaných 

vie, že sú vystavení nadmernej psychickej záťaži, pričom najčastejším zdrojom informácii o 
tomto faktore sú informácie čerpané z časopisov, médií a kníh (obr. 1, 2). 

 

 
Obr. 1. Je podľa vášho názoru pri vašej práci  
veľmi výrazná psychická pracovná záťaž? 

Obr. 2. Ako ste sa o vplyve psychickej pracovnej  
záťaži dozvedeli? 

 

  
Obr. 3. Hodnotila sa na vašom pracovisku  

psychická záťaž pri práci? 
Obr. 4. Vykonal zamestnávateľ opatrenia na 

odstránenie zdrojov psychickej pracovnej záťaže na 
Vašom pracovisku? 

 
Z obr. 3 vyplýva, že psychická pracovná záťaž sa na tomto pracovisku nehodnotila. 

(Pozn.: zamestnávateľ mal k dispozícii posudok – hodnotenie psychickej pracovnej záťaže 
zmluvnou pracovnou zdravotnou službou.) Všetci respondenti uviedli, že sa osobne na 
hodnotení psychickej pracovnej záťaže nezúčastnili. 

Zamestnanci (55 %) tvrdili (obr. 4), že zamestnávateľ nerobí žiadne opatrenia na zníženie 
psychickej pracovnej záťaže, 10 % neodpovedalo, len 35 % tvrdilo, že zamestnávateľ robí 
opatrenia na jej zníženie v pracovnom procese, napr. zabezpečením psychologických školení, 
budovaním dobrých medziľudských vzťahov, nezaťažovaním popoludňajšími aktivitami. 

 
Záver 

Z analýz výsledkov možno konštatovať, že hodnotená skupina učiteľov a učiteliek 
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vidieckej základnej školy, poskytujúcej základné vzdelanie aj integrovaným žiakom (od 
ľahkého cez stredný stupeň mentálneho postihnutia a žiakom s autistickými prejavmi 
správania s mentálnym postihnutím a intelektovo v norme), z hľadiska psychickej pracovnej 
záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosiahla 3. stupeň mentálnej záťaže 
a 2. stupeň senzorickej záťaže v skupine učiteľky I. stupňa ZŠ a 2. stupeň mentálnej záťaže 
a 2. stupeň senzorickej záťaže v skupine učiteľ/učiteľky II. stupňa ZŠ. Pri hodnotení celého 
súboru možno konštatovať, že z hľadiska psychickej pracovnej záťaže je možné prácu 
v profesii učiteľ/učiteľka zaradiť do 2. kategórie z hľadiska zdravotných rizík. Výrazné 
rozdiely sme zistili pri porovnávaní súboru učiteliek I. stupňa ZŠ a učiteliek a učiteľov II. 
stupňa ZŠ. Navrhli sme do praxe tieto opatrenia na ochranu zdravia: 

1. Dodržiavať režim práce a odpočinku, najmä u učiteliek I. stupňa. 
2. Vykonávať sofistikované preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k faktorom práce 

a pracovného prostredia. 
3. Zvážiť integráciu žiakov s mentálnym postihnutím a autistov do normálneho školského 

prostredia. 
4. Zabezpečiť kvalifikovaný personál pre prácu s integrovanými žiakmi. 
5. V súčasnosti do 3. kategórie rizikových prác možno v posudzovanom súbore zaradiť 

len prácu učiteliek na I. stupni posudzovanej základnej školy s vyučovaním integrovaných 
žiakov. 
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Zdravotnícky personál patrí k najrizikovejším povolaniam celosvetovo z aspektu 
pracovnej záťaže. Ani moderná diagnostická a terapeutická technika nemôže nahradiť 
významné miesto sestry v procese uspokojovania potrieb pacienta a medziľudský kontakt. 
Pacienti, resp. klienti v rôznych vekových skupinách bývajú často nevďační a konfliktní, 
mnohokrát finančné a ľudské ohodnotenie nie je adekvátne vynaloženému úsiliu sestry pri 
pochopení a podpore adaptácie pacienta na zmenené prostredie. Okrem samotného charakteru 
práce, ktorá je zdrojom viacerých stresových situácií, aj spoločenský status a nedostatočné 
odborné ohodnotenie môžu byť príčinou, že sestra plná ideálov vstupujúca do klinickej praxe 
sa časom zmení na sestru vykonávajúcu svoje zamestnanie stereotypne a s nechuťou, je plná 
hnevu a frustrácie, a ktorá potrebuje sama odbornú pomoc. Klesá výkonnosť a dochádza 
k zníženiu motivácie pomáhať druhým, sestra nevidí v práci zmysel. Hlavnou zásadou i 
cieľom sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov je snaha čo najdlhšie udržať starších 
ľudí vo svojom pôvodnom, optimálnom rodinnom prostredí. Ak ale nie sú podmienky 
a možnosti, umiestnia sa ľudia vo vyššom veku do zdravotníckych zariadení, domovov 
seniorov alebo zariadení sociálnych služieb. Práca sestry znamená účasť, vytvorenie si vzťahu 
s klientom a predpokladá zodpovednosť za život. 

Geriatrické ošetrovateľstvo predstavuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chorých 
seniorov, ktorá zohľadňuje zvláštnosti ich potrieb. Tieto vznikajú v súvislosti s 
polymorbiditou, komplikáciami chorôb a špecifickými geriatrickými syndrómami, ako je 
imobilita, inkontinencia, demencia, maladaptácia. Geriatrickí chorí väčšinou trpia jedným 
alebo viacerými ochoreniami, dominujú interné, neurologické, psychiatrické choroby 
a postihnutie pohybového aparátu (3). Potreby seniorov, ktoré sa starobou a chorobami 
zmenili alebo novo vznikli, sa týkajú celej osobnosti seniora, jeho stránky fyzickej, psychickej 
a sociálnej. Sú mnohopočetné, vzájomne sa prelínajú a uspokojenie jednej potreby napomáha 
procesu uspokojovania iných potrieb. Starostlivosť o seniorov má svoje špecifiká, ktoré musia 
sestry veľmi dobre poznať, zvlášť keď pracujú na pracoviskách s prevahou pacientov v 
staršom veku. Pre úspešnú aplikáciu ošetrovateľského procesu je efektívna komunikácia s 
geriatrickým pacientom nevyhnutná (7). 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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V SR medzi ústavné zariadenia pre dospelých patria domovy dôchodcov, penzióny pre 
dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre dospelých (s telesným postihnutím, kombináciou 
postihnutí, zmyslovým postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania). 
Najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia domovov dôchodcov, medzi ktorými prevládajú starší 
a starí ľudia. Počet domovov a penziónov dôchodcov je však naďalej aj v našich podmienkach 
nedostatočný, keďže populácia starne a zhoršuje sa možnosť opatrovateľskej starostlivosti 
v pracovne vyťažených rodinách. Dôležité je delenie dlhodobých pobytov na také, ktoré 
zabezpečujú len bazálnu zdravotnícku starostlivosť, napríklad v ústavoch sociálnej 
starostlivosti, ako sú domovy dôchodcov, a prevažne zdravotnícku starostlivosť, akú podľa 
svojho určenia poskytujú odborné liečebné ústavy, liečebne pre dlhodobo chorých alebo 
ošetrovateľské centrá, napríklad dom ošetrovateľskej starostlivosti. Špecifikácia chorôb je iná 
u seniorov žijúcich doma a iná u seniorov v inštitucionálnej starostlivosti. Pobyt seniorov 
v zariadeniach s ošetrovateľskou starostlivosťou charakterizuje multimorbidita (súčasný 
výskyt viacerých chorôb u jednotlivca). Najvyššiu prevalenciu majú ochorenia srdcovo-
cievneho systému, pohybového aparátu a ochorenia endokrinné, súvisiace s výživou 
a poruchy metabolizmu. So vzrastajúcim vekom sa zvyšuje počet osôb postihnutých 
chronickými chorobami. V inštitucionálnej starostlivosti je typický výskyt viacerých chorôb 
toho istého orgánového systému u jednotlivca (1). Pojem dlhodobá starostlivosť vyjadruje 
poskytovanie zdravotnej i sociálnej starostlivosti dlhší alebo dlhý čas, poprípade ako trvalú 
starostlivosť. Inštitucionálna starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach bola definovaná ako 
zdravotná starostlivosť, poskytovaná pacientom resp. klientom s komplikáciami viacerých 
chronických chorôb dospelého alebo staršieho veku, ktorých základné diagnózy sú známe a 
stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje terapiu, rehabilitáciu, ošetrovanie a 
nácvik bežných denných činností. V zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti sa 
poskytujú služby najmä sociálneho charakteru. Prelínanie sociálnych a zdravotníckych služieb 
je v jednotlivých zariadeniach nevyhnutné, pretože vyplýva z charakteristiky chronicky 
chorého starého pacienta (2). 

Vo všetkých profesiách, ktoré súvisia so starostlivosťou o jedinca, je vlastná osobnosť 
najdôležitejší nástroj, lebo hranice možnosti zaťaženia a flexibility sú zároveň hranicami 
nášho konania (6). Profesia sestry je náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým psychicky 
a vytvorenie dobrého vzájomného vzťahu medzi sestrou a pacientom, resp. klientom, 
umožňuje pozitívnu spoluprácu a urýchľuje sa edukačný aj terapeutický efekt 
ošetrovateľského procesu. Tu do popredia vystupujú a uplatňujú sa prirodzené danosti 
a osobné hodnoty sestry. Dôležité sú najmä komunikačné schopnosti, porozumenie 
a pochopenie chorého. Pracovné podmienky vo význame fyzickej náročnosti sa zreteľne 
odlišujú v jednotlivých krajinách Európy, závisí to aj od miesta práce sestier, ale aj od 
technického vybavenia zariadení, resp. oddelení (5). Profesionálna záťaž sestry sa odlišuje 
typom oddelenia, zariadenia, zdravotným stavom chorých, počtom personálu na pracovisku, 
ale aj počtom pomocného personálu. Pracovné tempo sestier na jednotlivých typoch oddelení 
je rôzne. Popri klasických otázkach výkonnosti pracovníkov je nutné zobrať do úvahy aj 
vzťah k profesii a vyrovnanie sa s ňou, čo môžeme opisovať ako spokojnosť v zamestnaní. 
Spokojnosť v práci je psychologickou kategóriou, ktorá vyjadruje moment psychického 
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vyrovnania sa jedinca s prácou, jej znakmi a primárnou charakteristikou. Optimálna telesná 
záťaž patrí k prostriedkom, ktoré kladne ovplyvňujú zdravie, aj pracovnú výkonnosť. 
Pracovné prostredie zamestnancov je rôznorodé a závisí od predmetu činnosti zariadenia, 
používaných technológií a externých aj interných faktorov. Avšak nadmerná fyzická záťaž 
poškodzuje zdravie a znižuje pracovnú výkonnosť. Profesia sestier na lôžkových oddeleniach, 
hlavne traumatologických, neurologických, geriatrických a v liečebniach dlhodobo chorých, 
je aj z tohto hľadiska namáhavá. Okrem odborných vedomostí, zručností a schopností sestry, 
sú náročné na fyzickú kondíciu ošetrujúceho personálu. Dôraz je nutné klásť na motorický 
a pohybový aparát, na koordináciu pohybov, záťaž chrbtice a dolných končatín. Sestra by sa 
mala vyhýbať nebezpečnej manuálnej manipulácii s pacientom, resp. klientom a mala by 
používať pomocné zariadenia. Manipulácia s chorým s vyššou hmotnosťou je energeticky 
veľmi náročná.  

 
Materiál a metódy 

Primárnym cieľom prieskumu bolo zmapovať pracovné podmienky sestier pracujúcich so 
staršími pacientmi, resp. klientmi, ktoré významne ovplyvňujú vnímanie stresu v práci 
a ovplyvňujú aj motiváciu sestier v klinickej praxi a súčasne majú vplyv na kvalitu 
poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Na získanie materiálu sme použili štruktúrovaný 
anonymný dotazník, ktorý sme vypracovali po preštudovaní domácej a zahraničnej literatúry 
súvisiacej s danou problematikou. Dotazník obsahoval 15 otázok rôzneho zamerania 
v profesii sestry. Respondentky si vyberali najvhodnejšiu odpoveď, ktorú potom označili. 
Prvé 3 otázky boli orientované na základnú charakteristiku respondentiek – vek, stupeň 
dosiahnutého vzdelania a dĺžka klinickej praxe. Otázky č. 4. až 15. sa týkali identifikácie 
stresových činiteľov, negatívnych a demotivačných faktorov v práci sestier, následkov 
pôsobenia negatívnych situácií na pracovisku a možnosť vyjadrenia sa k zlepšeniu 
pracovných podmienok. Odpovede na otázky sme spracovali pomocou programu Excel.  

Prieskumnú vzorku tvorilo 50 sestier pracujúcich so staršími pacientmi, resp. klientmi 
v DDaDSS v Strážskom a na geriatrickom oddelení Vysokošpecializovaného odborného 
ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach. Výber vzorky sestier bol zámerný, kde kritériom 
výberu bolo pracovné zaradenie respondentiek s rôznou úrovňou vzdelania. Sledovanú vzorku 
tvorili ženy s priemerným vekom 40 rokov. Respondentkám sme rozdistribuovali 50 
dotazníkov, celková návratnosť bola 100 %. 

 
Výsledky a diskusia 

Vekový priemer respondentiek bol 40 rokov, pričom najviac sestier bolo v rozmedzí 36 až 
50 rokov (60 %), vo vekovej skupine 26 až 35 rokov bolo 28 % sestier a najmenej (12 %) 
bolo v skupine 51 rokov a viac. Pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť je relevantné 
vzdelávanie sestier. Zisťovali sme úroveň vzdelania respondentiek pri poskytovaní 
starostlivosti starším ľuďom v zariadeniach. Z analýzy vyplýva, že 60 % sestier má vyššie 
odborné vzdelanie, čo predstavuje najvyšší počet, 16 % vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
(Bc.), 14 % stredoškolské vzdelanie a 10 % respondentiek vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
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(Mgr.). 42 % sestier uviedlo dĺžku praxe 16 rokov a viac, 30 % sestier je v praxi 11 až 15 
rokov, 22 % je v praxi 6 až 10 rokov a len 6 % respondentiek uviedlo dĺžku praxe 1 až 5 
rokov.  

Svoju prácu považuje za psychicky náročnú 60 % respondentiek. Potvrdzuje sa teda 
potreba dodržiavania psychohygienických pravidiel, naopak, 20 % sestier považuje prácu 
náročnú aj psychicky aj fyzicky, ako nenáročnú hodnotia svoju prácu 4 % sestier. Až 48 % 
respondentiek sa so stresujúcou situáciou stretne viackrát denne, 34 % viackrát za týždeň 
a 10 % opýtaných uviedlo stresovú situáciu raz denne. Zo stresujúcich záťažových situácií na 
pracovisku sa neskôr môže rozvinúť syndróm vyhorenia, zvlášť ak ide o sestry, ktoré majú 
doma ešte deti a domácnosť a majú nedostatok času na oddych a relaxáciu. Z respondentiek 
66 % niekedy pociťuje bezúčelnosť svojej každodennej práce, o bezúčelnosti a nepociťovania 
zlepšenia zmien na pracovisku je presvedčených 8 % sestier.  

Z respondentiek 50 % je nespokojných s vytvorenými pracovnými podmienkami v svojej 
profesii. Nespokojnosť vyplýva zo zlej organizácie práce, nedostatku personálu na pracovisku 
a zvyšujúcimi sa nárokmi na sestry. Úplne spokojných je 26 % sestier a nevie to posúdiť 14 % 
respondentiek. Z analýzy vyplýva, že 40 % respondentiek za stresujúci faktor v pracovnom 
prostredí uvádza psychickú náročnosť práce v zariadeniach so seniormi, pre 18 % sestier je 
stresujúci činiteľ hrozba prepúšťania, 14 % uvádza atmosféru na pracovisku a najmenej – 8 % 
nedostatočné materiálne vybavenie pracoviska. Súvislosť s pozitívnym alebo negatívnym 
vnímaním nových trendov a zmien v ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre starších 
pacientov, resp. klientov, sa výrazne podieľa na demotivácii v pracovnom procese.  

Ak manažment vedenia pracoviska neinformuje svojich zamestnancov o strategických 
zámeroch a cieľoch spoločnosti, sestry hodnotia negatívne systém riadenia. Pri analýze 
odpovedí respondentiek na hodnotenie manažmentu vedenia 58 % uviedlo pravidelnú 
informovanosť a 30 % sestier nie je pravidelne informovaných. 30 % respondentiek za 
demotivujúci faktor považuje hrozbu prepúšťania, 20 % vykonávanie práce v kompetencii 
lekára, 16 % časté psychické vyčerpanie a finančné nedocenenie. Ťažké stavy prípadne smrť 
pacienta, resp. klienta, ktoré úzko súvisia s charakterom profesie sestier, uviedli len 4 % 
respondentiek. Medzi najčastejšie negatíva v pracovnom prostredí 42 % sestier považuje málo 
ošetrujúceho personálu, 36 % veľa pacientov, resp. klientov v zariadeniach pre seniorov 
a 20 % ak je sestra sama v službe. Pri analýze následkov negatív z pracovného procesu 
popisovaných sestrami 24 % respondentiek uvádza pokles záujmu o prácu a dianie na 
pracovisku a výraznú fluktuáciu, 26 % pocity ľahostajnosti až apatie, 22 % príznaky 
syndrómu vyhorenia a iba 4 % uvádzajú agresivitu v pracovnom kolektíve sestier. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 60 % respondentiek si myslí, že ich práca je 
nedostatočne ohodnotená. Súvisí to s neustálym zvyšovaním nárokov na sestry, ale výsledok 
ich práce je stále rovnaký. Svoju prácu považuje za dostatočne ohodnotenú 20 % sestier, 
niekedy to pociťuje 6 %, nevie to posúdiť 14 % respondentiek. Na zlepšenie ošetrovateľskej 
starostlivosti by 34 % respondentiek navrhovalo zvýšiť počet ošetrujúceho personálu na 
pracovisku, 20 % lepšie finančné ohodnotenie pracujúcich sestier z hľadiska motivácie 
v pracovnom prostredí, 14 % lepšiu organizáciu práce a 6 % sestier nižší počet pacientov, 
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resp. klientov v zariadeniach. Keď má sestra veľký počet pacientov, nemôže sa im dostatočne 
venovať a tým je nižšia aj celková kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 
Záver 

Dynamická interakcia človeka s prostredím, fyziologické, neuroendokrinné a mentálne 
procesy môžu v časovom kontinuu vyústiť aj v iné rezultáty než aktuálne získané hodnoty (4). 
Pracovná záťaž môže predstavovať medzistupeň, ktorý môže a nemusí vyústiť buď v emočnú, 
duševnú lebo somatickú poruchu. Sestry vykonávajú 24-hodinovú starostlivosť o pacienta, 
resp. klienta, počas ktorej sú vystavené psychickému aj fyzickému napätiu, negatívnym 
faktorom v pracovnom prostredí, ktoré majú dopad na kvalitu ich práce. Väčšina sestier 
pracujúcich so seniormi uviedla psychickú záťaž, aj napriek imobilite niektorých pacientov, 
resp. klientov a horšiemu technickému a personálnemu vybaveniu. Až 58 % respondentiek 
hodnotí pozitívne manažment vedenia zariadenia v súvislosti s informovanosťou o stratégii 
a cieľoch vedenia pracoviska.  

Neistota a neinformovanosť sú demotivujúce, rovnako ako nefunkčné systémy, 
nefungujúca organizácia a technika. Sestry ako súčasť zariadenia musia byť informované, aby 
sa mohli orientovať, a musia byť motivované a stimulované, aby podávali požadované 
kvalitné výkony. Zo zistení vyplýva, že menej stresujúce pre samotné sestry sú negatíva, ktoré 
jednoducho patria k profesii (ťažké stavy a smrť pacienta, resp. klienta, fyzické vyčerpanie), 
na rozdiel od ovplyvniteľných stresujúcich faktorov. 
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Vedia sestry správne komunikovať s pacientmi pri poskytovaní ošetrovateľskej 
starostlivosti? Podľa zistení zdravotných poisťovní, ako aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, väčšina sťažností pacientov na zdravotnícke zariadenia a na personál 
pramenila z nedostatočnej komunikácie zdravotníckeho personálu. V súčasných moderných a 
pretechnizovaných podmienkach nášho zdravotníctva sa interpersonálne vzťahy a v 
nadväznosti na ne i komunikácia medzi sestrou a pacientom často skloňujú. V kontexte 
zvyšujúcich sa nárokov na zdravotnú starostlivosť a znižujúcich sa ekonomických možností je 
potrebné vytvoriť efektívny zdravotnícky systém, ktorý bude schopný čo najúčinnejšie 
reagovať na potreby spoločnosti. 

Zdravotnícke inštitúcie musia venovať pozornosť otázkam kvality, ktorá sa stále viac 
dostáva do popredia záujmu verejnosti a zdravotníckych pracovníkov. Sestry zabezpečujú 
ošetrovateľskú starostlivosť, a preto významnou mierou môžu prispieť ku kontinuálnemu 
zvyšovaniu kvality služieb. Slovo komunikácia neznamená len vzájomnú výmenu informácií 
medzi ľuďmi, kde všetko má obsahovú a vzťahovú úroveň, ale komunikácia znamená aj 
spôsob myslenia a symboliku. Pri každodennom kontakte s pacientom si sestra musí 
uvedomiť skutočnosť, že choroba je rušivým momentom, ktorý negatívne ovplyvňuje 
každého, a reakcie na ňu sú individuálne. Práve sestra je tá, ktorá na jednej strane svojím 
ľudským prístupom uľahčuje problémy, bolesť, duševné utrpenie, a na strane druhej sa 
svojimi schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami podieľa na procese uzdravovania 
pacienta. 

Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a 
technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Len vtedy, 
keď sestra spojí technické a materiálne podmienky s citlivým a chápajúcim vzťahom k 
pacientovi, splní v svojom povolaní – poslaní – želaný cieľ – poskytnutie ošetrovateľskej 
starostlivosti na vysokej odbornej úrovni a spokojného pacienta. Pre sestry je dôležité osvojiť 
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si analýzu vzťahov s ľuďmi a tak si obohatiť svoje schopnosti na zlepšenie kvality 
ošetrovateľskej starostlivosti. 

Komunikácia je dôležitým aspektom ošetrovateľskej činnosti. Sestra by mala byť schopná 
začať, podporiť a udržať správnu komunikáciu jednoduchým spôsobom. Musí aktívne poznať 
záujmy pacientov, ich názory a mať jasné predstavy o ich spôsobe kontroly choroby. To, čo je 
dôležité pre pacientov, je dôležité i pre sestry. Komunikácia sa potom prispôsobí jedincovi, 
a tým sa automaticky stane flexibilnejšou (1). 

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť je nemysliteľná bez vzájomnej komunikácie medzi 
sestrou a pacientom. Všeobecne sa od sestry očakáva, že je bližšie k pacientovi než lekár, že 
s ním častejšie a dlhšie komunikuje. Sestra nevystačí len s bežným spôsobom komunikácie. Je 
potrebné, aby si osvojila špecifické komunikačné praktiky a zručnosti (2). 

Ovládanie problematiky komunikácie prináša sestre zlepšenie jej komunikačných 
schopností. Tie následne umožnia využiť v prístupe k pacientovi širokú paletu účinných 
komunikačných prvkov, ktoré významnou mierou prispievajú nielen k zlepšeniu vzťahov 
a komunikácie na širšej úrovni, ale i k zvýšeniu kvality života pacienta a uspokojovaniu jeho 
potrieb (3). 

Cieľom nášho prieskumu bolo zhrnúť poznatky a poukázať na dôležitosť a význam 
komunikácie, ako i poukázať na súvislosť s úrovňou kvality ošetrovateľskej starostlivosti a jej 
zvyšovaním. Zároveň sme zisťovali, čo vplýva na komunikáciu medzi sestrou a pacientom. 

 
Súbor a metódy 

Výskum zameraný na komunikáciu v ošetrovateľstve sa realizoval v Univerzitnej 
nemocnici L. Pasteura v Košiciach na lôžkových oddeleniach.  

Výber vzorky bol zámerný. Pri výbere sa postupovalo podľa vstupných kritérií profesie 
sestier pracujúcich na lôžkových oddeleniach Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v 
Košiciach. Sestry, ktoré sa zúčastnili na prieskume, pracovali v rozdielnom pracovnom 
prostredí za odlišných materiálno-technických i personálnych podmienok, s rôznym stupňom 
pracovného zaťaženia, v rôznom vekovom rozpätí a s rôznym stupňom vzdelania. Štúdia 
zahŕňa 132 sestier. Zber dát sa uskutočnil v decembri 2013 až januári 2014. 

Vypracovali sme dotazník s otvorenými, polootvorenými a zatvorenými 20 položkami 
ktorým sme zisťovali úroveň komunikácie pacientov so sestrami, t.j. ako sestry pociťujú, 
vnímajú a hodnotia komunikáciu pacientov s nimi, a čo si sestry myslia o sebe, o tom, ako 
komunikujú s pacientmi – sebareflexia sestry. Obsahovou analýzou odpovedí sestier sme 
zisťovali, aké sú ich potreby, predstavy, spokojnosť, resp. nedostatky v ich vzájomnom 
komunikačnom procese. 

Prieskum sme uskutočnili v mesiacoch december 2013 až január 2014. Dotazníky sme 
rozposielali po písomnom súhlase vedenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. 

Rozoslali sme 150 dotazníkov pre sestry, návratnosť bola 132 dotazníkov, čo je 88 %. 
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Dotazníky sme spracovali v štatistickom programe SPSS, tabuľky a grafy sme vyhotovili 
v súboroch WORD a EXCEL. Štatistické rozdiely sú popísané vo forme Chí-kvadrátového 
testu so štatistickou významnosťou na hranici p < 0,05. 

 
Výsledky a diskusia 

Zistili sme nerovnaké zastúpenie sestier v jednotlivých vekových kategóriách. Najviac 
bola zastúpená kategória veku do 30 rokov – 35,6 % a najmenej veková kategória nad 50 
rokov – len 7,6 % respondentiek. Väčšina respondentiek pracuje v zdravotníctve viac než 5 
rokov, pričom najviac (29,5 %) je na pracovisku od 11 do 20 rokov. Dĺžku 5 rokov 
profesionálnej praxe uvádzalo 28 % respondentiek, najmenej bolo starších respondentiek s 
profesijnou praxou nad 30 rokov (8,4 %). Podľa našich zistení má najviac sestier (32,6 %) 
pomaturitné špecializačné štúdium, pričom najmenej je sestier so stredoškolským vzdelaním s 
maturitou. Druhý stupeň vysokoškolského štúdia ma 22,7 % sestier (tab. 1). 

 
Tab. 1. Základná frekvenčná charakteristika súboru sestier 

Charakteristika súboru sestier n  [%] 
do 30 rokov 47 35,6 
od 31 do 40 rokov 42 31,8 
od 41 do 50 rokov 33 25,0 
nad 50 rokov 10 7,6 

Vek 

spolu 132 100 
do 5 rokov 37 28,0 
od 6 do 10 rokov 14 10,6 
od 11 do 20 rokov 39 29,5 
od 21 do 30 rokov 31 23,5 
nad 30 rokov 11 8,3 

Profesijná prax 

spolu 132 100 
stredoškolské 12 9,1 
vyššie odborné 24 18,2 
pomaturitné špecializačné 43 32,6 
1. stupeň VŠ 23 17,4 
2. stupeň VŠ 30 22,7 

Najvyššie 
ukončené 
vzdelanie 

spolu 132 100 
 
Úlohu komunikácie a jej vplyv na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti si uvedomujú aj 

samotné sestry, ktoré sa vyjadrili až v 82,6 %, že komunikácia má určite vplyv na kvalitu 
ošetrovateľskej starostlivosti. Len 3 % sestier si myslí, že komunikácia nemá vplyv na kvalitu 
ošetrovateľskej starostlivosti. K otázke významu komunikácie sa nevedelo vyjadriť 2,3 % 
sestier (obr. 1). 

Pri vekovej stratifikácii nášho súboru sa všetky opýtané sestry v mladších vekových 
skupinách (do 30 rokov a 31 – 40 rokov) vyjadrili, že komunikácia je určite dôležitá. Pre 
skupinu sestier vo vekovej skupine 41 – 50 rokov je komunikácia buď „určite dôležitá“ alebo 
„asi nie je dôležitá“. Prekvapivým zistením bolo, že pre takmer 40 % sestier vo veku 41 – 50 
rokov komunikácia asi nie je dôležitá, rovnako ako pre sestry vo vekovej skupine nad 50 
rokov. Tri sestry vo veku nad 50 rokov sa nevedeli vyjadriť k dôležitosti významu 
komunikácie pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Rozdiely medzi jednotlivými 
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vekovými skupinami sú štatisticky vysoko významné (p < 0,0001) a potvrdzujú, že najmä 
sestry v mladších vekových skupinách pokladajú význam komunikácie za viac prioritný (tab. 
2). 
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83%

určite má vplyv
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nemá vplyv

neviem

 
Obr. 1. Názory sestier na vplyv komunikácie na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti (n = 132) 

 
Tab. 2 Hodnotenie významu komunikácie podľa veku sestier 

Význam komunikácie 
Vek sestier Určite je 

dôležitá 
Asi nie je 
dôležitá 

Určite nie 
je dôležitá 

Neviem 
Spolu 

Štatistická 
významnosť 

n 47 0 0 0 47 do 30 r. 
[%] 35,6 0 0 0 35,6 
n 42 0 0 0 42 31 – 40 r. 
[%] 31,8 0 0 0 31,8 
n 20 13 0 0 33 41 – 50 r. 
[%] 15,2 9,8 0 0 25,0 
n 0 3 4 3 10 nad 50 r. 
[%] 0 2,3 3,0 2,3 7,6 
n 109 16 4 3 132 Spolu 
[%] 82,6 12,1 3,0 2,3 100 

p < 0,0001 

  
K zaujímavým záverom sme dospeli pri hodnotení významu komunikácie podľa 

najvyššieho ukončeného vzdelania, kde sa potvrdilo, že pre všetky sestry so stredoškolským, 
vyšším odborným vzdelaním, pomaturitným špecializačným štúdiom, ako aj pre sestry s 1. 
stupňom vysokoškolského vzdelania (Bc.) je komunikácia určite dôležitá. Len pre 23,3 % 
sestier s 2. stupňom vysokoškolského vzdelania (Mgr., PhDr.) je komunikácia určite dôležitá, 
ale takmer 67 % sestier s vyšším vzdelaním tvrdí, že určite nie je dôležitá. Tri sestry z tejto 
skupiny sa nevedeli vyjadriť k dôležitosti významu komunikácie pri poskytovaní 
ošetrovateľskej starostlivosti. Pri hodnotení štatistickej významnosti sa potvrdili vysoko 
významné rozdiely (p < 0,0001) (tab. 3), z ktorých vyplýva, že sestry z najvyšším vzdelaním 
nepokladajú komunikáciu za takú dôležitú ako sestry s bakalárskym a nižším vzdelaním.  

Nezabúdame pri zvyšovaní vzdelania sestier a množstve rôznych efektívnych edukačných 
systémov, ktoré majú prispieť k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti, aj na 
základnú ľudskú potrebu komunikácie a ľudského prístupu? Podľa Škrlu a Škrlovej (4) 
program kontinuálneho zvyšovania kvality neobsahuje žiadne revolučné alebo neznáme 
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prvky. Ide o systematické a dôsledné využívanie niekoľkých univerzálnych princípov 
a preverených nástrojov kvality v rámci celej nemocnice a o participáciu pokiaľ možno 
všetkých jej zamestnancov – dobrovoľných a pokiaľ možno aj nadšených. Sestry s najvyšším 
vzdelaním pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti nepovažujú komunikáciu za dôležitú, 
ale pri tom zabúdajú, že ich to nič nestojí. Pacient skôr sestre prepáči nešikovné ruky, ako 
studené srdce. 

 
Tab. 3. Hodnotenie významu komunikácie podľa najvyššieho ukončeného vzdelania 

Význam komunikácie 
Najvyššie ukončené 
vzdelanie Určite je 

dôležitá 
Asi nie je 
dôležitá 

Určite nie 
je dôležitá Neviem 

Spolu 
Štatistická 

významnosť 

n 12 0 0 0 12 stredoškolské 
[%] 9,1 0 0 0 9,1 
n 24 0 0 0 24 vyššie odborné 
[%] 18,2 0 0 0 18,2 
n 43 0 0 0 43 pomaturitné 

špecializačné [%] 32,5 0 0 0 32,6 
n 23 0 0 0 23 1. st. VŠ  

(Bc.) [%] 17,5 0 0 0 17,4 
n 7 16 4 3 30 2. st. VŠ 

(Mgr.,PhDr.) [%] 5,3 12,1 3,0 2,3 22,7 
n 109 16 4 3 132 Spolu 
[%] 82,6 12,1 3,0 2,3 100 

p < 0,0001 

 

Súbor sme ďalej analyzovali a stratifikovali podľa dĺžky odbornej praxe (tab. 4). 
Výsledky porovnania v prieskume potvrdili, že pre všetky sestry s odbornou praxou do 5 
rokov, 6 – 10 rokov, ako aj 11 – 20 rokov je komunikácia určite dôležitá. S dĺžkou praxe ako 
keby u sestier opätovne stúpalo ignorovanie dôležitosti komunikácie. Až 27,2 % sestier 
s najdlhšou praxou (viac ako 30 rokov) odpovedalo, že komunikácia nie je dôležitá pri 
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, viac ako tretina sestier z tejto profesijne najstaršej 
skupiny sa domnieva, že profesijná komunikácie asi nie je dôležitá. Rozdiely boli štatisticky 
vysoko významné.  

 
Tab. 4. Hodnotenie významu komunikácie podľa dĺžky profesijnej odbornej praxe 

Význam komunikácie 
Dĺžka odbornej 
praxe Určite 

dôležitá 
Asi nie je 
dôležitá 

Určite nie 
je dôležitá 

Neviem 
Spolu 

Štatistická 
významnosť 

n 37 0 0 0 37 do 5 r. 
[%] 28,1 0 0 0 28,1 
n 14 0 0 0 14 6 – 10 r. 
[%] 10,6 0 0 0 10,6 
n 39 0 0 0 39 11 – 20 r. 
[%] 29,5 0 0 0 29,5 
n 19 12 0 0 31 21 – 30 r. 
[%] 14,4 9,1 0 0 23,5 
n 0 4 4 3 11 nad 30 r. 
[%] 0 3,0 3,0 2,3 8,3 
n 109 16 4 3 132 Spolu 
[%] 82,6 12,1 3,0 2,3 100 

p < 0,0001 
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Sledovali sme aj vzájomnú komunikáciu medzi zdravotníckym personálom (obr. 2). 
Sestry si uvedomujú rezervy vo vzájomnej komunikácii aj medzi zdravotníckym personálom, 
čo uviedli v svojich odpovediach. Len podľa 8,3 % sestier komunikácia medzi personálom je 
veľmi dobrá a 34,9 % sestier ju považuje za dobrú. Za dostatočnú komunikáciu medzi 
zdravotníckym personálom ju považuje až 42,4 % a pre 14,4 % opýtaných sestier je 
komunikácia nedostatočná.  
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Obr. 2. Komunikácia medzi zdravotníckym personálom z pohľadu sestier (n = 132) 
 
Z týchto zistení môžeme konštatovať, že sebareflexia sestier vyplývajúca z nášho 

prieskumu je dosť vysoká. Sestry si uvedomujú rezervy vo svojej profesijnej komunikácii 
a majú záujem zlepšiť si ju. Avšak ako negatívny faktor svojej profesionálnej komunikácie 
vnímajú nedostatok času.  

Nácvik efektívnej profesijnej komunikácie je časovo náročný a zmeny v komunikácií nie 
je možné očakávať po absolvovaní krátkodobých výcvikov alebo kurzov. Zvládnutie 
princípov komunikačných zručností pomáha predvídať rôzne situácie a mať vplyv na ich 
riešenie. Zdokonalenie štýlu komunikačných kompetencií sestier je súčasťou ich 
profesionality. 

 
Záver 

V ošetrovateľskej praxi je komunikácia veľmi dôležitá. V čase veľkých zmien 
v ošetrovateľstve sestry potrebujú efektívnejšie komunikovať s pacientmi, medzi sebou, ale aj 
s ostatnými členmi zdravotníckeho tímu.  

Už Aristoteles vravel: „Chváliť sa vzdelaním namiesto toho, aby ste šikovne vyjednávali, 

tým u protistrany len vzbudíte nevôľu.“ Medziľudská komunikácia v modernej dobe stráca 
niektoré svoje kvality vďaka zlej schopnosti načúvať iným a počuť samých seba. Svet sa 
vníma vďaka multimédiám inak ako predtým, je zavalený tokom informácií a tokom reči slov 
z masmédií. Preto je žiaduce zachovávať štýl medziľudskej komunikácie.  
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Komunikácia s pacientom, ktorá je efektívne využitá, pôsobí na pacienta ako liek. Od 
zdravotníckych pracovníkov sa očakáva, aby okrem odborných medicínskych poznatkov mali 
aj poznatky s psychológie, etiky a sociológie. Tieto požiadavky sa premietajú aj do zručností 
pri komunikácii s pacientom. Mali by sme vedieť odhadnúť, aké informácie od nás pacient 
očakáva, ako mu ich podávať, aby im rozumel a čo je potrebné, aby vedel. Ak chce byť sestra 
pre každého pacienta oporou v procese uzdravovania alebo dôstojného umierania, musí sa 
naučiť byť zvlášť vnímavá k potrebám pacienta. Ako vraví Wieke (5): „Mali by sme sa 

naučiť počúvať štyrmi ušami – jedným uchom pre obsah, druhým pre vzťah, tretím pre 

sebaprejav a štvrtým pre apel. Musíme si uvedomiť, že vždy počúvame selektívne 

a nepoužívame spomenuté štyri uši ani súčasne, ani vo vyváženom pomere“. Preto sestra sa 
má stotožniť s ideou konania dobra a pomoci tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Z tejto 
základnej premeny sa prirodzene odvíjajú všetky požiadavky na sestru a ich plnenie.  

V oblasti komunikácie v ošetrovateľstve sa máme stále čo učiť a svoje vedomosti 
neustále rozširovať, nakoľko máme v nej veľké rezervy. Na druhej strane je pravda, že 
komunikácii v ošetrovateľstve sa venuje málo pozornosti, hoci výsledky prieskumov hovoria 
jasnou rečou, čo pre pacienta dobre vedená komunikácia so sestrou znamená.  

Správna komunikačná činnosť s pacientom je potrebná vo všetkých zložkách liečebno-
preventívnej činnosti. Ošetrovateľstvo je vysoko humánna činnosť, v ktorej nesmieme 
podceňovať túto zložku. Od nás, zdravotníckych pracovníkov sa právom očakáva spájanie 
medicínskych vedomosti z praxe s poznatkami z psychológie a sociológie, pretože len takéto 
profesionálne správanie sa stáva súčasťou kvalitných diagnosticko-terapeutických výkonov a 
predpokladom dôstojných, kultivovaných vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi a 
pacientmi. 

Oblasť komunikácie je veľmi široká, preto je potrebné neustále rozširovať vedomosti o 
nej. Nezabúdajme, že slovo lieči. Pri komunikácii má zdravotnícky pracovník životodarný 
liek, ktorý, keď správne využíva, pomáha pacientovi, ale naopak, keď ho nevyužíva alebo 
využíva nesprávne, tak mu škodí. 
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West Nile vírus (WNV), pôvodca západonílskej horúčky, patrí medzi RNA vírusy. Prvý 
krát ho izoloval Smithburn v roku 1937 z krvi ženy s prejavmi horúčky v provincii West Nile 
v Ugande. V strednej Európe bol izolovaný v blízkosti Malaciek v roku 1972 z komára 
Ochlerotatus cantans (6, 7), v Českej republike v roku 1998 z komárov Culex pipiens (2). 

Rezervoárom vírusu sú divo žijúce vtáky. Ľudia a kone sú vnímaví hostitelia. Vektorom 
vírusu sú komáre rodu Culex, Aedes, Anopheles, zriedkavo aj kliešte Ixodes sp. 
a Ornithodoros sp. (9, 10).  

Človek sa najčastejšie infikuje po poštípaní komárom (obr. 1). Infekcia môže vzniknúť aj 
po transplantácii orgánov alebo po transfúzii krvi. Bol opísaný transplacentárny prenos 
i prenos materským mliekom. Inkubačný čas je 2 – 14 dní (1). 

 
 

Obr. 1. Prenos WNV (zdroj: http://healthygallatin.org/west-nile-virus/) 
 

                                                           
1 Práca podporovaná grantom VEGA MŠVVaŠ SR 1/0198/13. 
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Väčšina infekcií prebieha asymptomaticky, len asi u 20 % infikovaných dôjde k rozvoju 
klinických príznakov ochorenia. U človeka sa prejavuje náhlym nástupom horúčky trvajúcej 3 
– 5 dní. Ďalšími príznakmi sú bolesti hlavy, hrdla, pohybového aparátu, vyrážky na trupe 
a končatinách (obr. 2), únava, nepokoj, nechutenstvo, bolesti brucha, časté a typické sú 
retrobulbárne bolesti, konjunktivitída, svetloplachosť, lymfadenopatia a respiračné problémy. 
V 15 % prípadov sa objavuje zápal mozgu, pečene, pankreasu a srdcového svalu (8, 11). 
Z neurologických príznakov sa pozorujú meningeálny syndróm, fotofóbia, diplopia, svalová 
slabosť, ataxia, tras, dysartria, dezorientácia, poruchy vedomia, kóma (8). 

Úmrtnosť pacientov je 4 – 14 %, u pacientov starších ako 70 rokov môže dosiahnuť 15 – 
29 %. U pacientov infikovaných WNV s primárnym ochorením, napr. diabetes mellitus alebo 
imunodeficiencie, je riziko úmrtia vyššie (4). 

 
 

Obr. 2. Kožné eflorescencie pri infekcii WNV 
(zdroj: http://www.reddingderm.com/dermblog/west-nile-virus-skin-rashes) 

 
Cieľom prezentovanej práce bolo stanoviť WNV protilátky vo vybraných skupinách ľudí 

a u hospodárskych zvierat – koní.  
 
Materiál a metódy  

Na prítomnosť WNV protilátok sme pomocou komerčne dostupnej ELISA súpravy 
(WestNile COMPAC, Ingenaza) vyšetrili 229 konských sér (západné Slovensko n = 100, 
stredné Slovensko n = 31, východné Slovensko n = 98) a 363 ľudských sér (vojaci n = 103, 
policajti n = 32, zamestnanci lesného a pôdneho hospodárstva n = 166, zamestnanci ZOO n = 
17, a i. n = 45) získaných počas rokov 2012 – 2013. 
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Na získanie údajov o rizikových faktoroch asociovaných s ochorením/klinickými 
príznakmi s laboratórne potvrdenou séropozitivitou sme použili ako prieskumnú metódu 
neštandardizovaný dotazník. Dotazník obsahoval otázky zamerané na demografické údaje 
(pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko), klinické údaje (v minulosti prekonané ochorenia) 
a epidemiologickú anamnézu (kontakt so zvieratami, chov hospodárskych zvierat, práca alebo 
kontakt so zvieracími produktmi, konzumácia surového mlieka a mäsa, uštipnutie hmyzom). 

Na spracovanie získaných údajov sme použili deskriptívne metódy. Výsledky sme 
sumarizovali a analyzovali v programe Excel balíka Microsoft Office a v programe SPSS 
11.0. 

 
Výsledky 

Prevalencia špecifických WNV protilátok v populácii koní vyšetrených pomocou ELISA 
testu bola: západné Slovensko 13 % (n = 13), stredné Slovensko 16,2 % (n = 5), východné 
Slovensko 11,2 % (n = 11). 

Dubiózne výsledky sme detegovali v jednotlivých regiónoch SR v 19 % (ZS) 12,9 % (SS) 
a 17,3 % (VS). Najvyššia prevalencia sa zaznamenala v západoslovenskom regióne 
s hodnotou 5,7. Celková prevalencia bola 12,7 (tab. 1).  

 
Tab. 1. WNV protilátky u koní vyšetrených pomocou ELISA. 

Lokalita Počet Pozitívne [%] Dubiózne [%] 
Celková 

prevalencia 
Západné Slovensko 100 13 13 19 19 5,7 
Stredné Slovensko 31 5 16,2 4 12,9 2,2 
Východné Slovensko 98 11 11,2 17 17,3 4,8 
Spolu 229 29 13 40 17 12,7 

 
V populácii ľudí sme zaznamenali len jednu pozitívnu vzorku, čo z celkového počtu 363 

vyšetrených humánnych vzoriek predstavuje len 0,3 %. Išlo o 29-ročnú ženu z okresu Snina, 
ktorá pracovala ako pastierka hospodárskych zvierat. V osobnej anamnéze uviedla pracovné 
aktivity v záhrade a v lese, nepotvrdila poštípanie kliešťom, ale len komárom so silnou 
kožnou reakciou. Konzumovala surové mlieko (kravské, kozie, ovčie) a výrobky vyrobené 
z neho. V minulosti prekonala reumatoidné a neurologické ochorenia, permanentne trpí 
chronickou únavou a pocitom studených rúk a nôh. 

 
Diskusia a závery 

Ochorenia u ľudí na Slovensku doteraz hlásené neboli, ale protilátky proti WNV sa zistili 
u 2 – 4 % zdravých osôb a aj u vtákov, u voľne žijúcej lovnej zveri a u domácich zvierat. 
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol WNV izolovaný aj z komárov zo Záhorskej nížiny 
(7). 

Výskyt WNV je endemický aj epidemický. V roku 1996 prebiehala rozsiahla epidémia 
v Rumunsku s 835 prípadmi. Veľká epidémia vypukla v južnom Rusku. Celkový počet 
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prípadov bol 826, z toho 40 pacientov zomrelo. Často boli zaznamenané infekcie WNV 
v Izraeli, v rokoch 1999 – 2000 so 430 osobami a 37 prípadmi s fatálnym priebehom (3). 

Neexistuje žiadna špecifická liečba západonílskej horúčky. Na zmiernenie bolestí možno 
aplikovať analgetiká. Účinok ribavirínu je sporný, rovnako aj interferónu α. Pasívna 
imunizácia imunoglobulínom sa ukázala účinná v experimentoch na zvieracích modeloch (5).  

Najúčinnejšou ochranou zostáva prevencia, ktorá zahŕňa monitoring komárov, voľne 
žijúcich alebo domácich zvierat (napr. kone s manifestnou encefalitídou, hydina). Snahy 
o zníženie populácie vektorových článkonožcov pomocou insekticídov neboli úspešné. 
Najvhodnejším riešením je dlhodobá stratégia zameraná na obmedzenie rozmnožovania 
komárov, napr. vysušovaním mokrín, ktoré slúžia ako liahne komárov v prírode. Individuálna 
ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení a v používaní repelentov (3). 

Účinná vakcína pre ľudí zatiaľ nie je, avšak jej vývoj je v experimentálnom štádiu (5). 
Inaktivovaná multivalentná vakcína a živá atenuovaná vakcína sú k dispozícii na ochranu 
koní. V USA sa odporúča imunizovať všetky kone dvoma dávkami s 3- až 6-týždňovým 
odstupom, prípadne ďalšou dávkou na dosiahnutie booster efektu. Preočkovanie sa robí každý 
rok na jar pred vypuknutím infekcie (12). 
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Medzi najčastejšie sexuálne prenosné bakteriálne patogény, ktoré vyvolávajú urogenitálne 
infekcie a sú často príčinou poruchy plodnosti a iných závažných komplikácií u žien a mužov, 
patrí Chlamydia trachomatis. Pre chlamýdiovú infekciu je charakteristické, že často prebieha 
asymptomaticky alebo má len veľmi ľahký klinický priebeh. Podľa literárnych údajov 35 – 
50 % non-gonokokových uretritíd je spôsobených C. trachomatis.  

Medzi prvé príznaky chlamýdiovej infekcie u mužov patrí uretrálny číry alebo žltý výtok, 
častejšie močenie, bolesti a pálenie pri močení, pocit svrbenia. Neskôr sa pridruží hematúria, 
perineálna bolesť, opuch skróta, ingvinálna lymfadenopatia, časté nočné močenie a zvýšená 
teplota. Prostatitída, chronická uretritída, epididymitída, Reiterov syndróm sa môžu vyskytnúť 
ako komplikácia základného ochorenia. Asi u 10 % pacientov s non-bakteriálnou prostatitídou 
sa dokazujú antichlamýdiové protilátky v sére alebo pozitívna kultivácia chlamýdií v 
prostatickom sekréte. 

Vstupnou bránou chlamýdiovej infekcie u žien je uretra, vagína a endocervix. Infekcia 
postupuje ascendentne na uterus a vajíčkovody. Pri cervicitíde môže byť prítomný žltý alebo 
do zelena sfarbený mukopurulentný vaginálny výtok. Pri bakteriálnej vaginitíde je 
zapáchajúci. V dôsledku postupu infekcie do hornej časti genitálneho traktu vzniká pelvic 

inflammatory disease (PID) u 10 – 40 % žien. Asi 15 % žien s chlamýdiovou infekciou trpí 
chronickou panvovou bolesťou. 

K včasnému odhaleniu infekcie, ktorá môže spôsobovať zdravotné problémy s vážnymi 
následkami, sa používajú viaceré laboratórne metódy.  

 
Materiál a metodika 

V rámci našej štúdie sme na prítomnosť baktérie C. trachomatis vyšetrili spolu 190 osôb. 
                                                 

1Práca riešená v rámci projektu CEMIO – ITMS: 26220120058 (100%). 
  

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Z tohto počtu bolo 97 mužov a 93 žien. Vyšetrované osoby boli vo veku 18 až 55 rokov. 

Na detekciu C. trachomatis sme použili moč (prvý prúd), ktorý sme odobrali do sterilnej 
nádoby v objeme 20 – 40 ml a skladovali až do laboratórneho spracovania pri teplote 4 °C. V 
laboratóriu sme z neho odobrali 1 ml do sterilnej 1,5 ml mikroskúmavky a centrifugovali 5 
minút pri 10 000 otáčkach za minútu. Po odobratí supernatantu sme doplnili k usadenine 0,2 
ml fyziologického roztoku a zhomogenizovali na vortexe. 

Prítomnosť C. trachomatis v moči sme detegovali priamym dôkazom patogénu metódou 
PCR (Polymerase Chain Reaction). Použili sme komerčný kit AmpliSens-55-R 
Chlamydiaceae CHLA-KOM s využitím Hot Start Taq DNA Polymerázy (Federal Budget 
Intitution of Science, Moscow, Russia). 

Na analýzu získaných údajov sme v prvom kroku použili základnú deskriptívnu štatistiku 
a následne sme stanovili relatívne riziko a jeho 95 % konfidenčný interval (95 % CI). 

 
Výsledky a diskusia 

Z celkového počtu 190 vyšetrených osôb na prítomnosť C. trachomatis reagovalo 
pozitívne 7 (3,7 %), z toho 3 ženy (3,2 %) a 4 muži (4,1 %). Pri porovnaní relatívneho rizika 
výskytu C. trachomatis infekcie medzi skupinou mužov a žien sme zistili, že toto riziko je 
1,3-násobne nevýznamne vyššie v skupine mužov (95 % CI 0,29 – 5,55). 

Podľa údajov ESSTI (European Surveillance of Sexually Transmitted Infections) z ročnej 
správy sú chlamýdiové infekcie najčastejšie hlásené bakteriálne pohlavne prenosné ochorenia 
v európskych krajinách so zavedenou surveillance, pričom na celom svete sa každý rok 
vyskytuje odhadom asi 92 miliónov infekcií spôsobených C. trachomatis s najväčším 
podielom v rozvojových krajinách (1). Štúdie v Európe a USA naznačujú, že prevalencia 
chlamýdií u mužov a žien vo veku 15 až 24 rokov je 2 až 6 %. Najvyššia prevalencia sa 
pozoruje u mladých žien vo veku 16 – 19 rokov a u 20- až 24-ročných mužov.  

C. trachomatis je v európskej populácii 4-kát častejšia ako kvapavka a 30-krát častejšia 
ako syfilis a patrí tak k najčastejším sexuálne prenášaným agens, charakterizovaným prevažne 
asymptomatickým priebehom. Sérotypy D a K spôsobujú hlavne uretritídy, u žien aj zápal 
krčka maternice, endometria a adnex. U mužov zodpovedajú asi za 50 – 60 % nešpecifických 
uretritíd a viac ako 70 % postgonorrhoických zápalov močovej trubice. Prítomnosť chlamýdií 
v ejakuláte môže vyprovokovať autoimunitnú reakciu namierenú proti spermiám a môže to 
viesť až k sterilite. 

Chlamýdiové infekcie sa vyznačujú vysokou kontagiozitou. Kým pri AIDS pri jednom 
náhodnom pohlavnom styku s infikovaným partnerom je percentuálna pravdepodobnosť 
prenosu 0,3 %, pri chlamýdiách je to za rovnakých okolností až 60 % (2).  

Je známych niekoľko rizikových faktorov, ktoré sa uplatňujú pri získaní infekcie. Tieto 
zahŕňajú mladý vek (< 24 rokov), rizikové sexuálne správanie (viac sexuálnych partnerov, 
nepoužívanie kondómov), používanie orálnej antikoncepcie, vnútromaternicového telieska, 
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styk s partnerom s iným pohlavne prenosným ochorením, predchádzajúca pohlavne prenosná 
nákaza, prítomnosť iných mikroorganizmov spôsobujúcich pohlavne prenosnú infekciu. 

Na Slovensku je skríning infekcie C. trachomatis len príležitostný, doposiaľ nie je 
zavedený systém pravidelného hlásenia. Údaje o prevalencii urogenitálnych chlamýdiových 
infekcií pochádzajú len z čiastkových štúdií. Najnižšia prevalencia infekcie C. trachomatis 
bola zistená v skupine vysokoškolákov (1,9 %), naopak najvyššia bola zaznamenaná v 
skupine HIV-pozitívnych pacientov, neplodných žien a vojakov (3, 4, 5). Celková prevalencia 
sa vo všeobecnej populácie na Slovensku pohybuje v rozmedzí od 4,2 % do 7,0 % (6, 7).  

Prevalencia infekcie C. trachomatis v našej štúdií (3,7 %) koreluje so zisteniami týchto 
štúdií. Skríning je dôležitý hlavne v rizikových skupinách, predovšetkým u promiskuitných 
jednotlivcoch, intravenóznych užívateľoch drog, osôb s nízkou úrovňou vzdelania, a tých, čo 
odmietajú používať antikoncepciu.  

 
Záver 

Problematika urogenitálnej chlamýdiovej infekcie má nielen medicínsky, ale aj vážny 
sociálny význam. Je to podmienené vysokou chorobnosťou s častými komplikáciami, 
nakoľko sa zvyšuje výskyt neplodnosti žien a mužov. Okrem toho infekcia môže zapríčiniť 
intrauterinné infikovanie plodu, prípadne jeho nedonosenie, ako i infikovanie novorodencov 
prejavujúce sa výskytom pneumónií a konjunktivitíd. 

Chlamýdiové infekcie môžu ostať roky nediagnostikované a následne vedú k vážnym 
neskorým komplikáciám. Týmto stavom možno predchádzať iba včasným zachytením a 
liečbou. Napriek tomu, že existuje veľmi rýchla a účinná terapia, premorenosť populácie má 
skôr stúpajúcu tendenciu.  

Problematickou zostáva diagnostika tohto patogéna, ktorá často zlyhá aj vo väčších 
klinických zariadeniach. Diagnózu jednoznačne nepotvrdia ani bežné laboratórne vyšetrenia. 
Nešpecifické zápalové markery (Leu, sedimentácia, CRP) obvykle neprekračujú hranice 
normy. Práve preto sa nám metóda PCR osvedčila ako presná a spoľahlivá pri diagnostike 
tejto infekcie.  
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Enterobióza je endemická črevná geohelmintóza, ktorá sa vyskytuje kozmopolitne, 
s vyššou prevalenciou v miernom pásme v urbanizovaných oblastiach. Enterobius 

vermicularis má najširšiu distribúciu zo všetkých parazitických červov a odhaduje sa, že 
približne 200 miliónov ľudí je infikovaných v medzinárodnom meradle. V USA a v západnej 
Európe sa stal Enterobius vermicularis najbežnejšou helmintózou, ktorá je zahrnutá do 
primárnej starostlivosti bez ohľadu na faktory ako je rasa, socioekonomický status a kultúra. 
V Českej a v Slovenskej republike je premorenie obyvateľstva mrľami tiež nemalé, 
infikovaných sú približne 3 milióny ľudí. Postihnuté sú najmä predškolské a školopovinné 
deti žijúce vo väčších kolektívoch v úzkom kontakte. Zvýšený výskyt parazitózy je aj 
v rodinách týchto detí.  

Problematika enterobiózy sa na území Slovenska sleduje už dlhé desaťročia. V minulom 
storočí sa tejto problematike venovala zvýšená pozornosť, čo malo za následok aj elimináciu 
enterobiózy. Jej výskyt v populácii v súčasnosti dosiahol hodnoty, kedysi len ťažko 
predstaviteľné. Malo to za následok zmenu vzťahu zúčastnených strán k tejto problematike, 
poľavenie v náročnosti preventívnych vyšetrení a príliš vysokú liberalizáciu rodičov 
a učiteľov v riešení tejto problematiky, ktorá má navyše aj zákonnú oporu. Je teda zrejmé, že 
pri takomto prístupe môže enterobióza pretrvávať v populácii a šíriť sa ďalej. Aj keď nákaza 
býva často inaparentná, organizmus chorého veľmi zaťažuje a vyčerpáva.  

Choroba sa stáva problémom spravidla pri nízkom hygienickom štandarde, ktorý súvisí 
s nízkou socioekonomickou situáciou niektorých rodín. Ochoreniu sa darí pri vyššej 
koncentrácii osôb v kolektívnych zariadeniach, čo je jedna z hlavných príčin vzniku 
a pretrvávania črevnej parazitózy.  

História 
Prvé dôkazy infekcie mrľami sa datujú k rímskej okupácii Egypta (30 pred n. l. – 395 n. 

l.) a najstaršie známe vajíčka mrlí sa našli v koprolitoch človeka datovaných v období 7 800 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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rokov pred naším letopočtom z oblasti Danger Cave, Utah. Zmienka o mrliach sa uvádza aj v  
spisoch Hippokrata, ktoré sa datujú do roku 430 pred n. l. Je to príklad zdedeného parazita, 
ktorý má dlhú históriu ko-evolúcie so starobylými ľudskými predkami siahajúcu až do Afriky, 
ešte pred rozšírením sa ľudí naprieč kontinentmi. Staroveké vajíčka mrlí sa našli v rôznych 
archeologických náleziskách, väčšina bola z koprolitov z miest v USA, dve z Čile a po 
jednom z Peru, Mexika, Nemecka, Dánska, a Argentíny, rovnako ako jeden nález z múmie 
z obdobia dynastie Han v Číne (55). 

Pôvodca choroby a jeho morfológia 
Pôvodcom ochorenia je oblý červ, mrľa detská – Enterobius vermicularis (Linné 1758, 

synonymum Oxyuris vermicularis, Leach 1853). 
Mrľa detská má nitkovité telo bielej farby. Na povrchu je kutikula, ktorá je jemne priečne 

krúžkovaná, zložená z ôsmich vrstiev a dosahuje hrúbku 4 µm (19). Prednú časť tela lemuje 
dorzoventrálna kutikulárna riasa. Ústa majú vytvorené tri pysky (obr. 1), pažerák prechádza 
do svalnatého bulbu, za ním pokračuje črevo a celá tráviaca rúra vyúsťuje v jednej tretine od 
konca tela análnym otvorom (22, 50). Samička je väčšia, meria 10 – 12 mm x 0,4 – 0,6 mm. 
Oplodnená samička má maternicu veľmi rozšírenú, takže vajíčkami je vyplnené takmer celé 
telo (obr. 2). Vulva je umiestnená v prvej tretine tela (obr. 3) a zadný koniec je kužeľovito 
pretiahnutý (obr. 4) do ostrej špičky. Samček je menší a meria 3 – 6 x 0,1 – 0,2 mm (22, 39, 
50, 55). Zadný koniec tela samčeka je na ventrálnej strane špirálovito stočený. Má jednu 
spikulu, ktorá je zakončená háčikom a meria 100 – 140 µm. Pomocou ústneho otvoru sa mrle 
fixujú o sliznicu tenkého čreva v ileu, céku, v apendixe a v colon ascendens, kde sa živia 
epitelovými bunkami a baktériami (15, 21, 22, 50). 

  

  
Obr. 1. Predná časť tela samičky Enterobius 

vermicularis s ústnym otvorom s tromi pyskami 
(fotografia: Totková, Klobušický) 

Obr. 2. Oplodnená samička – časť tela červa s vajíčkami 
(fotografia: Totková, Klobušický) 

 
Ku kopulácii dochádza v céku. Samčeky po kopulácii hynú a samičky počas jedného 

mesiaca vytvoria vo svojich orgánoch 5 – 17 tisíc vajíčok (23, 39). Jedna samička je schopná 
naklásť priemerne 11 000 vajíčok (50, 52). Prvé ryhovanie vajíčok nastáva už v maternici 
samičky. Gravidné samičky prechádzajú hrubým črevom a periodicky vyliezajú z konečníka 
infikovaného hostiteľa do perianálnej a perineálnej oblasti, aby tu nakládli vajíčka. Tie sú 
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spočiatku zlepené do tvaru dlhých tenkých nití. V optimálnom prostredí (teplota 37 °C, vlhko, 
kyslík) vajíčka rýchlo dozrievajú za 6 hodín. Preto je možná autoinfekcia vlastnými 
vajíčkami. Z oblasti perianálnych rias sa vajíčka prenášajú na bielizeň a po zaschnutí sa 
rozprašujú do vzduchu (2, 14, 22, 23). Vzhľadom na biologickú adaptáciu je mrľa detská 
relatívne pohyblivý červ, ktorý je schopný „prejsť“ za 30 minút 6 – 7 cm. Po vylúčení vajíčok 
samička, ktorej dĺžka života sa pohybuje v rozmedzí 5 – 13 týždňov, hynie (6, 22, 50). 
 

  
Obr. 3. Vulva s uterom vyplneným vajíčkami 

(fotografia: Totková, Klobušický) 
Obr. 4. Fragment kaudálnej časti konca tela samičky 

Enterobius vermicularis s hladkou kutikulou 
(fotografia: Totková, Klobušický) 

 
Biologický cyklus 
Enterobius vermicularis má pomerne jednoduchý životný cyklus, pretože jeho jediným 

hostiteľom je človek. Infekcia sa uskutočňuje alimentárnou cestou prehltnutím vajíčok 
helminta. Zrelé vajíčka majú oválny tvar (obr. 5), sú nesúmerné a veľké 50 – 60 x 20 – 30 µm 
(22, 50, 55). Na vajcovom obale možno rozlíšiť tri vrstvy: vonkajšiu lipoproteínovú, strednú, 
zloženú z neutrálnych sacharidov spojených s proteínom, a vnútornú, zloženú 
z mukopolysacharidov. Obal je bezfarebný so silne lepkavým povrchom. Na konvexnej strane 
sa nachádza operkulum, ktoré je zložené z neutrálnych sacharidov a proteínov 
s disulfidickými skupinami. Veľkosť operkula je 2,5 µm (19). Zrelé vajíčka zostávajú pri 
teplote 22 °C viabilné 2 – 3 dni. Po prehltnutí invazibilných vajíčok hostiteľom tráviace 
enzýmy obsiahnuté v slinách a duodénovej šťave spôsobia uvoľnenie lariev z vajíčok. Larvy 
z hornej časti tenkého čreva prechádzajú do distálnej časti, kde žijú. Neskôr sa pohlavne 
diferencujú a dospievajú.  

Migráciacia oplodnených samičiek smerom k análnemu otvoru je periodická (tzv. nočná 
periodicita). Závisí od tepla. Zvyčajne sa začína večer po 1 – 2 hodinách pokojného spánku 
hostiteľa. Samičky sa po vylúčení vajíčok môžu vrátiť späť do rekta, kde hynú. U dievčat sa 
môžu dostať do vulvy a spätnou migráciou cez cervix maternice do vajíčkovodov a odtiaľ do 
brušnej dutiny (57). Opísané sú aj spätné migrácie do uretry dievčat a chlapcov, odkiaľ sa 
mrle dostali až do obličkovej panvičky. Tým, že mrle na svojom povrchu nesú črevnú 
mikroflóru, môžu v miestach migrácie spôsobovať zápalové procesy (22, 23, 50).  
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Obr. 5. Enterobius vermicularis, vajíčka s vyvinutými larvami 

(perianálny odtlačok; fotografia: Totková, Klobušický) 
 
Epidemiológia 
Veľké množstvo vajíčok nakladených samičkou mrle v okolí konečníka dáva predpoklady 

na autoinfekciu hostiteľov a ich šírenie na iné osoby a do prostredia. Vajíčka sa našli na 
prstoch detí a v špine za nechtami (43, 44). Pohyb samičky v noci v okolí konečníka vyvoláva 
silný pocit svrbenia. Deti sa škriabu a vajíčka im uviaznu za nechtami. Tie do rána dozrejú 
a pri cmúľaní prstov ich deti prehltnú (14).  

Z perianálnej oblasti do vonkajšieho prostredia sa vajíčka mrle dostávajú pri škriabaní, 
spodnou bielizňou, posteľnou bielizňou, vodou pri umývaní a kúpaní. Ako prevenciu pred 
nákazou prostredníctvom vody v plaveckých bazénoch sa vyžaduje pred vstupom do bazéna 
sprchovanie celého tela (11, 44, 51). Každodenným umývaním análnej oblasti mydlom a 
tečúcou vodou sa odstráni až 99 % vajíčok (23). 

Viacerí autori skúmali nezávadnosť nemocničných izieb detí, ktorí vo vzorkách prachu 
odobraných Graham-Brumptovou metódou zachytili 11 % pozitívnych vzoriek (24, 25). Ešte 
v roku 1993 sa v okrese Martin uvádza pomerne vysoký – 30,7 % výskyt enterobiózy u detí 
(41). 

Pre enterobiózu je charakteristický rodinný výskyt. Postihuje viacerých členov rodiny, vo 
viacčlenných rodinách je častejší (29, 44, 46). Túto súvislosť dokladajú aj zahraničné zdroje. 
Uvádzajú, že výskyt infekcie v rodinách s tromi alebo viacerými deťmi bol výrazne vyšší ako 
v rodinách s dvoma a menej deťmi (44, 54). Deti nenavštevujúce kolektívne zariadenia sú 
pozitívne 1,5- až 2-krát zriedkavejšie ako deti navštevujúce kolektívne zariadenia (29, 38, 44, 
46). 

Zahraniční autori uvádzajú, že výskyt enterobiózy u detí má signifikantnú koreláciu so 
znalosťami rodičov o tejto nákaze. Preto odporúčajú brať tento faktor do úvahy pri snahách 
o redukovanie alebo úplné odstránenie enterobiózy (27). Úroveň vzdelania rodičov 
a zamestnanecký status matky uvádzajú ako významné aj ďalší autori (34, 44, 47). 
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Často sa sleduje výskyt enterobiózy v závislosti od pohlavia dieťaťa. V predškolských 
zariadeniach sa zistila enterobióza u chlapcov v 33,3 % a u dievčat 24,2 % (16). Iní autori 
našli v predškolských zariadeniach rovnaký výskyt mrlí u chlapcov aj dievčat (29, 38, 43, 44). 
Novšie práce zahraničných autorov zväčša konštatujú nevýznamné rozdiely vo výskyte 
enterobiózy medzi pohlaviami (18, 20).  

Patológia a klinické prejavy 
Mierne nákazy sú bezpríznakové, preto spravidla uniknú pozornosti (2). Infekcie mrľami 

sú zvyčajne benígne a 1/3 infikovaných sú asymptomatickí nosiči. Avšak infekcie mrľami nie 
sú vždy neškodné, spôsobujú zápal slepého čreva (2,4 %) prípadov v rozvojových krajinách, 
črevnú obštrukciu, perforáciu čreva, enterokolitídu pripomínajúcu Crohnovu chorobu 
a eozinofilnú ileokolitídu (55). 

Aj staršie zdroje uvádzajú, že úporný pruritus sprevádzajú insomnia, únava, 
podráždenosť, bolesti hlavy a často enuresis nocturna. Deti sú zoslabnuté, trpia poruchami 
koncetrácie, zhoršuje sa ich školský prospech. Ich vývoj sa spomaľuje (23, 29, 50).  

Aj iní autori (33) uviedli medzi klinickými prejavmi enterobiózy – enuresis nocturna 
51 %, kožné prejavy 39 %, apendicitídu 12 % a vulvovaginitídu 51 %. Apendicitída 
spôsobená mrľami sa v literatúre uvádza pomerne často (15, 42, 56). Vzájomnosť výskytu 
Enterobius vermicularis a kožných diagnóz skúmali Klobušický a kol. (29). Pacienti s 
ekzémami trpeli na enterobiózu v 17,7 % a pacienti s urtikáriou v 19,1 %.  

Pri enterobióze má veľký význam liečba všetkých členov rodiny, a to aj tých, čo nemajú 
klinické príznaky (29, 35, 44, 46). 

Pri enterobióze u detí do 4 rokov autori (1) uviedli, že najväčšie zmeny možno pozorovať 
v krvi. Málokrvnosť zistili u 81 %, leukocytózu u 15 % a eozinofíliu u 32 % chorých detí. 
Celkový negatívny vplyv pôsobenia mrle na organizmus dieťaťa sa prejaví v retardácii rastu 
prostredníctvom pôsobenia na resorbciu minerálov a stopových prvkov. Ako uviedli (32), pri 
enterobióze u detí je hladina Cu, Zn a Mg signifikantne nižšia. Podobné závery uvádzajú aj 
ďalší autori (8).  

Samičky Enterobius vermicularis sa aktívne i pasívne dostávajú do vulvy, zanesením 
sekundárnej infekcie vznikne vulvitída a kolpitída (10, 26, 53). Ďalší autori (4) skonštatovali, 
že zápalové ochorenie, vulvovaginitídu, v detskom veku vyvoláva Enterobius vermicularis. 
Až u 20 % dievčat samičky červa migrovali z rekta cez vagínu do uteru. Z 35 pacientok zistili 
u 20 Enterobius vermicularis (57,1%). Mrľa sa uvádza ako jedna z najčastejších pôvodcov 
vulvovaginitídy v detskom veku (12). Klobušický a kol. (28) skúmali problematiku 
enterobiózy a ťažkosti, ktoré s touto helmintózou súvisia v gynekológii a pôrodníctve. 
Opísaný je prípad tehotnej ženy, u ktorej infekcia mrľami bola príčinou tuboovariálneho 
abscesu, peritonitídy, pričom celkový zdravotný stav vyústil do rozhodnutia pre elektívny 
cisársky rez v 30. týždni gravidity (7) a ďalší prípad ženy, u ktorej inflamácia tuby a následná 
tubárna obštrukcia rezultovali do infertility (57). Mikroskopické vyšetrenie dokázalo 
prítomnosť kalcifikovaných aj nekalcifikovaných vajíčok Enterobius vermicularis a 
granulomatóznu reakciu.  
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Aj u chlapcov sa vyskytujú problémy v oblasti pohlavných orgánov, ktoré sú spôsobené 
enterobiovou nákazou, napr. opísaný je prípad perzistujúcej orchidoepididymitídy 
nereagujúcej na liečbu, ktorá bola spôsobená dôsledkom ektopickej lokalizácie parazita (40). 

S helmintovými nákazami a alergickými ochoreniami sa často spája pokles sérového IgE. 
Pri porovnávaní detí s enterobiózou a zdravými deťmi vo veku 7 – 12 rokov sa nezistili 
signifikantné rozdiely v hladine celkového sérového IgE (13). 

Stále častejšie sa hovorí v odborných kruhoch o ústupe parazita Enterobius vermicularis 
v našich podmienkach. Aj mnohí detskí lekári sa vyjadrujú, že za posledné roky sa u detí len 
ojedinele diagnostikoval. Tieto tvrdenia sme sa rozhodli preveriť a orientačne zistiť výskyt 
tohto parazita v náhodne vybraných detských kolektívoch. 

Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt enterobiózy v náhodne vybraných dvoch predškolských 
zariadeniach v piatom bratislavskom okrese (išlo o vzorku detí, ktorá bola v zdravotnej 
starostlivosti príslušných detských lekárov). Okrem toho zistiť výskyt enterobiózy v náhodne 
vybranom dennom sanatóriu pre deti s respiračnými chorobami v štvrtom bratislavskom 
okrese (išlo o deti, ktoré boli už pred prijatím na liečbu parazitologicky skontrolované) a zistiť 
aj výskyt enterobiózy u hospitalizovaných pacientov na Dermatovenerologickej klinike 
DFNsP.  

 
Materiál a použité metódy 

V rokoch 2009 – 2010 sme v Petržalke, v piatom bratislavskom obvode, depistážne 
parazitologicky vyšetrili dve náhodne vybrané predškolské zariadenia. 

Za celé sledované obdobie sme vykonali 408 parazitologických vyšetrení a spolu sme 
vyšetrili 136 detí. V MŠ A sme v priebehu sledovaného obdobia vyšetrili na enterobiózu spolu 
57 detí vo veku od 3 – 6 rokov. Od týchto detí sme vyšetrili 171 perianálnych odtlačkov. 
V MŠ B sme za sledované obdobie vyšetrili na enterobiózu 79 detí vo veku od 3 – 6 rokov, čo 
predstavovalo spolu 237 perianálnych odtlačkov.  

Vyšetrovali sme aj deti z denného sanatória, slúžiaceho pre deti s respiračnými chorobami 
vo veku od 3 – 6 rokov. Spolu sme v sanatóriu vyšetrili 60 detí a ich 180 perianálnych 
odtlačkov.  

Na Dermatovenerologickej klinike DFNsP sme na enterobiózu vyšetrovali 
hospitalizovaných pacientov. Od každého pacienta sme požadovali odobrať 3 perianálne 
odtlačky. Spolu sme vyšetrili na enterobiózu 58 pacientov vo veku od 3 – 21 rokov a ich 174 
periánálnych odtlačkov.  

Za sledované obdobie dvoch rokov sme na území mesta Bratislavy v treťom, štvrtom 
a piatom okrese vyšetrili na enterobiózu spolu 254 detí a ich 762 perianálnych odtlačkov. Pri 
parazitologickom vyšetrovaní detí z dvoch predškolských zariadení, z Dermatovenerologickej 
kliniky DFNsP a z denného sanatória pre respiračné ochorenia detí sme vo všetkých 
prípadoch dodržali algoritmus parazitologických vyšetrení, čiže odobratie troch perianálnych 
odtlačkov od každej vyšetrovanej osoby.  
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Pred začiatkom parazitologického vyšetrenia detí v dvoch predškolských zariadeniach 
A a B sme si považovali za povinnosť informovať rodičov, pedagogických pracovníkov 
a ostatných zamestnancov zariadení v rámci rodičovského združenia o zdravotných rizikách, 
ktoré spôsobujú črevné parazitózy v detskom veku. Po oboznámení rodičov a aj 
zamestnancov s postupom vyšetrenia a odberom materiálu od detí (perianálne odtlačky), sme 
zúčastneným premietli videozáznam Detské parazity (3), kde sa hovorí o ich vplyve na 
zdravotný stav organizmu, o závažnosti ochorení, ktoré vyvolávajú, o formách prevencie, 
prípadne ako správne postupovať, ak už infekcia vznikla. 

Po premietnutí videozáznamu i napriek pomerne veľmi živej odozve zo strany rodičov na 
prednesenú problematiku sa našli aj jednotlivci, ktorí odmietali takéto vyšetrenie pre svoje 
dieťa, opierajúc sa prevažne o ľudské práva s poukazovaním na zásahy do ich súkromia. 
Týmto neadekvátne reagujúcim rodičom na túto problematiku sme sa snažili vysvetliť, že 
práve nesúhlas s vyšetrením ich dieťaťa znemožňuje dosiahnuť kvalitné závery v akcii, a to 
z pohľadu ozdravenia celého kolektívu detí v zariadení, čiže aj ich konanie a postoj k 
vyšetreniu zasahuje do práva na zdravie ostatných detí v zariadení. 

Po dohode s rodičmi a s vedením predškolských zariadení na postupoch pri 
parazitologickom vyšetrení detí sme požiadali rodičov, aby dodržali algoritmus 
parazitologických vyšetrení a od svojho dieťaťa odobrali na vyšetrenie 3 perianálne odtlačky 
3 dni po sebe. 

Okrem ústneho poučenia v rámci rodičovského združenia sme každému z rodičov 
odovzdali aj písomnú informáciu o cieli a význame parazitologického vyšetrenia, ako aj 
návod doplnený náčrtom o správnom odbere perianálneho odtlačku, a aj súbor opatrení, ktoré 
je potrebné vykonať v domácom prostredí, resp. v zariadení, ak sa parazitárne ochorenie 
u detí potvrdí. Súhlas na parazitologické vyšetrenie dieťaťa rodičia potvrdili svojim 
podpisom. Odobratý materiál označený menovkou a dátumom narodenia dieťaťa mohli 
rodičia priniesť do materskej školy. Rodičom sme zabezpečili diskrétnosť pri každej ďalšej 
komunikácii s nami a laboratórne nálezy od ich detí sme im odovzdali zalepené v obálke. 
Rodič, ktorý od nás dostal obálku s pozitívnym nálezom bol poučený, aby sa obrátil na 
príslušného detského lekára, ktorý dieťa pozitívne na parazitózu adekvátne prelieči. Rodičia 
mohli využiť aj kontrolné parazitologické vyšetrenie dieťaťa po liečbe, ktoré sme im ponúkli. 

Metóda, ktorú sme použili pri našich odberoch a ktorá zabezpečuje 100 % záchytnosť 
parazita, je Graham-Brumptova metóda. Spočíva v tom, že pred odberom materiálu na 
enterobiózu sa dieťaťu neumýva perianálna oblasť (okolie konečníka) 24 až 48 hodín, pretože 
samička Enterobius vermicularis kladie vajíčka do perianálnych záhybov a rias. Pri odbere sa 
dieťa predkloní a rukami sa odtiahnu sedacie svaly. Na análne záhyby sa prilepí lepiaca páska 
(dlhá 4 – 5 cm) a pritlačí sa po celej dĺžke o podklad. Po odlepení sa prenesie späť na 
podložné sklíčko a lepivou časťou sa pritlačí tak, aby nevznikali vzduchové bubliny. 

Materiál od detí, perianálne odtlačky pozostávajúce z adhezívnej lepiacej priesvitnej 
pásky (značky Izolepa, Lepex a iné) nalepenej na podložnom sklíčku (36), sme ako preparát 
mikroskopicky prezerali pri 200- až 400-násobnom zväčšení ešte v deň odberu (5, 17).  
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Výsledky  

Pri jednorazovom parazitologickom vyšetrení detí v dvoch materských školách A a B bolo 
spolu vyšetrených 136 detí, u ktorých bol diagnostikovaný Enterobius vermicularis v 7 
(5,1 %) prípadoch (tab. 1). Od 136 detí sa vyšetrilo spolu 408 perianálnych odtlačkov.  

Celkový výskyt enterobiózy v MŠ A bol 5,3 % a v MŠ B 5,0 % (tab. 1). To znamená, že 
celkový rozdiel v pozitívnych nálezoch u detí medzi MŠ A a MŠ B bol len 0,3 %.  

Podľa pohlavia bolo v materských školách (MŠ A a MŠ B) na enterobiózu vyšetrených 
spolu 75 chlapcov a 61 dievčat (tab. 2). U chlapcov bol Enterobius vermicularis 

diagnostikovaný v 5,3 % a u dievčat v 4,9 %.  Podľa pohlavia bolo vyšetrených viac chlapcov 
75 (55,1 %) ako dievčat 61 (44,9 %). V samotných pozitívnych nálezoch sa táto disproporcia 
v pozitivite neprejavila, iba podľa pohlavia boli pozitívne nálezy (chlapci 5,3 % a dievčatá 
4,9 %) mierne vyššie (o 0,4 %) u chlapcov. 
 

Tab. 1. Celkový nález E. vermicularis 
diagnostikovaný pri jednorazovom vyšetrení detí v 
dvoch materských školách A a B v Bratislave 
(2009, 2010) 

 Tab. 2. Celkový nález E. vermicularis 
diagnostikovaný pri jednorazovom vyšetrení detí 
v dvoch materských školách A  a B v Bratislave 
podľa pohlavia (2009, 2010) 

Deti  Deti 

Vyšetrené 
nález  

E. vermicularis 

 Vyšetrené nález 
E. vermicularis 

Zariadenie 

N N (%)  

Pohlavie 

N (%) N (%) 
MŠ  A 57 3 (5,3)  Chlapci 75 (55,1) 4 (5,3) 
MŠ  B 79 4 (5,0)  Dievčatá 61 (44,9) 3 (4,9) 
Spolu 136 7 (5,1)  Spolu 136 (100,0) 7 (5,1) 

   
V druhej časti štúdie sme zvažovali vplyv enterobiózy na zdravotný stav detí v rámci 

kožných a respiračných chorôb. V zariadení dermatovenerologickej kliniky DFNsP bolo 
vyšetrených 58 osôb vo veku od 3 – 21 rokov a od nich 174 perianálnych odtlačkov, kde sme 
nezistili žiadny pozitívny nález. 

U 60 detí vo veku 3 – 6 rokov z denného sanatória pre respiračné choroby boli od každého 
dieťaťa vyšetrené 3 perianálne odtlačky, čo predstavovalo spolu 180 perianálnych odtlačkov. 
Pozitívny nález na Enterobius vermicularis malo spolu 5 (8,3 %) detí, z toho 3 chlapci a 2 
dievčatá (tab. 3). 

 
Tab. 3. Nález Enterobius vermicularis u detí podľa 
pohlavia v dennom sanatóriu pre deti s alergickými 
ochoreniami (2009) 

Deti 
Vyšetrené nález 

E. vermicularis 
Pohlavie 

N (%) N (%) 
Chlapci 32 (53,3) 3 (9,4) 

Dievčatá 28 (46,6) 2 (7,1) 

Spolu 60 (100) 5 (8,3) 
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Diskusia 

Problematika tejto štúdie vyplýva zo stále častejšieho opakovaného tvrdenia, že črevné 
parazity, konkrétne helminty viacerých druhov sú v našich podmienkach na ústupe. 

Iná skupina odborníkov sa priamo nestotožňuje s týmto názorom, ale usudzuje, že pokles 
výskytu helmintov v populácii ovplyvňuje viacero faktorov. Prioritné postavenie neprislúcha 
len biologickým a ekologickým vplyvom, ktoré pôsobia na rozmnožovanie a šírenie 
niektorých druhov helmintov. 

Mrľa detská (Enterobius vermicularis) vo svojich životných podmienkach ekologicko-
etologických nie je výnimkou. Pracoviská, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, aj keď 
akceptujú spomínané tvrdenia, mali by mať k dispozícii viacero údajov o výskyte tohto 
donedávna najpočetnejšieho druhu parazita v našich podmienkach. 

Naša štúdia môže prispieť k poznaniu skutočnej situácie vo výskyte parazita. Preto sme si 
zvolili v populácii detí náhodne vybrané súbory, jednak skupinu zdravých detí z 
predškolských zariadení a skupinu chorých detí hospitalizované na kožnej klinike, resp. v 
detskom dennom sanatóriu pre respiračné choroby. Predpokladali sme, že získané údaje 
poskytnú orientačný obraz o prevalencii entrobiózy v populácii Bratislavy. 

Získané výsledky týkajúce sa pozitívnych nálezov Enterobius veremicularis u detí 
jednoznačne dosahujú nižšie hodnoty než zistili naši predchodcovia, ktorí sa zaoberali touto 
problematikou. Výsledky tejto práce možno porovnávať len s takými prácami iných autorov, 
ktorí dodržali všetky predpísané postupy a charakteristiky metodík pri ich riešení, podobne 
ako my. Len takýmto spôsobom možno zistiť, či ide o skutočný pokles Enterobius 

vermicularis v populácii, alebo len o falošný pokles zapríčinený nedodržaním prípravy detí 
pred odberom perianálnych odtlačkov (dieťa neumývať minimálne 24, resp. 48 hodín pred 
odberom z perianálnej oblasti), ako aj nedodržaním algoritmu parazitologických vyšetrení – 
tri perianálne odtlačky odobraté 3 dni po sebe alebo každý druhý deň. Mikroskopický preparát 
je potrebné dôkladne prezrieť pod mikroskopom vzhľadom na celoplošné sledovanie 
materiálu.  

Ako ďalší problém pre prax sa ukazuje, že odber odtlačkov od detí v ambulanciách 
nevykonáva zdravotnícky personál, ale robia ich neodborne doma rodičia dieťaťa. V prípade 
hospitalizácie dieťaťa odber odtlačkov na enterobiózu robí zdravotnícky personál, u ktorého 
sme tiež zaznamenali určité nedostatky pri odbere. Správny odber odtlačku s nalepenou PVC 
páskou potrebuje istú dávku zručnosti v aplikácii pásky na perianálnu oblasť, odlepenie a 
následné prilepenie na podložné sklíčko, tak aby nevznikli bubliny. Preparát s vytvorenými 
vzduchovými bublinami môže dávať skreslené výsledky. Vzhľadom na to, že nie každý rodič 
dokáže pochopiť techniku odberu, domnievame sa, že aj toto je jeden z prvkov, ktorý môže do 
značnej miery ovplyvniť záchytnosť vajíčok parazita. Tak ako sa nemá dieťa pred odberom 
umývať už spomínaný čas, neodporúča sa ani natierať perianálnu oblasť rôznymi masťami, 
prípadne pudrovať. V takomto prípade dosiahneme len negatívne výsledky.  
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Ďalším dôležitým prvkom pri diagnostike je, aby diagnostik poznal morfológiu vajíčka v 
rôznom štádiu vývoja, ako aj dospelého jedinca.  

Ak chceme zhodnotiť situáciu vo výskyte enterobiózy za posledné roky, musíme pátrať po 
pracoviskách na území mesta, ktoré kvalitnými postupmi a metódami dosahujú úroveň 
poznania epidemiologickej situácie na dostatočnej úrovni. Veľmi dôležitá je možnosť 
porovnať tieto údaje navzájom s údajmi z iných regiónov Slovenska. Nie je vylúčené, že 
epidemiologická situácia vo výskyte črevných helmintov u ľudí vzhľadom na dlhodobo 
opakované tvrdenia, že parazity v populácii nie sú, sa dostala do nepriaznivého svetla.  

Nami dosiahnuté pozitívne výsledky laboratórneho vyšetrenia enterobiózy sú v porovnaní 
s nálezmi z rokov 1994 – 2002 u detí predškolského a školského veku v priemere o 5 % nižšie 
a pohybujú sa od 0 – 10 % pozitívnych nálezov (44).  

U 741 detí v predškolských zariadeniach v rokoch 1994 – 2002 bola enterobióza 
diagnostikovaná v 10,6 %. Do toho istého obdobia patrí aj štúdia (9), ktorú autori spracovali 
aj preto, že si chceli overiť a dať odpoveď na otázku, či enterobióza u detí je stále aktuálny 
problém. Z 822 vyšetrených detí diagnostikovali enterobiózu v 8,5 % prípadov. Autori (9, 44) 
na základe výsledku poskytli informácie, ktoré by mali kompetentných pracovníkov 
upozorniť na potrebu venovať zvýšenú pozornosť výskytu a prevencii enterobiózy ako stále 
častej črevnej parazitovej nákaze, o ktorej obe spomínané práce tvrdia, že enterobióza je 
najčastejšou helmintózou v SR. 

Aj pracovníci Národného referenčného centra (NRC) pre črevné parazitózy pri ŠZÚ 
v Košiciach tvrdia, že najčastejšie diagnostikovaným črevným helmintom je z perianálnych 
odtlačkov Enterobius vermicularis a zo vzoriek stolíc Ascaris lumbricoides (31). Zdôrazňujú 
aj, že každodenné monitorovanie potvrdzuje význam laboratórnej diagnostiky črevných 
parazitóz, ako aj ďalšie skvalitnenie laboratórnej práce. Rovnaká je aj obsahová náplň 
v správach NRC z rokov 2000, 2001. Napriek zlepšeniu situácie však časť problémov 
pretrváva. Zlepšenie situácie v porovnaní s rokom 2000, keď na celom Slovensku sa 
diagnostikovala enterobióza v 7 792 (10,4 %) prípadoch, nenastalo (31). Ak porovnáme 
s týmto údajom naše aktuálne zistenia – do 10 % nález vajíčok Enterobius vermicularis – 
situácia vo výskyte enterobiózy sa nemení. Okrem dodržiavania všetkých už spomínaných 
postupov v diagnostike, zlepšenie vo výskyte parazita by mohlo nastať až po obnovení 
prevencie v predškolských zariadeniach. 

Jednou z možných ciest by bolo všímať si aj rodinné prostredie a úlohu rodinných 
príslušníkov, súrodencov a ostatných členov žijúcich v spoločnej domácnosti (47). Odber 
perianálnych odtlačkov pri Graham-Brumptovej metóde je zvlášť dôležitý pre dosiahnutie 
objektívneho záchytu parazita. Spôsob odoberania má určité pravidlá a je prospešné, keď ho 
vykonávajú odborne zaškolení pracovníci. Rovnakú zásadu treba dodržať pri 
mikroskopickom vyšetrení, kde je dôležitá praktická skúsenosť (36).  

Podľa kolektívu autorov (48), ktorí porovnávali kvalitu záchytnosti vajíčok mrle detskej 
u detí v kolektívnych zariadeniach, a to podľa toho, kto perianálne odtlačky odoberal, 
najlepšie výsledky mali rodičia detí – zachytili najviac – 35,8 % vajíčok Enterobius 
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vermicularis, a parazitologickí pracovníci – 30,1 %. Ak odtlačky odoberali zdravotnícki 
pracovníci, záchytnosť vajíčok predstavovala len 12,3 %. 

Naše výsledky majú len informačný charakter vzhľadom na to, že sa nám podarilo 
vyšetriť iba 5 zariadení. Informujú o vývoji výskytu tejto parazitózy v populácii. Zdá sa, že 
rozpätie záchytnosti Enterobius vermicularis od 0 – 10 % nie je zanedbateľné a žiada si 
z epidemiologického hľadiska sústavné monitorovanie tejto helmintózy. 

 
Záver 

Po zhodnotení výsledkov získaných z depistážneho jednorazového vyšetrenia detí na 
črevného parazita Enterobius vermicularis z dvoch materských škôl, kde sme sledovali zdravé 
deti, a z dvoch zdravotníckych zariadení pre choré deti, odporúčame zaviesť do praxe 
nasledovné preventívne opatrenia: 

1. Keďže hygienický štandard kolektívneho zariadenia určuje možnosť zvýšeného 
výskytu črevných parazitov u detí, je potrebné skoncentrovať pozornosť na preventívne 
parazitologické vyšetrenia v tých zariadeniach, ktoré majú po hygienicko-epidemiologickej 
stránke vážne nedostatky. 

2. Výskyt enterobiózy v detských zariadeniach možno považovať za dostatočný indikátor 
nedostatkov v dodržiavaní platných zásad v prevádzkovom režime. 

3. Pred vstupom detí do kolektívneho zariadenia je potrebné zaviesť parazitologické 
vyšetrenie detí (antiparazitárny filter) a u pozitívnych detí zároveň vyšetriť aj všetkých členov 
rodinného kolektívu a pozitívne osoby preliečiť. 

4. Dieťa s pozitívnym parazitologickým nálezom nemožno prijať do kolektívneho 
zariadenia. Po preliečení dieťaťa a všetkých pozitívnych členov rodiny je nutné urobiť 
kontrolné parazitologické vyšetrenie. Len v prípade negatívneho parazitologického výsledku 
môže dieťa nastúpiť opäť do kolektívneho zariadenia. 

5. Po dlhšej absencii dieťaťa v zariadení (viac ako mesiac) možno dieťa znovu prijať do 
kolektívu len po negatívnom parazitologickom vyšetrení. Parazitologické vyšetrenie je 
dôležité ešte aspoň dva razy zopakovať vždy s mesačným odstupom. V prípade prestupu detí 
z jedného kolektívneho zariadenia do druhého je nevyhnutné toto opatrenie rovnako prísne 
dodržiavať.  

6. Je potrebné zamedziť veľkej absencii a fluktuácii detí v predškolských zariadeniach 
vypracovaním a v praxi uplatnením pravidiel, ktoré by rovnako ako v školách nedovoľovali 
ani deťom v predškolských zariadeniach meniť bez vážneho dôvodu zariadenie. 

7. Deti parazitologicky vyšetrené a preliečené v detských kolektívnych zariadeniach 
preventívne aspoň raz ročne skontrolovať. 

8. Prvoradé je upevňovať hygienické návyky u detí v rodine, ale aj prostredníctvom 
zdravotnej výchovy, ktorú by mal predovšetkým iniciovať sám personál predškolských 
zariadení. 
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9. V stravovacom zariadení je nutné udržovať vysoký hygienický štandard, tak aby 
nedošlo ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky, čo by tiež mohlo mať za následok šírenie 
parazitov. 

10. Je nevyhnutné zaviesť aj pravidelné parazitologické vyšetrovanie personálu 
v detských zariadeniach, vrátane personálu stravovacieho zariadenia, ako súčasť povinných 
zdravotných prehliadok. 

Aby bolo možné realizovať tieto výstupy pre prax, bolo by potrebné vytvoriť podmienky 
pre užšiu spoluprácu zdravotníctva a školskej správy. Bude si to vyžadovať zmeny 
v legislatíve. 
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Ochorenia so zoonotickým potenciálom majú v súčasnosti stúpajúci trend aj vďaka 
poznatkom, že choroboplodné zárodky, ktoré sa v minulosti považovali výlučne za zvieracie, 
spôsobujú aj ochorenia ľudí. Zoonózy tvoria asi jednu tretinu všetkých infekčných chorôb (v 
súčasnosti okolo 200) a predstavujú závažný problém nielen v rozvojových, ale aj vo 
vyspelých krajinách. Adaptabilita mikroorganizmov, ich pohyb medzi odlišnými 
ekosystémami a prekonávanie bariér medzi živočíšnou ríšou a človekom, sú hlavným 
dôsledkom ich značného rozšírenia. K významným ochoreniam so zoonotickým charakterom 
sa radia aj chlamydiózy. 

Chlamýdie, ktoré majú kozmopolitné geografické zastúpenie, patria k najrozšírenejším 
mikroorganizmom v prírode. Považujú sa za intracelulárne energetické patogény žijúce 
v epiteloch slizníc, ale aj v endoteliálnych bunkách a bunkách hladkých svalov ciev.  

Čeľaď Chlamydiaceae zahŕňa jediný rod Chlamydia, v ktorom je klasifikovaných 9 
druhov – Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia 

pecorum, Chlamydia muridarum, Chlamydia suis, Chlamydia abortus, Chlamydia felis a 
Chlamydia caviae (1). Pre človeka sú z hľadiska vzniku možných ochorení najvýznamnejšie 
C. trachomatis a C. pneumoniae – oba druhy sú primárne ľudskými patogénmi, a C. psittaci, 
C. abortus a C. felis – primárne zvieracie patogény s možnosťou prenosu na človeka (tzv. 
antropozoonózy). Zo zoonotických druhov chlamýdií predstavuje pre ľudí najväčšie riziko C. 

psittaci, ktorá sa primárne vyskytuje u vtákov. C. psittaci je pôvodcom ornitózy-psitakózy. 
Spôsobujú ju vtáčie kmene C. psittaci. Človek sa týmto patogénom môže nakaziť aerogénne, 
priamym kontaktom s chorým zvieraťom alebo menej často v laboratóriu. Psitakóza vzniká 
infikovaním človeka od papagájovitých vtákov, ornitóza od ostatných druhov vtákov, vrátane 
hydiny. Najčastejšie sa chlamydióza zisťuje u holubov, škorcov a papagájov. Mláďatá sú 
na infekciu oveľa citlivejšie ako dospelé jedince. 

                                                 
1 Práca vznikla v súvislosti s riešením grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0196/15. 
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C. psittaci infikuje človeka cez respiračný trakt, odkiaľ sa prenáša k retikuloendoteliálnym 
bunkám sleziny a pečene, kde sa rozmnoží a napáda pľúca a iné orgány hematogénnou cestou. 

Ornitóza-psitakóza u ľudí prebieha ako akútne horúčkovité ochorenie s rôznymi 
klinickými prejavmi – od inaparentných infekcií cez miernejšie, chrípku pripomínajúce 
formy, až po ťažké pneumónie so sepsou, končiace často smrteľne v neliečených alebo 
náležite neliečených prípadoch. Priebeh choroby závisí od vlastností kmeňa C. psittaci 

vyvolávajúceho infekciu, pravdepodobne v súvislosti s prameňom nákazy a od veku 
postihnutých. U starších osôb je priebeh ochorenia ťažší. Časté sú relapsy ochorenia 
v dôsledku perzistencie jeho pôvodcu v ľudskom organizme, čo môže viesť k stavu nosičstva 
a vylučovania chlamýdií spútom ešte niekoľko mesiacov po prekonaní infekcie. 

 
Materiál a metódy 

Vyšetrili sme celkovo 60 holubov odchytených v meste Košice a jeho blízkom okolí. Na 
detekciu C. psittaci sme použili od každého holuba 2 vzorky, z kloaky a zo zobákovej dutiny. 
Odber sme vykonali sterilným tampónom a preniesli do mikroskúmavky s 0,3 ml sterilným 
fyziologickým roztokom. V mikroskúmavke sme obsah tampónu vytrepávali 10 – 15 sekúnd a 
pri vyberaní sme ho otreli o steny mikroskúmavky, aby na tampóne ostalo minimum vzorky. 
Vzorky sme skladovali až do laboratórneho spracovania pri -70 °C. Na izoláciu DNA sme 
použili DNA-sorb-AM nucleic acid extraction kit (Federal Budget Institution of Science, 
Moscow, Russia) podľa odporúčaní výrobcu. Prítomnosť C. psittaci sme detegovali priamym 
dôkazom patogénu molekulovou metódou PCR (Polymerase Chain Reaction) zameranou na 
doménu I génu 23S rRNA, ktorá je špecifická pre rad Chlamydiales. PCR produkty sme 
analyzovali elektroforézou a vizualizované fragmenty pod UV svetlom sme porovnávali s 
pozitívnou kontrolou. Identitu vzoriek, ktoré sme považovali za pozitívne, sme stanovili 
priamym sekvenovaním PCR. Sekvencie sme porovnávali so sekvenciami, ktoré boli k 
dispozícii v Génovej banke pomocou BLAST servera z Národného centra biotechnologických 
informácií (http://www. ncbi.nlm.gov/blast/).  

 
Výsledky a diskusia 

Z celkového počtu 60 vyšetrených holubov sme prítomnosť C. psittaci potvrdili u 9 
z nich, čo predstavuje 7,4 % pozitivitu.  

Prirodzené infekcie C. psittaci sa vyskytujú u mnohých druhov vtákov. C. psittaci bežne 
infikuje divé holuby po celom svete (2). Mestské populácie zdivočených holubov sú 
potomkovia holubov skalných (Columbalivia) žijúcich v západnej a južnej Európe, severnej 
Afrike a prednej Ázii. Stali sa súčasťou synantropnej fauny všetkých miest, kde nachádzajú 
dostatok potravy a priaznivé podmienky na hniezdenie, pretože tu nemajú prirodzených 
nepriateľov – nežijú tu dravce. Epidemiologické štúdie vo voľne žijúcich populáciách 
holubov zistili aspoň 110 organizmov, ktoré sú patogénne pre človeka, vrátane C. psittaci (3). 

U vtákov prebieha ochorenie od inaparentných po klinicky manifestné formy. Infekcia 
u holubov sa prejavuje belavými vodnatými hnačkami, zlepením peria okolo očí, čo svedčí 
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o konjunktivitíde, niekedy výtokom z nosových otvorov, odmietaním potravy, trasom, 
ataxiou, parézami, zápalom vzdušných vakov. Nakazené vtáky vylučujú chlamýdie sekrétom 
z horných ciest dýchacích a trusom. K prenosu infekcie na človeka dochádza najčastejšie 
vzdušnou cestou, pričom sa pôvodca nákazy dostáva na sliznicu dýchacieho traktu, prípadne 
spojovky, a stačí krátky pobyt v priestore, v ktorom sa nachádzajú vtáky vylučujúce 
chlamýdie. Pri prenose sa môže uplatniť aj perie a aerosól. Zriedka sa môže nákaza preniesť 
alimentárne a pripúšťa sa aj možnosť infekcie pri poranení pri pitve, pretože pôvodca infekcie 
sa nachádza vo vnútorných orgánoch vtákov.  

Takmer pri všetkých vyšetreniach vykonávaných na celom svete v reprezentatívnej 
vzorke populácií divých holubov sa zistila séropozitivita na C. psittaci. Z epidemiologických 
štúdii vykonaných v 11 európskych krajinách sa séroprevalencia na prítomnosť Chlamydia 

psittaci u divých holubov pohybovala v rozmedzí od 19,4 % do 95,6 % (4). Novšie údaje 
z Európy, ktoré na detekciu použili molekulovú metódu PCR, preukázali napríklad 5 – 10 % 
pozitivitu v Holandsku (5), 0 – 6,3 % u mláďat a chovateľov holubov z Belgicka (6), 0 % v 
mestskom fekálnom truse až po 3,2 % v kloake vo Švajčiarsku (7). Naše predchádzajúce 
sérologické vyšetrenia holubov, ktoré sme odchytávali Košiciach a okolí, potvrdili 3,9 % 
pozitivitu (8).  

Na základe údajov a hlásení z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR sa 
v anamnéze ľudí, ktorí prekonali ornitózu-psitakózu, najčastejšie udáva kontakt s holubmi 
a odstraňovanie ich trusu z balkónov a povál. Ochorenie sa hlási pod diagnózou A70. Dôkaz 
ochorenia u ľudí sa vykonáva na základe zhodnotenia klinických príznakov, sérologickým 
vyšetrením a röntgenologickým vyšetrením pľúc, kde sa často zisťujú atypické zápaly pľúc.  

V rokoch 2003 – 2008 sa ochorenie u ľudí na Slovensku vyskytovalo sporadicky (spolu 
30 hlásených ochorení), v rokoch 2009 – 2014 ochorenie nebolo hlásené, s výnimkou v roku 
2013, keď bol hlásený 1 prípad ornitózy-psitakózy. V epidemiologickej anamnéze sa 
najčastejšie udával najmä priamy kontakt s holubmi alebo s ich trusom.  

 
Záver 

Aj napriek tomu, že vyšetrením holubov na prítomnosť C. psittaci molekulovou metódou 
PCR sme detegovali relatívne nízku pozitivitu (7,4 %), je nevyhnutné, aby sa na chlamýdiovú 
infekciu myslelo v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pneumóniách a chrípke podobných 
ochoreniach u ľudí, nakoľko vo väčšine doposiaľ hlásených ochorení u ľudí sa 
v epidemiologickej anamnéze udával práve kontakt s holubmi.  
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Mentální anorexie je psychické onemocnění projevující se jako multifaktoriální porucha 
příjmu potravy (PPP), která postihuje především adolescentní dívky a mladé ženy, vedoucí k 
hladovění a nadměrné ztrátě hmotnosti. Může mít za následek více komplikací, které 
ovlivňují různé orgánové systémy. Ty vedou k závažným poruchám s nejvyšší úmrtností mezi 
všemi mentálními nemocemi. Pokud jde o prevalenci jiných poruch příjmu potravy, jako je 
bulimie a záchvatovité přejídání, tyto poruchy příjmu potravy jsou méně nebezpečné pro 
většinu klinických případů, nicméně také obtížně léčitelné. V našem sdělení se zabýváme také 
nedávnými změnami klasifikace poruch příjmu potravy a nabízíme stručný přehled o 
klinickém obrazu a epidemiologii nejčastějších poruch příjmu potravy (1, 2) se zaměřením na 
možnosti a úskalí prevence v uvedeném kontextu. 

Historická poznámka: Hippokrates v 5. století před Kristem zmiňuje psychosomatické poruchy výživy a 
označuje je jako asinthia. Galén ve 2. století n.l. jako první v uvedeném kontextu použil termín anorexia. Sv. 
Kateřina ze Sienny jako jedna z prvních historicky doložených osobností ve 14. století n.l. zemřela dobrovolně 
hladem ve věku 33 let. Od 16 let přežívala pouze o chlebu, vodě a čerstvé zelenině, kořínky si vyvolávala 
zvracení, pokud měla pocit přejedení. Byla respektovanou poradkyní králů a papežů v důležitých státnických 
problémech (3). 

Definice problému  
Zmíněné poruchy příjmu potravy jsou definovány jako stavy charakterizované 

abnormálními stravovacími návyky, které mohou zahrnovat buď nedostatečný nebo nadměrný 
příjem potravy, nebo chování, určené pro řízení hmotnosti, které vyústí ve výrazné snížení 
fyzického zdraví nebo anomální psychosociální fungování postiženého jedince. Mentální 
anorexie a bulimie jsou nejčastější specifické formy poruch příjmu potravy a byly uznány 
jako diagnostické jednotky v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch v jeho 
čtvrtém vydání (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 1994) jako nové diagnostické 

                                                           
1 Tento článek vznikl v rámci aktivit podporovaných projektem PRVOUK-P28/1LF/6 
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subjekty v pátém vydání v roce 2013 (4, 5). Mentální anorexie je charakterizována jako 
nadměrné omezení jídla, iracionální strach z přibývání na váze a zkreslené vnímání vlastní 
tělesné hmotnosti nebo tvaru těla. Tento stav obvykle zahrnuje nadměrná restrikce výživy.  

Mentální bulimie je charakterizována opakovanými epizodami přejídání spolu s nějakou 
formou nevhodného chování, jejímž cílem je kompenzace, jako je vlastní indukované 
zvracení nebo užívání projímadel nebo excesivním cvičením či jinou fyzickou zátěží. 
Průměrné odhady prevalence mentální anorexie u mladých žen ve Spojených státech a 
západní Evropě se pohybují kolem 0,3 %, zatímco u mentální bulimie kolem 1,0 % s tím, že 
klinické studie naznačují obavy, že ve skutečnosti je rozšířenější. 

Poruchy příjmu potravy klinické závažnosti, které nesplňují diagnostická kritéria pro 
některou z těchto dvou poruch příjmu potravy uznaných v DSM-IV (mentální anorexie a 
bulimie) byly klasifikovány jako poruchy příjmu potravy, pokud není uvedeno jinak 
(EDNOS), což je nejčastější kategorie poruch příjmu potravy, se kterou se lze setkat v běžné 
klinické praxi. Kategorie DSM byly v pátém vydání (DSM-V) částečně změněny a do 
kategorie dříve známé jako EDNOS přeřazeny mezi „Jiné specifické poruchy výživy a 
poruchy příjmu potravy“ (OSFED – Other Specified Feeding or Eatting Disorder) a zařazeny 
jako poruchy výživy spojené s přejídáním jako specifické nemoci a byla rozšířena kritéria již 
uznaných specifických poruch příjmu potravy a tím byl zredukován počet případů spadajících 
do nespecifické OSFED kategorie. 

Epidemiologické aspekty  
Incidence anorexia nervosa je nejvyšší ve věkové kategorii 15 – 19 letých dívek, které v 

době šetření představovaly přibližně 40 % diagnostikovaných případů v UK a Nizozemsku co 
představovalo hodnotu 109,2 na 100 000 osoboroků. Prevalence u dospělých žen měla 
hodnotu 0,9 %. Mortalita u AN je nejvyšší mezi všemi mentálními nemocemi. Vážený poměr 
mortality CMR byl 5,1 úmrtí na 1 000 osoboroků. Jedno z 5 úmrtí u AN pacientů byla 
sebevražda! (6, 7, 8). 

Bulimia nervosa má ve srovnání s AN významně nižší úmrtnost s váženou hodnotou 
CMR 1,74 na 1 000 osoboroků. Prevalence je vyšší než u AN představující hodnoty kolem 
1 % v populaci mladých žen v hospodářsky rozvinutých zemích. Incidence je kolem hodnoty 
40 na100 000 osoboroků. 

Psychogenní přejídání a atypické formy poruch příjmu potravy jsou nejčastější PPP. Z 
nich nejčastější je záchvatové přejídání představující kolem 1,9 % podíl žen a 0,3 % mužů. 
Suma celoživotní prevalence všech atypických PPP byla odhadnuta (Itálie) na 4,7 % u žen a 
0,6 % u mužů. 

Rizikové faktory 
Anorexie a bulimie jsou 9-krát častější u žen než u mužů, tedy rizikovými faktory jsou 

pohlaví, dále věk a etnický původ. Incidence PPP je nejvyšší v hospodářsky rozvinutých 
zemích ve věkové kategorii adolescentů a často se označuje jako „nemoc bílých dívek“ (9, 
10). 
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K nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří také negativní vnímaní tvaru vlastního těla, 
co platí zejména pro tanečnice/baletky, modelky, a v neposlední řadě gymnastky. 

Mezi významné rizikové faktory PPP se řadí také psychické zvláštnosti/úchylky, zejména 
negativní emocionalita, impulzivita, perfekcionizmus a obsedantně-kompulzivní osobnost. 

Rodinná anamnéza výskytu PPP podobně jako sexuální zneužívání jsou významnými 
rizikovými faktory PPP zejména u žen, které byly zneužívány v dětském věku a později také 
jako adolescentní dívky nebo mladé ženy (6). 

Abnormální dietní postoje, např. časté zkoušení různých diet může vústit v některou z 
uvedených forem PPP. 

Role serotoninu jako rizikového faktoru PPP je v jeho fyziologické funkci 
zprostředkování pocitu sytosti, částečně také reguluje příjem sacharidů. U BN deficit 
serotoninu v CNS vede k oslabení pocitu sytosti. U AN vede zvýšení koncentrace/senzitivity 
k serotoninu k omezení příjmu jídla a tím ke snížení hmotnosti. Tryptofanová deplece pak 
sníží tvorbu serotoninu v mozku. Aktivita serotoninu končí jeho vazbou na jeho transportní 
protein vykazující polymorfizmus S/L související s účinností antidepresiv (1). 

Podíl dědičnosti se u PPP odhaduje 56 – 84 %, dosud bylo studováno 128 polymorfizmů u 
43 genů především na chromozomech 1 & 10. Nedávno byl popsán genetický polymorfizmus 
u transportéru norepinefrinu u restriktivní (ne u purgativní) formy AN a abnormální formy 
receptoru pro estrogen (1, 11). 

Komplikace  
Spektrum komplikací provázejících klinický průběh PPP je široké a zásadně závisí na 

tom, kterou alternativou ze zmíněných tří diagnóz trpí konkrétní nemocný. 

AN: Únavnost, chronická zácpa, poruchy svalstva až paralýza některých svalů, retardace 
růstu u dětí, amenorrhea, opoždění puberty, steatóza jater, anemie, nedostatečná periferní 
cirkulace, redukce kostní hmoty, hypokalemie. 

BN: Zubní kaz, chronický gastroesofagealní reflux, esofagitída, gastrická paréza, zácpa, 
peptický vřed, Mallory-Weiss tears, Boerhaave syndrome, dehydratace vedoucí ke sníženému 
krevnímu tlaku a nerovnováze elektrolytů jako hypokalemie, srdeční arytmie s rizikem smrti. 
Asociace s diabetem 2. typu. 

BED: komorbidity obezity jako diabetes mellitus 2. typu, vysoký krevní tlak, 
kardiovaskulární nemoci, gastrointestinální problémy, únavnost a obstruktivní spánková 
apnoe (1, 12, 13). 

Léčba  
Nutriční rehabilitace k obnově normální/přiměřené tělesné hmotnosti je nezbytná u 

klinicky závažných případů. U všech případů PPP je nezbytná psychosociální intervence v 
rámci kognitivní behaviorální terapie individuální, nebo její rodinná varianta, která je 
pokládána za účinnější a spolupracující rodinné zázemí je po ukončení hospitalizace 
kardinální podmínkou (bohužel ne zárukou) potenciálního úspěchu terapie (14). 
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Farmakologická léčba: Antidepresiva, antiepileptika používaná občas u anorexie i bulimie 
a antiobesitika při léčbě psychogenního přejídání. 

Šance a úskalí prevence 
Závislost šancí prevence na sociálním prostředí, psychologických zvláštnostech, 

zvyklostech příslušné populace, předsudcích a obtížně změnitelných vzorcích myšlení je 
zřejmá. Nezbytná je také kultivace spolupráce s médii s cílem podpory rozvoje zdravotní 
gramotnosti populace. Zakořeněné tradiční představy ve společnosti, zvláště pak 
psychologické a sociální tlaky zdůrazňující štíhlost představují vážné úskalí preventivních 
snah v oblasti PPP. 

Ve snaze o propagaci racionální výživy jako prevenci nadváhy a obezity je důležité 
nepřehánět důraz na hodnotu BMI! I dobře míněná kampaň může mít negativní dopady. 
Některé dívky z touhy po zviditelnění mohou svoji restrikci příjmu potravy ještě zvýšit. 

Americká akademie pro PPP v roce 2006 doporučila módním tvůrcům a vládním 
legislativcům v reklamních akcích prezentovat modelky s BMI minimálně 18 (u 
adolescentních dívek věkové kategorie16 – 18 let minimálně 17,4, u mužů 17,7), v Izraeli 
byla snaha o zákaz modelingu pod BMI 19. Aktivity (legislativní a vládní) v uvedeném duchu 
proti propagaci extrémní štíhlosti proběhly ve Velké Británii a Španělsku. 

Na rozdíl od prevence drogových závislostí, kdy veřejnost připouští jejich 
nezpochybnitelnou škodlivost zejména pro dětskou populaci je argumentace v oblasti PPP 
obtížnější. Drastické příklady, např. dramatická smrt modelky, nebo odstrašující kampaň 
(billboardy, Olivero Toskán/Isabella Carová) mají obvykle krátkodobý efekt. Televizní 
reklama, 11 % vysílání, má značný vliv zejména na mládež 10 – 18 let trávící denně až 120 
min u TV přijímačů (15). 

Kl íčový význam v prevenci PPP má v uvedeném kontextu práce na zdravotní gramotnosti 
především adolescentních dívek a mladých žen. Kruciální je role rodiny. Rodiče by měli 
zdůraznit význam zdraví a přiměřené hmotnosti, předejít vzniku nezdravých stravovacích 
návyků, odradit je od extravagantních diet, nekritizovat jejich vnější vzhled a povzbuzovat 
jejich sebevážnost a sebedůvěru. 

Školní výchova by měla napomáhat nejen v rozvíjení zdravotní gramotnosti a výchově k 
adekvátním vzorcům chování v kolektivu spolužáků a snažit se v zárodku tlumit tendence k 
šikaně a poskytnout možnost k poradentství, podporovat a motivovat žáky/studenty k 
pohybovým aktivitám. Užitečné mohou být poradenské aktivity nebo možnost telefonních 
„help lines“. 

Zásadní význam má také sekundární prevence: včasné zaznamenání varovných příznaků 
hrozící anorexie u adolescentních dívek a mladých žen. K nim patří zejména jejich nápadné 
ztišení a „propadání se do sebe“. Následná včasná psychosociální intervence dává naději na 
excelentní výsledky (14). 
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Závěr 

Poruchy příjmu potravy v rozvinutých zemích ovlivňují nezanedbatelnou část populace a 
působí nepříznivě nejen na fyzické, ale zejména duševní zdraví pacientů. Kontinuální růst 
jejich výskytu v posledních 20 letech je znepokojující (1, 10). Navzdory pokroku 
v diagnostice a léčbě nedošlo v posledních desetiletích k zásadnímu snížení morbidity a s ní 
souvisící mortality v důsledku poruch příjmu potravy. Nedávná reklasifikace poruch příjmu 
potravy se zavedením DSM-5 v roce 2013 pomohla v diagnostice a léčbě poruch a povolila 
zvýšení pojistného krytí pro pacienty (2). Výzkumné studie pomohly optimalizovat 
farmakologickou léčbu. Psychologické intervence poskytované pacientům významně 
přispívají ke zlepšení výsledků léčby. Specializované kliniky pro poruchy příjmu potravy se 
zdají optimálním řešením díky poskytované komplexní péči (14). 

Hromadné sdělovací prostředky hrály významnou roli ve vzestupu výskytu poruch příjmu 
potravy tím, že líčily a často i dnes podbízejí extrémní štíhlost dospívajících dívek a mladých 
žen jako ideál krásy. Tento nežádoucí trend se v řadě zemí pod rostoucím společenským a 
v některých zemích i politickým tlakem pomalu zastavil a sdělovací prostředky začínají 
pomáhat v prevenci zdůrazňováním významu zdravé tělesné hmotnosti. V budoucnu zaměření 
na racionální prevenci poruch příjmu potravy ve vysoce rizikové skupině adolescentních 
dívek a mladých žen ve vyspělých zemích bude snad mít za následek žádoucí zastavení růstu 
jejich incidence. 
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Najbohatšiu a najpestrejšiu mikrobiálnu flóru má človek v tráviacom trakte, ktorý zohráva 
významnú úlohu nielen pri spracovaní a vstrebávaní živín, ale aj pri rozvoji imunity a zdravia 
jedinca. Množstvo a zloženie črevnej flóry je unikátne pre každého človeka a má značný 
vplyv na jeho telesnú a duševnú pohodu. Črevnú mikroflóru tvorí viac ako 1 000 rôznych 
mikrobiálnych druhov osídľujúcich gastrointestinálny trakt človeka. Tento zložitý 
mikrobiálny ekosystém je zložený z baktérií, ktoré žijú v symbióze so svojim hostiteľom 
a z niektorých mikroorganizmov, ktoré majú potenciálne patogénne vlastnosti. U cicavcov je 
zloženie bakteriálnych druhov premenlivé, avšak prevládajú rody Firmicutes, Bacteriodetes, 

Actinobacteria a Proteobacteria. Rody Firmicutes a Bacteriodetes tvoria viac ako 90 % 
populácie baktérií v hrubom čreve (1), kým Actinobacteria a Proteobacteria, aj keď 
pravidelne prítomné, tvoria menej ako 1 – 5 % mikróbov gastrointestinálneho traktu (2). 

 
Dysbióza 

V živote súčasného človeka nastávajú mnohé situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú aj 
mikroprostredie črevného traktu. Stav ekologickej nerovnováhy v zložení črevnej mikroflóry, 
tzv. dysbióza, vzniká následkom nevhodného životného štýlu a stravovacích návykov, 
užívaním antibiotík a chemoterapeutík, dlhodobým stresom a ďalšími negatívnymi faktormi 
prostredia, v ktorom človek žije. Dysbióza je charakteristická vyhubením prospešných zložiek 
mikroflóry a naopak, premnožením patogénnych, napr. enteropatogénne E. coli, huby 
(Candida albicans) a vírusy, ktoré sa inak v čreve nachádzajú len v malom množstve. Tieto 
patogénne baktérie spôsobujú v črevách hnitie, narušujú vstrebávanie živín a syntézu 
dôležitých vitamínov (vitamín B6, biotín, vitamín B12, vitamín K). Hnilobné procesy sú 
výsledkom diét bohatých na tuky a živočíšne mäso a nedostatočného prísunu nerozpustnej 
vlákniny v potrave. Pri takejto diéte sa zvyšuje koncentrácia baktérií rodu Bacteroides 
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a znižuje koncentrácia Bifidobacteria v stolici. Následne sa zvyšuje tok žlče a indukuje 
aktivita ureázy (enzým zabezpečujúci hydrolýzu močoviny na oxid uhličitý a amoniak, je 
produkovaný aj niektorými baktériami).  

Na základe dostupných klinických a vedeckých informácií spôsobuje nárast patogénnych 
baktérií v čreve okrem nevhodnej stravy a antibiotickej liečby aj znížená schopnosť žalúdka 
produkovať žalúdočnú kyselinu (hypochlorhydria), abnormálna motilita čreva, 
imunodeficiencie a malnutrícia. Sacharidová intolerancia môže byť tiež jedným zo 
symptómov nárastu črevných baktérií. V dôsledku nedostatku tráviacich enzýmov 
rozkladajúcich cukry v tenkom čreve sa nestrávené sacharidy dostávajú do hrubého čreva, kde 
sú baktériami fermentované vo zvýšenej miere, čím sa zvyšuje množstvo odpadových látok 
v čreve.  

Výsledkom negatívneho pôsobenia patogénnych baktérií a uvedených procesov je 
narušenie črevnej priepustnosti. Dochádza k zápalu črevnej sliznice a k zmene priebehu 
imunologických reakcií medzi komponentmi stravy, črevnou sliznicou a organizmom. 
Poškodená črevná stena prestáva plniť svoju bariérovú funkciu, čo má za následok zvýšené 
vstrebávanie toxických látok v čreve a veľmi negatívny dopad na rovnováhu celého 
organizmu (3). 

Negatívne dôsledky črevnej dysbiózy na organizmus: 
− lokálny črevný zápal, 
− systémový zápal, 
− zvýšenie oxidačného stresu, 
− zvýšená produkcia enterotoxínov a iných biotoxínov, 
− intestinálna permeabilita, 
− chronické infekcie, 
− narušenie enzýmovej aktivity, 
− narušenie energetického metabolizmu, 
− narušenie syntézy nutrientov (napr. vitamínov a mastných kyselín s krátkym reťazcom), 
− autoimunita. 

Črevná mikroflóra sa podieľa na metabolizme hostiteľa pôsobením na energetickú 
rovnováhu, glukózový metabolizmus a nízkostupňový zápal spojený s obezitou (4) a 
súvisiacimi metabolickými poruchami. Narušenie mikrobiálneho spoločenstva čreva tak môže 
ovplyvniť náchylnosť človeka nielen k chronickým ochoreniam črevného traktu (5), ale aj k 
závažným systémovým ochoreniam: 
− ulcerózna kolitída, 
− Crohnova choroba, 
− celiakia,  
− syndróm dráždivého čreva, 
− obezita, 
− diabetes mellitus typu 1 a 2, 
− atopia a alergia, 
− ochorenia kože (psoriáza a akné), 
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− reumatoidná artritída, 
− psychické poruchy (úzkosť, depresia). 

 
Črevná mikroflóra a imunitný systém 

Bez mikroorganizmov by nebolo súčasnej podoby imunitného systému, ktorý sa vyvinul 
tak, že okrem boja s patogénmi zabezpečuje aj mnohé iné úlohy (napr. odstránenie vlastných 
starých, chorých, či poškodených buniek, tolerancia enviromentálnych alergénov a pod.). 
Mikroflóra čreva zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji lokálnej a systémovej imunity, ako aj pre 
zachovanie črevnej homeostázy. Pre správny vývoj imunitného systému je potrebné okamžité 
osídlenie sterilného čreva novorodenca bifidogénnou a laktobacilovou mikroflórou, ktorá 
udržiava sliznicu čreva a črevný imunitný systém v stave neustáleho imunitného dozoru. 
Základnou vlastnosťou prospešných mikroorganizmov je ich adherencia k bunkám črevnej 
sliznice, čo znemožňuje osídlenie čreva škodlivými patogénmi. Navyše adherenciou 
mikroflóry na črevný epitel pomáha imunitný systém prenatálne nastavený na Th2- typ 
odpovede odkloniť na vyvážený pomer Th1-Th2-Th3-Treg- odpovede na antigény, čo je 
rozhodujúce pri vzniku aktívnej tolerancie antigénov (6). Okrem toho prospešné baktérie 
stimulujú tvorbu lymfocytov a imunoglobulínov. Muramyldipeptid produkovaný 
bifidobaktériami je schopný štartovať syntézu lymfocytov, základných buniek imunitného 
systému, ktoré chránia organizmus pred infekciou, či už bakteriálnou, vírusovou, alebo 
plesňovou a vznikom nádorov. Črevné lymfocyty sa podieľajú na tvorbe imunoglobulínov, 
hlavne IgA. Od správnej funkčnosti črevných baktérii závisí aj tvorba neutrofilov a 
makrofágov, ktoré sa podieľajú na zneškodňovaní patologických baktérii, jedov, infikovaných 
a zapálených tkanív či poškodených buniek. Význam črevnej mikroflóry pre vývoj 
imunitného systému potvrdzujú aj germ-free štúdie, ktoré ukazujú, že ak sú črevná štruktúra 
a jej funkcie narušené, znižuje sa sekrécia IgA, znižuje sa počet intraepiteliálnych lymfocytov 

a oslabuje sa ich funkcia, dochádza k redukcii lymfatického tkaniva (7). Mikroflóra 

ovplyvňuje expanziu T a B lymfocytov v Peyerovych plakoch a mezenterických lymfatických 
uzlinách, najmä CD4+ T buniek, vrátane expresie transkripčného faktora Foxp3, ktorý 
zodpovedá za diferenciáciu regulačných T lymfocytov (Treg) (8). 

 
Diétou indukovaná dysbióza črevnej mikroflóry 

Vplyv stravy na zloženie mikroflóry bol preukázaný v priebehu počiatočnej 
kolonizácie novorodenca. Dojčené deti majú vyššie množstvo bifidobaktérií, kým deti živené 
umelými formulami majú vyššie hladiny Bacteroides, rovnako ako aj zvýšené Clostridium 

coccoides a Lactobacillus (9). Osídlenie čreva v postnatálnom období ovplyvní črevnú 
mikroflóru aj počas ďalších rokov života. Niekoľko štúdií však poukázalo na to, že diétne 
faktory môžu ovplyvniť zloženie mikrobiálnej komunity, čo vedie k biologickým zmenám u 
hostiteľa (tab. 1) (10).  
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Tab. 1. Vplyv diétnych faktorov na zloženie mikrobiálnej flóry 

Typ diéty Ovplyvnené bakteriálne kmene 
Efekt na množstvo 

baktérií 
Vysokotuková Bifidobacteria spp. zníženie (absencia) 

Clostridium innocuum, Catenibacterium 
mitsuokai, Enterococcus spp. 

zvýšenie Vysokotuková 
a vysokosacharidová 

Bacteroides spp. zníženie 
Nízkosacharidová Bacteroidetes zvýšenie 

Clostridium coccoides, Lactobacillus spp., 
Bifidobacteria spp. 

zníženie Hypokalorická (málo 
sacharidov a tukov) 

Bacteroidetes zvýšenie 
Mycobacterium avium subspecies 
paratuberculosis, Enterobacteriaceae 

zníženie 
Komplexné sacharidy 

B. longum subspecies longum, B.breve,  
B. thetaiotaomicron 

zvýšenie 

Rafinované sacharidy C. difficile, C. perfringens zvýšenie 
Vegetariánska E. coli zníženie 
Živočíšny mliečny tuk δ-Proteobacteria zvýšenie 

 
Štúdia čínskych autorov zaoberajúca sa vplyvom genetiky hostiteľa a stravy pri utváraní 

črevnej mikroflóry a modulácii metabolického syndrómu u myší poukázala na silnú koreláciu 
zloženia mikroflóry čreva a diéty (11). U myší kŕmených vysokotukovou diétou boli 
pozorované zmeny mikrobiálneho spoločenstva s absenciou kmeňa Bifidobacteria spp., 
zohrávajúceho úlohu v ochrane črevnej sliznice. Štrukturálne zmeny črevnej mikroflóry sú 
v oveľa väčšej miere dôsledkom nevhodnej stravy než vplyvom genetických faktorov. Diéta 
má dominantnú úlohu pri formovaní črevnej mikroflóry a zmeny kľúčových populácií zdravej 
črevnej mikroflóry môžu indukovať zmeny vedúce k vzniku ochorení. Napríklad tzv. západný 
typ diéty s vysokým obsahom cukrov a tukov spôsobuje dysbiózu, ktorá postihuje črevný 
metabolizmus a imunitnú homeostázu hostiteľa. Autori Sekirov a kol. (3) popísali model tzv. 
humanizovaných germ-free myší, ktorým bola transplantovaná fekálna suspenzia od ľudských 
darcov. Myši dostávali krmivo s nízkym obsahom tuku, obohatené o rastlinné polysacharidy. 
Pri zmene takejto diéty na „západnú“ došlo k zmene zloženia črevnej mikroflóry – k nárastu 
počtu druhov Firmicutes vrátane Clostridium innocuum, Eubacterium dolichum, 

Catenibacterium mitsuokai a Enterococcus spp., ale k významnému zníženiu niektorých 
druhov Bacteroides spp. U myší s diétou so zníženým obsahom sacharidov došlo k nárastu 
populácií baktérií kmeňa Bacteroidetes a nízkokalorická diéta potlačila rast Clostridium 

coccoides, Lactobacillus spp. a Bifidobacteria spp., ktoré sú všetky hlavnými tvorcami 
butyrátu potrebného pre homeostázu kolonocytov (12). Zistilo sa, že u jedincov, ktorí 
konzumovali stravu bohatú na komplexné sacharidy, sa vyskytlo menej patogénnych druhov, 
napr. Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis a Enterobacteriaceae (13), ako 
u jedincov s diétou s vyšším obsahom tukov alebo proteínov. Komplexné sacharidy zvýšili aj 
hladiny prospešných bifidobaktérií (B. longum, B. breve a B. thetaiotaomicron) (14). 
Rafinované cukry však spôsobili premnoženie patogénnych baktérií, ako je Clostridium 

difficile a C. perfringens (15). Vegetariánstvo s vysokým podielom vláknitej stravy mení 
črevnú mikroflóru človeka, pretože dochádza k zvýšenej mikrobiálnej produkcii mastných 
kyselín s krátkym reťazcom a k zníženiu pH v čreve. Tým sa zabráni rastu patogénnych 
baktérií, ako je patogénny typ E. coli a niektoré druhy Enterobacteriaceae (16). Ďalšie štúdie 
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uskutočnené na myšiach zistili, že vysokotuková diéta obohatená o požltový olej s vysokým 
zastúpením omega-6 polynenasýtených mastných kyselín redukuje výskyt druhov 
Bacteroidetes a zároveň zvyšuje populácie kmeňov Firmicutes, Actinobacteria a 

Proteobacteria (17).  

Mikrobiálne zmeny v GI trakte môžu mať výrazný vplyv na zápalové a metabolické  
reakcie hostiteľa. Príkladom sú na proteíny bohaté diéty, ktoré zvyšujú aktivitu bakteriálnych 
enzýmov, ako sú β-glukuronidáza, azoreduktáza a nitroreduktáza, ktoré produkujú toxické 
metabolity vyvolávajúce zápalovú odpoveď (18). Vzhľadom na zložitú rovnováhu, ktorá 
existuje v rámci mikroflóry, zmeny v jednej skupine alebo druhu môžu mať vplyv nielen na 
hostiteľa priamo, ale môžu narušiť aj celú mikrobiálnu komunitu. Napríklad počty 
bakteriálnych kmeňov Firmicutes, Actinobacteria, Verrucomicrobium a Bacteroidetes môžu 
znižovať komplexné sacharidy, ktoré nie sú absorbované hostiteľom a môžu aj inhibovať rast 
patogénov, napr. Clostridium spp. a niektorých druhov Enterobacteriaceae (19). 

Nie je známe, či diétou indukovaná dysbióza je prechodný alebo dlhodobý proces. Ak je 
dysbióza výsledkom dlhotrvajúcich zmien v organizme, potom by sa napríklad správna 
postnatálna výživa mohla použiť na podporu zmien v mikroflóre v ranom detstve pri vývoji 
stabilnejšej mikroflóry. 

 

Záver 

Mikroorganizmy tvoria dôležitú súčasť ekologického vzťahu – človek, prostredie 
a mikroorganizmy. Porušenie homeostázy mikroorganizmov tráviaceho traktu má pre človeka 
dôsledky, ktoré si uvedomujeme iba v dlhom časovom horizonte. Ukazuje sa, že pri mnohých 
civilizačných ochoreniach – srdcovocievnych a onkologických chorobách, obezite, diabetu, 
alergiách, ale aj pri psychických poruchách ako sú úzkosť a depresia, sa časť zodpovednosti 
pripisuje i kolonizácii mikroorganizmami a porušenej mikroflóre. Negatívne na osídlenie 
čriev vplýva cisársky rez, umelá výživa, časté užívanie antibiotík, nesprávna výživa v 
dospelosti a stres. Základom správnej funkcie imunitného systému jedinca je prirodzený 
pôrod a dojčenie. Kľúčovým pre jeho ďalší vývoj sa javí prvotné osídlenie tráviacej trubice 
prospešnými baktériami, reprezentovanými laktobacilmi a bifidobaktériami. V neskoršom 
období života môže zloženie črevnej mikroflóry každý sám vedome ovplyvniť konzumáciou 
stravy bohatej na ovocie, zeleninu a prospešné baktérie a celkovým životným štýlom. 
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Výskum v oblasti chronických chorôb sa zameriava na objasnenie úlohy črevnej 
mikroflóry v ich patogenéze. Doteraz zistené poznatky potvrdili spojitosť medzi zložením 
mikroflóry a vznikom širokého spektra chronických ochorení. Kolonizácia 
gastrointestinálneho traktu začína okamžite po narodení, pričom na kolonizáciu má vplyv aj 
samotný spôsob pôrodu. Črevná mikroflóra je za fyziologických podmienok zložená zo 400 
až 1 000 bakteriálnych druhov, pričom 75 % všetkých baktérií pochádza z kmeňov 
Firmicutes, Bacteroidetes a Actinobacteria (1). Narušenie rovnováhy v zložení fyziologickej 
mikroflóry sa definuje ako dysbióza. Jednou z definícií dysbiózy je stav, pri ktorom dochádza 
k zníženiu počtov obligátnych anaeróbov a zvýšeniu fakultatívnych anaeróbov z čeľade 
Enterobacteriaceae (2). Dysbióza sprevádza mnoho ochorení napr. kolorektálny karcinóm, 
zápalové ochorenia hrubého čreva, syndróm dráždivého čreva, malabsorbčný syndróm, 
reumatoidnú artritídu, spondyloartrózu, psoriázu, potravinové intolerancie, diabetes typu 2 
a obezitu.  

Štúdie zaoberajúce sa zložením mikroflóry a jej vplyvu na rozvoj karcinogenézy potvrdili 
súvis medzi zvýšeným zastúpením niektorých bakteriálnych druhov ako napr. Clostridium 

coccoides a Clostridium leptum, Enterococcus faecalis a kolorektálnym karcinómom. 
V súčasnosti sú publikované rôzne mechanizmy, ktorými nepriaznivé zloženie črevnej 
mikroflóry indukuje rozvoj kolorektálneho karcinómu. Medzi tieto mechanizmy patrí 
poškodenie DNA superoxidovými radikálmi, genotoxický účinok mikroflóry, ovplyvnenie 
úlohy T helper buniek, ako aj toll-like receptorov v procese rozvoja karcinogenézy (3). 
Zvýšený podiel zástupcov z kmeňa Proteobacteria zvyšuje riziko karcinogenézy, 
nakoľko súčasťou daného kmeňa je niekoľko bakteriálnych druhov, ktoré patria medzi 
závažné patogény. Tieto patogénne mikroorganizmy spôsobujú zápalové ochorenia čreva, 
a taktiež pôsobia toxicky svojími metabolitmi na hostiteľa. Významný podiel na vzniku 
karcinogenézy majú aj baktérie ako Streptococcus bovis, Streptococcus gallolyticus, Bacillus 

fragilis (4). Kolorektálny karcinóm sa vyskytuje v spojitosti s vysoko proteínovou 
a vysokotukou diétou kombinovanou s nízkym príjmom vlákniny. Takto zložená strava 
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prispieva k postupnému premnoženiu uvedených bakteriálnych druhov. Vysoký obsah 
bielkovín podporuje tvorbu amoniaku, znižuje pH obsahu čreva a zvyšuje množstvo žlčových 
kyselín. Produkcia bakteriálnych enzýmov ako nitroreduktáza, β-glukuronidáza, β-
glukozidáza, β-galaktozidáza, nitroreduktáza, azoreduktáza, 7 α-steroiddehydrogenáza, 7 α-
hydroxysteroiddehydrogenáza, má významný vplyv na rozvoj karcinogenézy (5).  

Preventívne účinky užívania baktérií mliečneho kvasenia spočívajú aj v inhibícií 
enzymatickej aktivity spomenutých enzýmov, ktorá sa podieľa na premene 
prekarcinogénnych látok na karcinogény. Medzi ďalšie preventívne účinky patrí kontrola 
apoptózy. Strata kontroly nad apoptózou buniek znamená poškodenie regulačných rastových 
faktorov a neobmedzený replikačný potenciál buniek, čo sa výrazne podieľa v rozvoji 
karcinogenézy. Viacero štúdií potvrdilo pozitívny vplyv podávania Lactobacillus acidophilus 
na redukciu výskytu kolorektálneho karcinómu v kombinácii s Lactobacillus reuteri (6). 
Pôsobenie voľných radikálov na indukciu karcinogenézy je známe a hrá kľúčovú úlohu v jej 
rozvoji. Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus 
disponujú vysokou antioxidačnou aktivitou, ktorá je dostatočne efektívna, aby výrazne 
zredukovala riziko účinku voľných radikálov na bunky. Baktérie mliečneho kvasenia pôsobia 
svojou enzymatickou aktivitou na kyslíkové radikály a inaktivujú ich cestou NADH oxidázy 
a katalázovo peroxidázovým systémom. Ďalším z možných mechanizmov, ktorým možno 
zabrániť rozvoju karcinogenézy, je podpora imunitného systému. Zhong et al (2014) popisuje 
imunomodulačné a protinádorové účinky Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei 

a Bifidobacterium longum s následným potlačením proliferácie nádorových buniek pri 
kolorektálnom karcinóme (6). 

Zmena v zložení črevnej mikroflóry má priamy súvis s energetickou bilanciou. 
V odborných prácach bolo popísane zvýšené zastúpenie kmeňa Firmicutes u obéznych ľudí 
v porovnaní so štíhlymi ľuďmi, kde prevláda kmeň Bacteroidetes (7). Hlavný mechanizmus 
ktorý prispieva k rozvoju obezity u ľudí, je schopnosť Firmicutes vo zvýšenej miere štiepiť 
jednoduché sacharidy, oligosacharidy, polysacharidy a rôzne druhy vlákniny. Týmto 
mechanizmom sa zvyšuje energetická bilancia. Obezita je predispozičným faktorom pre 
mnoho ochorení ako kardiovaskulárne ochorenia, diabetes typu 2, aterosklerózu, 
dyslipedémiu, infekcie kože, neplodnosť a spánkové apnoe (8). Spojenie obezity, arteriálnej 
hypertenzie a diabetu poukazuje na kombináciu, ktorá výrazne zhoršuje prognózu pacientov 
a vedie k zvýšenému riziku akcelerácie aterosklerózy, rozvoju kardiovaskulárnych 
komplikácií, a tiež niektorých typov nádorov, ako napríklad kolorektálny karcinóm, karcinóm 
prostaty a gynekologické nádory (9). Spoločným faktorom metabolických ochorení je nízky 
stupeň zápalu z dôvodu rozvoja endotoxémie, ktorá je následkom porušenia rovnováhy 
v zložení črevnej mikroflóry. Narušením fyziologickej rovnováhy sa zvyšuje zastúpenie 
gramnegatívnych baktérií, ktoré obsahujú vo svojej stene endotoxín lipopolysacharid (LPS). 
LPS sa výrazne podieľa na rozvoji endotoxémie a následne podporuje vznik mierneho stupňa 
zápalu. Produkcia prozápalových cytokínov ako TNF-α, IL-6, IL-1 podporuje zápalový 
proces, ktorý prechádza do chronického štádia (obr. 1).  
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Obr. 1. Účasť zápalu vo vybraných chronických ochoreniach (upravené podľa Dart, 2012) 
  
Mechanizmus chronického zápalu podporuje obezita, kde tukové tkanivo udržuje 

zápalovú reakciu svojou endokrinnou aktivitou. Najväčší význam z hľadiska metabolických 
ochorení má produkcia leptínu. V patogenéze endoteliálnej dysfunkcie a aterogenézy 
pôsobenie leptínu stimuluje subakútny vaskulárny zápal, akceleruje trombogenézu, ako aj 
zvyšuje úroveň oxidačného stresu (10).  

Kardiovaskulárne choroby majú za následok viac ako tretinu globálnej morbidity, pričom 
vo väčšine prípadov sú následkom rozvoja aterosklerózy. Ateroskleróza je charakterizovaná 
ukladaním lipidov v stene ciev, následkom chronického zápalu indukovaného 
transendoteliálnym prechodom na apolipoproteín B bohatých častíc z plazmy do intimy ciev. 
Následkom hromadenia týchto častíc v subendoteliálnom priestore dochádza k infiltrácii 
makrofágov a T buniek. Akumulácia makrofágov a následný lokálny zápal spôsobuje 
endoteliálnu dysfunkciu a rozvoj skorých štádií aterosklerózy, prípadne subklinickej formy 
aterosklerózy. 

Dlhotrvajúci zápalový proces sa uplatňuje aj v rozvoji kolorektálneho karcinómu. 
Chronický zápal hrubého čreva vedie k produkcii zápalových cytokínov a reaktívnych foriem 
kyslíka, ktoré spolu podmieňujú rozvoj kolorektálneho karcinómu. Významnú úlohu v tomto 
procese majú prozápalové cytokíny TNF-α, IL-6, IL-1. Opačným mechanizmom pôsobí 
regulačný cytokín IL-10 a rastový faktor TGF-β, ktoré inhibujú rozvoj karcinogenézy a 
pôsobia protizápalovo (11). 

Moduláciou črevnej mikroflóry možno predchádzať rozvoju aterosklerózy, onkologických 
ochorení, ako aj alergických ochorení. Aplikácia probiotík predstavuje najefektívnejší spôsob 
modulácie črevnej mikroflóry. Použitím probiotík, prebiotických produktov a 
polynenasýtených mastných kyselín môžeme výrazne znížiť výskyt metabolických porúch, 
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aterosklerózy a onkologických ochorení. Využívaním takýchto prírodných látok sa výrazne 
zníži výskyt vedľajších účinkov synteticky pripravovaných liečiv.  
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Indolové fytoalexíny patria medzi rozkladné produkty glukozinolátov produkované 
kapustovitými rastlinami z čeľade Brassicaceae. V minulosti sa dávali do súvislosti výhradne 
s toxickými účinkami. Dnes je už však známe, že vykazujú antimikrobiálnu, antifungicídnu 
aktivitu a považujú sa za prirodzené biofumiganty. Rastliny ich produkujú za účelom zvýšenia 
odolnosti voči nepriaznivým vplyvom. V posledných rokoch sa uvažuje aj o ich schopnosti 
inhibovať a rôznymi mechanizmami účinku ovplyvňovať tvorbu nádorov experimentálnych 
zvierat, čo prinieslo výrazný pokrok v oblasti onkológie. 

Problematika nádorového ochorenia 
Nádorové ochorenia, teda ochorenia vznikajúce v dôsledku porúch v signalizačných 

molekulových dráhach kontrolujúcich rast a delenie buniek, sú druhou najčastejšou príčinou 
úmrtí (prvú predstavujú kardiovaskulárne ochorenia), s podielom 22 % na všetkých úmrtiach. 
Na Slovensku sa v posledných rokoch eviduje približne 23 000 nových prípadov a 11 600 
úmrtí na zhubné nádory ročne. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú mutácie génov, pričom tieto 
následne vedú k progresii nádoru a k vzniku dedičnej predispozície. Charakteristickým 
znakom je často aj vznik malígnych buniek, ktoré získali schopnosť invazívneho prechodu do 
okolitých tkanív, kde tvoria vzdialené nádory, čiže metastázy. Za mortalitu pritom nie sú vo 
väčšine prípadov zodpovedné primárne nádory, ale práve metastázy (1, 2). 

Charakteristika glukozinolátov – izotiokyanátov – indolových fytoalexínov   
Indolové fytoalexíny sú antimikrobiálne sekundárne nízkomolekulové metabolity 

produkované rastlinami čeľade kapustovité (Brassicaceae), ktorých hlavná úloha spočíva v 
ochrane rastlín pred vonkajšími fytopatogénnymi vplyvmi (škodcovia, mráz, choroba). 
Vychádzajú z glukozinolátov, resp. z ich rozkladných metabolitov – izotiokyanátov, ktoré sa 
v minulosti dávali do súvislosti výhradne s toxickými účinkami. Dnes sa zaraďujú medzi 

                                                           
1
 Práca bola podporená grantom VEGA č. 1/0322/14.  

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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prirodzené pesticídy, ktoré vyššie rastliny produkujú buď za účelom zvýšenia odolnosti voči 
nepriaznivým vplyvom, alebo vykazujú toxické odpudivé účinky (3, 4). 

Z hľadiska chemickej štruktúry predstavujú významnú skupinu sírnych sekundárnych 
metabolitov z dvojklíčnolistových rastlín, ktoré okrem atómu síry majú vo svojej štruktúre 
viazaný aj dusík slúžiaci už na spomínanú ochranu a obranu rastliny. Analýzou tkanív od 
rôznych zástupcov z rodiny Brassicaceae sa v roku 2000 zdokumentovalo približne 106 
prírodných glukozinolátov, v poslednom desaťročí k nim pribudlo ďalších 26 s objasnenou 
štruktúrou (prostredníctvom NMR spektroskopie) (5, 6, 7).  

Účinky a vlastnosti jednotlivých indolových fytoalexínov 
Z hľadisku účinnosti disponujú indolové fytoalexíny antifungálnou a súčasne aj 

potenciálnou antiproliferatívnou aktivitou proti rôznym nádorovým bunkám, ktorá sa dáva do 
súvislosti so schopnosťou modulácie aktivity transkripčných faktorov a ovplyvnením 
bunkového cyklu, resp. apoptózy (8).  

V odborných štúdiách sa najčastejšie popisujú vlastnosti nižšie spomenutých indolov. Ich 
analýza je zatiaľ v štádiu skúmania. Ako prvé boli izolované v roku 1986 z čínskej kapusty 
brassinín a 1-methoxybrasinín. Ďalší spomínaný indolový fytoalexín je cyklobrassinín 
vykazujúci kanceroprotektívnu účinnosť proti 7,12-dimetylbenzantracénom vyvolaným 
poruchám mliečnej žľazy u myší a protinádorovú aktivitu voči nádorovej bunkovej línii 
L1210 – leukémia u myší. Methoxybrassenin B, cyklobrassinon, metyl-1-methoxyindol-3-
karboxylát, brassicanal A- brassicanal B- brassicanal C, brassilexin sú objektom iných štúdií 
(9). 

Predmetom inej výskumnej činnosti boli aj indolové fytoalexíny ako homobrassinín, N-[2-
(1-Methoxyindol-3-yl)-ethyl]-N`-fenyl-N´-metyltiomočovina, metyl 2-(2-oxoindolín-3-
yl)etylkarbamoditioát, N-[2-(1-Methoxyindol-3-yl)-ethyl]-N-fenyl-tiomočovina, metylester 
kyseliny 2-indol-3-yl-acetylditio-karbámovej, z ktorých najvýraznejšiu antiproliferatívnu 
aktivitu vykazuje homobrassinín, N-[2-(1-Methoxyindol-3-yl)-ethyl]- N-fenyl-tiomočovina 
a čiastočne aj 1-methoxybrassinin na konkrétnych bunkových líniach (Hela a Jurkat) (10).  

Čeľaď Brassicaceae 

Do čeľade Brassicaceae patrí asi 3000 druhov bylín, ale aj krov. Taxonomické zaradenie 
čeľade je popísané v tab. 1. Je rozšírená najmä v miernom pásme severnej pologule 
a v Stredomorí. Typickými znakmi sú striedavé listy bez prílistkov, súkvetím je strapec bez 
listeňov, plodom je podlhovastá šešuľa alebo šešuľka. Zástupcami tejto čeľade sú napr. 
kapusta obyčajná (Brassica oleracea), hlávkový kel (B. o. sk. Sabauda), kaleráb (B. o. sk. 
Gongylodes), karfiol (B. o. sk. Botrytis) a brokolica (B. o. sk. Italica) (11). 

 
Tab. 1. Taxonomické zatriedenie čeľade kapustovité (11) 

Podríša  Telomophyta (Cormophyta, Cormobionta) telómové rastliny (vyššie rastliny) 
Oddelenie  Spermatophyta semenné rastliny 
Pododdelenie  Angiospermatophytina (Angiospermae) krytosemenné 
Tieda  Magnoliopsida dvojklíčnolistové – magnóliokveté 
Rad  Capparale kaparotvaré 
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Jednotliví zástupcovia dosahujú signifikantný antiproliferatívny účinok, ktorý sa potvrdil 
štúdiami zameranými na schopnosť glukozinolátov inhibovať tvorbu nádorov 
experimentálnych zvierat prostredníctvom izotiokyanátov. Ide najmä o ovplyvnenie aktivácie 
apoptózy, zmeny fosforylácie signálnych dráh, či reguláciu bunkového cyklu (cytotoxický, 
antioxidačný, apoptický účinok) (4, 11, 12).  

Zloženie a indikácie najznámejších zástupcov (kapusta, karfiol, brokolica) čeľade 
Brassicaceae 

Kapusta obyčajná obsahuje látky významné vo výžive, ale aj v prevencii a terapii 
viacerých chorôb. Z biologicky aktívnych substancií je vo veľkej miere zastúpený provitamín 
A, vitamíny B1, B2, C a kyselina listová. Z aminokyselín je dôležitý tryptofán, metionín, 
tyrozín. Prítomné sú soli kyseliny fosforečnej. Z enzýmov je dôležitý superoxid dismutáza. 
Z ďalších dôležitých látok obsahuje aj indolový derivát glukobrassicin, soli draslíka, vápnika, 
fosfor, železo, zinok, kobalt, selén. Isté percento výskytu zaberajú aj flavonoidy a sliz (13). 
Podľa britských vedcov častá konzumácia kapustovitých rastlín (kapusta, kel, karfiol, 
brokolica, chren, kvaka) zabraňuje vzniku rakoviny tým, že sa pri ich konzumácii uvoľňuje 
látka AITC (alylisothiokyanát), ktorá zabíja rakovinové bunky a je schopná šírenie ochorenia 
zastaviť. Medzi známejšie účinky kapusty obyčajnej patrí aj posilnenie imunitného systému, 
zníženie krvného tlaku, detoxikácia obsahu čriev, regenerácia črevnej flóry, stimulácia tvorby 
spermií, posilnenie libida a potencie, podpora rastu buniek a regenerácia tkaniva (14, 15).  

Karfiol patrí medzi hlúbovinu, ktorá obsahuje minimum tuku. Má množstvo vitamínov, 
minerálov a stopových prvkov. Obsahuje aj cukry, organické kyseliny, enzýmy a silice. 
Vláknina napomáha tráveniu a odbúravaniu produktov látkovej výmeny. Je účinný 
prostriedok proti rednutiu kostí a lámavostí nechtov, podporuje funkciu kĺbov a šliach, 
spomaľuje aj vypadávanie vlasov, hojí zápaly pokožky a slizníc, podporuje rast a obnovu 
buniek. Obsahuje glukozinoláty, ktoré bránia šíreniu nežiaducich baktérií a zároveň brzdia 
vznik hormonálne podmienených typov rakoviny, ako je napríklad rakovina prsníka (16, 17). 

Brokolica patrí medzi jednu z najzdravších druhov zeleniny vôbec. Obsahuje karotenoidy, 
dithiolthiony, fenoly, terpény, ktoré majú experimentálne protinádorový účinok. Potvrdila sa 
aj prítomnosť glukozinolátov – sulforafan s protinádorovou aktivitou a indolov, ktoré 
potláčajú účinok estrogénov a zabraňujú aj karcinogénom poškodiť molekuly DNA. Má 
významné dietetické účinky na ľudský organizmus, pôsobí silne protiskleroticky, je vhodná 
pre diabetikov. Je podporným prostriedkom pri dvanástnikových vredoch, upokojuje črevá. 
Obsahuje kyselinu tartronovú, inositol a látky brzdiace premenu glykozidov na tuky 
a cholesterol. Má cytotoxický, apoptický a antioxidačný účinok vo vybraných bunkových 
líniách a na sledovaných karcinómoch (18, 19). 

Štúdie zamerané na antiproliferatívne pôsobenie indolových fytoalexínov 
Vzhľadom na mechanizmus antiproliferatívneho pôsobenia indolových fytoalexínov 

z čeľade kapustovitých rastlín je výskumom preukázateľný vplyv indolov blokovať 
proliferáciu nádorových buniek in vitro. Základom účinku je inhibícia tvorby 
prekancerogénnych lézií v živočíšnych modeloch. Tento efekt je tiež sprostredkovaný ich 
schopnosťou ovplyvňovať metabolizmus karcinogénov (10). 
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Obr. 1. Chemické vzorce vybraných indolov: brassinínu a 1-methoxybrassinínu (10) 
 
Jedna z najnovších analýz v tejto oblasti preukázala antikarcinogénnu aktivitu 

kapustovitých rastlín, hlavne 1-methoxyindolových fytoalexínov. Zo spomínanej skupiny 
výraznú antiproliferatívnu účinnosť preukázal 1-methoxybrassinín B (obr. 1) pravdepodobne 
v dôsledku zastavenia bunkového cyklu v S a G2 fáze a indukciou apoptózy. Jeho demethoxy 
analógy boli vo všetkých testovaných bunkových líniách menej účinné (10).  

Ďalšia zo štúdie bola zameraná na syntézu brassinínu B (obr. 1) a jeho derivátov, ktoré 
vytvorili východiskovú pozíciu pre lineárnu syntézu a prípravu 1-methoxybrassinínu B. 
Kľúčovým medziproduktom pri jeho syntéze bol 1-methoxyindole-3-karboxaldehyd (20). 

 
Záver 

Na základe dostupných literárnych údajov je možné skonštatovať, že zástupcovia z čeľade 
kapustovitých rastlín vykazujú okrem rokmi overených účinkov aj antikarcinogénnu aktivitu. 
Ide hlavne o 1-methoxyindolové fytoalexíny. Preto by sa malo dbať na ich zvýšený príjem, 
resp. na každodennú konzumáciu.  
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V súčasnosti sledujeme aj zaznamenávame výraznejší záujem o konzumáciu rôznych 
druhov orechov, ako sú mandle, lieskové orechy, makadamské orechy, arašidy, pekanové 
orechy, píniové oriešky, pistácie, vlašské orechy, paraorechy a kešu. Je to vďaka zvýšenému 
dovozu a dostupnosti týchto cudzokrajných a exotických produktov na našom trhu. Orechy 
boli a sú neoddeliteľnou súčasťou stredomorskej stravy a v celom svete sú často odporúčanou 
funkčnou potravinou. Všeobecne predstavujú bohatý zdroj bielkovín, nenasýtených mastných 
kyselín, vlákniny, vitamínov (E a B6, kyseliny listovej, niacínu), minerálnych látok (horčíka, 
draslíka, medi, fosforu, mangánu, vápnika, zinku, železa), fytosterolov (stigmasterolu, 
campesterolu, sitosterolu) a polyfenolov (katechínov, resveratrolu) (1, 2). Pre zaujímavosť 
a porovnanie uvádzame pôvod, energetickú a nutričnú hodnotu (ENH) jednotlivých druhov, 
t.j. v 100 g obsah energie v kJ a obsah tuku v g. 

Mandľa (Prunus amydalus) – mandľovníky pôvodne rástli v Západnej Indii, často sa 
spomínajú v Starom zákone. V Európe ich prvý krát pestovali Gréci, v súčasnosti najväčším 
producentom je Španielsko a Taliansko. Mandle existujú v mnohých druhoch, sú veľmi blízke 
jadrám slivky a broskyne, najznámejšie sú sladká, horká a modrá mandľa. Mandľa má vysoký 
obsah nenasýtených mastných kyselín, vitamínov skupiny B, zinku, horčíka, draslíka a 
vápnika, ktorý má veľký význam pre rastúci detský organizmus a správnu tvorbu zubov (3). 
Bohato je v nich zastúpený lecitín. ENH 2630 kJ/52,0 g. 

Lieskovec (Corylus avellana) bol známy v Číne už pred 5 000 rokmi. Jeho domovinou sú 
mierne klimatické oblasti severnej pologule. Ako všetky ostatné orechy patrí medzi zdroje 
bielkovín, vitamínov skupiny B, esenciálnych nenasýtených n-3 mastných kyselín a železa. Je 
mimoriadne bohatý na vitamín E – výnimočný antioxidant, s obsahom 13,5 mg v 100 g, 
pričom priemerná odporúčaná denná dávka je 12 mg. Je to potravina potrebná pre tvorbu 
svalov a posilňuje ďasná (3). ENH 2872 kJ/65,2 g. 
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Makadamia (Macadamia) – jej vlasťou je Austrália, no obchodne zaujímavým artiklom sa 
stála až potom, čo bola importovaná na Havaj v r. 1890 (3). Svojimi vlastnosťami pripomína 
veľký lieskovec. ENH 2960 kJ/75,0 g. 

Pekan (Carya olivaeformis) je obľúbeným orechom s pôvodom z údolia rieky Mississippi. 
Patrí do rodiny orecha vlašského, ale má pretiahnutejší tvar, jeho škrupina je tenšia a hladká a 
je chuťovo výraznejší (3). ENH 2871 kJ/71,1 g. 

Píniový orech (Pínus pinea) je malé semeno kamennej borovice (pínie), ktorá rastie na 
severnom pobreží Stredozemného mora. Pozostáva z kotyledónov a endospermu. Najviac sa 
pestuje v Taliansku a Španielsku. Dospelý strom, ktorý rodí plody, rastie aj 75 rokov. Semená 
majú veľmi jemnú chuť a niekedy ich cítiť jemne po terpentíne. Obsahujú mimoriadne 
vyvážený pomer mastných kyselín (3). ENH 2840 kJ/68,6 g. 

Pistácia (Pistacia vera) – donedávna sme ju poznali len ako prísadu do zmrzliny. Jej 
domovom je Ázia. Je unikátna svojimi zelenými kotyledónmi a čím je zeleň jasnejšia, tým je 
kvalita orecha vyššia. Keď semeno dozrie, škrupina na jednom konci praská, ale orech ostáva 
v nej. Niekedy sa puknuté pistácie farbia na červeno. Najväčšími exportérmi sú dnes Irán a 
Turecko. Pistácie možno odporučiť pre vysoký obsah draslíka a fosforu, vitamínov B1 a A, aj 
ako gurmánsky a exotický doplnok stravy (3). ENH 2658 kJ/54,7 g. 

Vlašský orech (Juglansregia nigra cinerea) je u nás najznámejším a najpoužívanejším 
orechom. Svoj domov má v Ázii, Európe a Severnej Amerike. Je druhým najpopulárnejším 
orechom po mandli. V súčasnosti najviac na svete ich pestujú a producentmi sú USA, 
Francúzsko a Taliansko. Francúzi z neho lisujú jemný (a drahý) olej mimoriadnych 
chuťových vlastností. O vlašských orechoch sa hovorí, že sú „potravou pečene a mozgu“ (3). 
ENH 2822 kJ/60,3 g. 

Kešu orech (Semecarpus anacardium) pochádza z amazonskej oblasti ako brazílsky 
orech, názov dostal od domorodcov. Bol úspešne prenesený do Indie v 16. storočí a dnes je 
India a Východná Afrika jeho najväčším producentom. Orechy sú biele, majú obličkovitý tvar 
a sú druhým najpredávanejším orechom po mandli. Sú to semená, ale majú niečo spoločné s 
pŕhľavou, a preto sa nikdy nepredávajú v škrupine. Škrupina totiž obsahuje dráždivý olej, 
ktorý sa musí tepelne odstrániť predtým, než sa orechy opatrne vylúpu, aby sa 
nekontaminoval ich povrch (3). Majú vysokú nutričnú hodnotu tým, že obsahujú zinok, meď, 
mangán, fosfor, horčík, vitamín B, kyselinu listovú a železo, ktoré je nevyhnutné pri 
anémiách. Tieto prvky sú potrebné pre rast organizmu, zdravý imunitný systém, sexuálny 
vývoj a reprodukciu, podieľajú sa na tvorbe spermií. Kešu zastúpením vitamínov skupiny B a 
nenasýtených mastných kyselín ničím nezaostáva za inými už spomínanými druhmi orechov. 
Majú veľmi dobrú sladkú chuť, obsahujú viac cukru ako iné druhy a tým sú aj kalorickejšie a 
sú dodávateľmi okamžitej energie. Zdravšie sú neopražené. Z orechov kešu je navyše aj 
výborný olej. ENH 2530.kJ/46,0.g. 
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Vedecké dôkazy 
Konzumácii orechov veľkú podporu poskytli nové vedecké objavy, ktoré dokázali, že 

bioaktívne zložky orechov majú kardioprotektívne, protirakovinové a antioxidačné účinky (4, 
17). Aj keď orechy majú množstvo zdravotných benefitov, ich spotreba a konzumácia je však 
často brzdená nedostatkom valídnych informácií o ich odporúčanej dennej dávke. Je 
všeobecne známe, že orechy sú energeticky výdatnou potravinou, s vysokým obsahom tuku, 
od 45 – 75 %hmotnosti (2). 

V našej populácií doteraz existuje názor, že pravidelnou konzumáciou orechov dochádza 
k zvyšovaniu telesnej hmotnosti. Pawlak a kol. (2009) uskutočnili u obyvateľov v Severnej 
Karolíne osobné pohovory o dennom príjme a spotrebe orechov, kde viac ako jedna tretina 
bola presvedčená o náraste telesnej hmotnosti a jedna tretina opýtaných mala vedomosti o 
tom, že konzumácia orechov má vplyv na znižovanie hladiny cholesterolu v krvi (5). 
Epidemiologické štúdie poskytli reálny dôkaz o tom, že optimálna konzumácia orechov nemá 
vplyv na zvyšovanie telesnej hmotnosti (14). 

Z mnohých vedeckých poznatkov sú známe dôkazy o pozitívnom vplyve orechov na 
prevenciu vzniku kardiovaskulárnych ochorení, nádorových ochorení a obezity (6, 7, 8) a je 
potvrdené, že konzumácia kešu orechov vedie k prevencii metabolického syndrómu (9), 
paraorechy obsahujú selén, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie esenciálne stopové prvky s 
antioxidačnou aktivitou (10, 17). Podobne aj lieskové orechy, pistácie a makadámske orechy 
majú pozitívny vplyv na stav oxidácie (11, 12, 13). Navyše, v experimentálnych štúdiách na 
potkanoch sa preukázalo, že orechy obsahujú aj značné množstvo melatonínu (15). 

Vlašské orechy s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín majú vplyv na 
zníženie hladiny cholesterolu a sú bohaté na antioxidanty (4, 7). Výsledky Petersena a kol. 
(2007), ktorí sledovali vplyv diéty s vysokým podielom vlašských a kešu orechov v strave 
ľudí s metabolickým syndróm, nepotvrdili signifikantné rozdiely pri zachovaní konštantnej 
hmotnosti oproti kontrolnej vzorke. Intervenčná strava s optimálnym obsahom vlašských 
a kešu orechov nemala významný vplyv ani na sledované markery (celkový cholesterol, LDL-
Ch a HDL-Ch). Z toho vyplýva, že nestačí len konzumácia požívatín s pozitívnym 
metabolickým a antioxidačným účinkom na organizmus a zdravie, ako sú orechy, ale 
pozitívne účinky sa pripisujú aj iným vplyvom, prípadne pôsobeniu aj iných faktorov 
životného štýlu, napr. primeranej fyzickej aktivite (16). 

Orechy patria medzi požívatiny, ktoré nie každý organizmus toleruje. Preto sa 
neodporúčajú ľuďom, ktorí majú nejaký druh alergie. Z hore uvedených orechov najsilnejší 
alergén je obsiahnutý v arašidoch (17). 

Pre samotnú konzumáciu orechov je dôležitá aj ich kvalita, ktorá nie je závislá len od 

pôvodu, ale hlavne od ich čerstvosti. Orechy, zvlášť cudzokrajné, sú pri nesprávnom a 

dlhodobom skladovaní náchylné k zvýšenej oxidácii tukov a ku kontaminácii plesňami, ktoré 
môžu produkovať karcinogénne látky, napr. aflatoxíny (12).  
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Záver 

V snahe viesť zdravý životný štýl, aj z hľadiska prevencie civilizačných ochorení, ľudia 
často vyraďujú zo svojho jedálnička požívatiny a jedlá s nadmernou energetickou hodnotou, 
čiže s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, ktoré často vedú k nadváhe až 
obezite. Kým ešte pred desiatimi rokmi experti na výživu odporúčali príjem potravy založený 
na nízkom príjme tukov, v súčasnosti intervencie smerujú k odporúčaným denným dávkam s 
vyšším podielom nenasýtených esenciálnych n-6 a n-3 mastných kyselín pre dospelých a detí. 
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Južná Ázia, Pacifik, Afrika, Amerika a Karibik sú krajiny bohaté na kokosové palmy. 
Palma kokosového orecha patrí medzi najstaršie rastliny. O jej pôvode sa odborníci doteraz 
nevedia zhodnúť. Niektorí tvrdia, že pochádza z južnej Ázie, zatiaľ čo iní tvrdia, že jej pôvod 
je v strednej Amerike, iní vidia pravlasť kokosovej palmy na Tichomorských ostrovoch alebo 
v Indii a Indonézii. Polynézania sú zas presvedčení, že kokosová palma má svoj pôvod v ich 
končinách (1).  

Objaviteľom kokosového orecha bol Vasco de Gama, ktorý ako prvý priniesol kokosový 
orech do Európy. Názov kokosového orecha Coco bol odvodený od jeho hnedého a chlpatého 
vzhľadu pripomínajúceho ducha alebo čarodejnicu. V Indii kokosové orechy boli „ovocím 
inšpirácie“ ponúkané bohom (1).  

Prvé plody z kokosovej palmy (Cocos nucifera) sú použiteľné až sedem rokov po jej 
výsadbe. Najväčšiu úrodu kokosových orechov dáva palma medzi pätnástym a päťdesiatym 
rokom. Úrodnosť kokosovej palmy klesá s pribúdajúcim vekom a samotný palmový strom sa 
dožíva 150 rokov (1).  

Zber kokosových orechov je záležitosť skúsených ľudí. Niekedy sa k tomu využívajú i 
cvičené opice. Čerstvo odtrhnutý kokosový orech obsahuje približne liter čírej šťavy, ktorej 
energetická hodnota je 17,4 kJ/100 g. Kokosová šťava obsahuje vitamíny skupiny B (B3 – 
kyselina nikotínová, B5 – kyselina pantoténová, biotín, B2 – riboflavín, kyselina listová, B1 – 
tiamín, B6 – pyridoxín), cukor, vitamín C, enzýmy (acidfosfatáza, kataláza, dehydrogenáza, 
diastáza, peroxidáza, RNA polymeráza) (2). V oblastiach, kde sa vyskytujú kokosové palmy, 
je to obľúbený a zdravý nápoj. K nám sa však kokosové orechy dostanú už zrelé a samotná 
šťava sa časom vstrebe do dužiny. Sušená kokosová dužina (kopra) obsahuje takmer 70 % 
tuku. Vysušená kokosová dužina je komoditou rozsiahleho exportu s rôznym spracovaním. 
Najvýznamnejšími dodávateľmi kokosovej dužiny sú Filipíny, Indonézia, India (1). 

Z rozdrvenej dužiny sa lisuje olej s typickou kokosovou vôňou. Olej sa získava suchým 
procesom z dužiny, ktorá je vystavená veľmi vysokým teplotám alebo slnečnému žiareniu. 
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Expozícia slnečnému žiareniu alebo vysoké teploty môžu inaktivovať menšie komponenty, 
ako sú tokoferoly, tokotrienoly a polyfenoly (2).  

Panenský kokosový olej (VCO) extrahovaný mokrým procesom priamo z kokosovej 
šťavy za kontrolovanej teploty má priaznivejšie účinky ako olej extrahovaný z dužiny (CO), 
pretože si zachováva väčšiu časť obsiahnutých komponentov. Je zložený z takmer 90 – 95 % 
nasýtených mastných kyselín. Chemicky sa kokosový olej skladá prevažne z kyseliny 
laurovej (47,5 %) s nízkou molekulovou hmotnosťou (3). Kyselina laurová sa nachádza aj v 
materskom mlieku, kde sa dokázalo, že pomáha podporovať zdravý rast dojčených detí.  

Kokosovému oleju sa pripisujú účinky aj v ochrane proti oxidačnému stresu. Túto 
vlastnosť panenského kokosového oleja spôsobujú polyfenoly, ktoré sú prítomné v oleji (4). 

Využitie kokosového oleja a vedecké dôkazy 
Kokosový olej sa veľmi často používa v mnohých ázijských kultúrach. Všestranné 

využitie kokosového oleja je známe už z histórie. V starovekej Indii a Číne sa používal na 
liečbu nevoľnosti, infekcií alebo zubného kazu. Textúra z kokosového oleja sa používala na 
hydratáciu kože a vlasov pred tropickým slnkom, u malých detí sa ním natierali ďasná na 
zmiernenie bolesti pri prerezávaní zubov (1).  

Na rozdiel od mnohých liečivých i náboženských použití sa kokosový olej používa aj pri 
varení, kde sa v súčasnosti zaznamenáva jeho návrat medzi rastlinné oleje. 

Výhody kokosového oleja pre zdravie sú na jednej starne presvedčivé, no súčasne i 
rozporuplné, a to predovšetkým preto, že má vysoký podiel nasýtených tukov. Diétne 
odporúčanie smerujúce k vylúčeniu potravín obsahujúcich najvyšší podiel nasýtených tukov, 
napr. mäso, mlieko a mliečne výrobky, maslo, kokosový olej a palmový olej, avokádo sa 
odporúčajú hlavne u ľudí s nadváhou/obezitou, zvýšenou hladinou cholesterolu, 
triacylglycerolov, kde vzniká snaha o ich zníženie (tuky majú najvyšší energetický obsah – 
37,7 kJ v 1 g v porovnaní so sacharidmi a bielkovinami – 16,7 kJ v 1 g). V súčasnosti 
existujúce vedecké dôkazy poukazujú na to, že konzumácia kokosového oleja nezvyšuje 
riziko srdcových ochorení i napriek vysokému podielu nasýtených tukov (7). 

Vedecké dôkazy o účinnosti kokosového oleja v liečbe hypercholesterolémie, diabetu, 
chronickej únavy, Crohnovej choroby, syndrómu dráždivého čreva, porúch štítnej žľazy, 
znižovaní hladiny lipidových parametrov (celkový cholesterol, triacylglyceroly, fosfolipidy, 
lipoproteíny) v sére a tkanivách sú predmetom vedeckého skúmania (5).  

Kokosovému oleju sa pripisujú aj antibakteriálne, antimykotické, antivírusové a anti-
dermatofytické účinky. S úspechom môže kokosový olej byť súčasťou krémov pre liečbu 
bakteriálnych a mykotických infekcií. Antimykotické vlastnosti kokosového oleja sa 
overovali v praxi, kde liečba plesňových infekcií spôsobených Candida albicans bola s 
použitím panenského kokosového oleja účinným prostriedkom pri 100 % koncentrácii 
v porovnaní s flukonazolom. Zo štúdie vyplynulo, že kokosový olej je vhodným produktom v 
alternatívnej medicíne v liečbe plesňových ochorení (6). 



 346

Účinnosť panenského kokosového oleja ako antimikrobiálneho činidla je vďaka účinnej 
látke monolaurin-monoglycerid, ktorý je produktom metabolizácie laurovej kyseliny (6). 
Kokosový olej sa ukázal ako veľmi úspešný a účinný aj proti vírusom, ako sú Epstein-
Barrovej vírus, vírus chrípky, leukémie, hepatitídy C, cytomegalovírus (CMV) (2). 

Komerčné výhody kokosového oleja využilo Anglicko a Spojené štáty a začali vyrábať 
a predávať kokosový tuk ako margarín a maslo.  

 
Záver 

Súčasné dohady o výhodách konzumácie kokosového oleja v gastronómii a výsledky jeho 
liečivých a nutričných vlastností zostávajú obmedzené. Aj keď existujú štúdie naznačujúce 
mnoho zdravotných výhod, ktoré kokosový olej ponúka, väčšina z týchto štúdií uvádza údaje 
získané zo štúdií na zvieratách. Avšak panenský kokosový olej si svojou všestrannosťou 
získava širokú popularitu v dnešnej modernej spoločnosti. Opodstatňujú ju v poslednom čase 
pribúdajúce poznatky o úlohe nasýtených mastných kyselín vo výžive podľa dĺžky reťazca – 
za rizikové sa považujú dlhoreťazcové nasýtené mastné kyseliny (C14 – C20). Konzumácia 
stredno- (C8 – C12) a krátkoreťazcových (C2 – C6) nasýtených mastných kyselín 
v primeranom množstve sa považuje za zdraviu prospešnú. 
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Fetálny alkoholový syndróm (FAS, Q 86.0) opisuje súbor príznakov detí matiek, ktoré 
v tehotenstve konzumovali alkohol. Podľa zahraničnej literatúry je FAS najčastejšou 
preventabilnou príčinou mentálnej retardácie. 

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) je súbor diagnóz, ktoré zastrešujú poruchy 
fetálneho alkoholového spektra. Patrí sem FAS, parciálny FAS, statická encefalopatia 
a fyzické zmeny, ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder) a ATBD (Alkohol 

Related Birth Defects). 

Deti s FASD sú na Slovensku, podobne ako v susedných Čechách, výrazne 
poddiagnostikované. Diagnóza sa stanovuje najčastejšie na novorodeneckom oddelení 
z anamnestických údajov o matkinom pití počas tehotenstva a prítomnosti faciálnej 
dysmorfie. Hoci deti s FASD majú celoživotne poškodený mozog, väčšinou sa nelíšia od 
iných deti do predškolského veku, majú schopnosť komunikovať, ale nedokážu rovnako 
myslieť a vnímať kvôli senzomotorickým poruchám a nevyvíjajúcim sa exekutívnym 
funkciám. Tieto deti sú veľmi podobné deťom s ADHD a autizmom, pretože problémy so 
správaním a učením sú veľmi podobné. 

Na Slovensku je cielená terapia v štádiu tvorby a 4-kódová diagnostika sa len začína 
formovať. Väčšina prípadov detí s FASD sa u odborníkov vedie pod inou diagnózou. 

Alkohol a prenatálny vývoj 
Vedci opísali FAS pred viac ako 40 rokmi (1, 2). Okrem dysmorfie tváre, hypotrofie a 

retardácie rastu sa štrukturálne a funkčné zmeny mozgu prejavujú ako problémové správanie 
a závažné sú najmä v kognitívnej a emocionálnej oblasti, ako poruchy pamäti, 
hypersenzitivita, nadmerné alebo nedostatočné vnímanie zmyslami, ktoré môže byť 
detekovateľné už po narodení alebo sa prejaví až v predškolskom veku. (3). Poškodené 
bývajú bazálne gangliá (4) a častým nálezom je menšie cerebellum (5). 
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Prenatálna expozícia alkoholu je najčastejšou príčinou nefunkčnosti alebo nevyvinutia 
corpus callosum, ktorý je tvorený nervovými vláknami prepájajúcimi pravú a ľavú časť 
mozgu. Podľa niektorých štúdií až 7 % detí s FAS nemá corpus callosum, čo je prevalencia 
20-násobne vyššia ako v bežnej populácii (6). U týchto detí je narušené zmyslové vnímanie 
a nastavenie zmyslových receptorov, takže dochádza k situáciám, že deti nereagujú na veľmi 
silné podnety, alebo naopak, sú precitlivené na primerané podnety z okolia. 

Kraniofaciálne a okulárne anomálie sú asociované s poruchami sluchu detí, pretože majú 
spoločný embrionálny základ v prvom a druhom žiabrovom oblúku. Toxické pôsobenie látok 
ako alkohol spôsobuje malformácie žiabrových oblúkov a tým časté problémy s porozumením 
jazyka. Poruchy sluchu u detí s FAS sa prejavujú formou zmyslovej deprivácie. Ak sú 
prítomné od narodenia, majú za následok trvalé postihnutie sluchu, reči a mentálne 
postihnutie. Včasná identifikácia a liečba týchto porúch zlepšuje prognózu detí s FASD (7). 

Alkohol poškodzuje hlavne čelové laloky, ktoré deti do predškolského veku ešte 
nepoužívajú. Čelové laloky sú centrom exekutívnych funkcií. Deficit vyšších exekutívnych 
funkcií spôsobuje neschopnosť porozumieť abstraktným pojmom (čas, peniaze), neschopnosť 
pochopiť príčinu a následok, nedostatok predstavivosti (problém je predstaviť si vec, ktorú 
nikdy nevideli), problém predstaviť si a zapamätať priestorové vzťahy, naplánovať si 
každodenné činnosti, neschopnosť kreatívneho myslenia, nutnosť neustáleho usmerňovania, 
nevyhnutnosť pravidelného a nemeniaceho sa režimu. Deti s FASD pôsobia navonok, že 
môžu dokázať viac ako sú ich reálne možnosti, a to vďaka tomu, že používajú slová, ktorým 
nerozumejú. Následkom prenatálnej expozície alkoholom vzniká neschopnosť sústrediť sa 
(8). Hoci ADHD je spolu s opozičným správaním a autistickým spektrom častá komorbidita 
FASD, stratégie terapie sú odlišné (9). 

Ak sa FASD nediagnostikuje a nelieči dostatočne včas, rodičia prichádzajú neskoro, až vo 
veku 10 – 14 rokov, a to s problémami, ktoré už nie je možné ovplyvniť (sekundárne 
postihnutie). Väčšina vedeckých štúdií zistila, že deti s FASD sú marginalizované, utekajú 
z domu, majú zvýšený výskyt psychiatrických ochorení, častejšie užívajú návykové látky, 
častejšie sa u nich vyskytujú krádeže, samopoškodzovanie, pokusy o samovraždu, nadmerná 
riziková sexuálna aktivita, nedokážu si udržať prácu. Včasná intervencia má veľký význam 
pre zlepšenie prognózy týchto detí. S cielenou intervenciou mnohí fungujú v dospelosti dobre. 

Diagnostika 
Komplexné diagnostické nástroje začali vznikať po r. 1996, najskôr ako súčasť 

diagnostiky IOM (Institute of Medicine), potom samostatné manuály, ako napr. Kanadský, 
CDC manuál. Najkomplexnejší je 4-kódový diagnostický manuál FASD. (Diagnostic Guide 

for Fetal Alcohol Spectrum Disorders – The 4-Digit Diagnostic Code) (10). 

FAS sa definuje pomocou 4 kritérií: spomalenie rastu, faciálna dysmorfia, poškodenie 
mozgu, ktoré sa prejavuje v kognitívnej a behaviorálnej oblasti, expozícia alkoholu počas 
intrauterinného vývoja. 
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Tab. 1. Diagnostické kritériá podľa diagnostického manuálu Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders – The 4-Digit Diagnostic Code (11) 

Kód Odchýlka v raste 
Dysmorfické znaky 

tváre 
Poškodenie CNS 

Potvrdená expozícia 
alkoholu 

4 Výrazné zaostávanie  
< 2. percentil 

Závažné 
všetky 3 znaky 

Štrukturálne a 
neurologické 

Vysoko rizikové pitie 
počas tehotenstva 

3 Stredné zaostávanie 
3. – 6. percentil 

Stredné 
2,5 znaku 

Závažná dysfunkcia 
Matka pila občas počas 

tehotenstva 

2 Nevýrazné zaostávanie 
6. – 10. percentil 

Mierne 
1 – 2 znaky 

Stredne závažná 
dysfunkcia 

Nemáme informácie 

1 Bez odchýlky 
> 10. percentil 

Bez postihnutia Bez dysfunkcie 
Matka nepila nápoje 
s obsahom alkoholu 

 
Nie všetci pacienti, ktorí boli počas prenatálneho vývinu vystavení pôsobeniu alkoholu, sú 

poškodení FAS. Napr. ak sa pri vyšetrení pacienta nenájdu všetky charakteristické fyzické 
prejavy FAS a anamnéza dieťaťa potvrdzuje expozíciu alkoholu v prenatálnom období, ale 
dieťa nezaostáva v raste a má dysmorfické črty tváre a narušenú niektorú funkciu CNS, túto 
poruchu nazývame neurobehaviorálna porucha. Podobné poškodenie mozgu môžu spôsobiť aj 
iné faktory prostredia, napr. toxické látky, genetické zmeny a ťažkosti v perinatálnom období. 

Pri diferenciálnej diagnostike treba myslieť na Williamsov syndróm, De Lange syndróm, 
VCFS. 

Situácia na Slovensku 
Alkohol je známy teratogén a pravidelná konzumácia alkoholu počas tehotenstva je 

závažným rizikom pre vyvíjajúci sa plod. Experimenty na zvieratách ukázali, že aj malé 
množstvá alkoholu počas gravidity môžu mať negatívne účinky.  

Na Slovensku sa z globálneho pohľadu pije vysoko nadpriemerne. Podľa WHO je 
Slovensko na 19. mieste v spotrebe alkoholu na svete. Alarmujúce je, že na Slovensku alkohol 
čoraz viac pije mládež, pričom dievčatá dobiehajú chlapcov. Priemerný vek prvého kontaktu 
s alkoholom je 10 rokov. Podľa údajov Štatistického úradu SR bola v r. 2011 priemerná ročná 
spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+ rokov 10,2 litra/rok a v populácii 18+ 
rokov 10,6 litra/rok. Vzhľadom na nezrelosť centrálneho nervového systému (CNS) a rastúci 
výskyt nárazového pitia v mladších vekových skupinách sa dá očakávať skorý nástup 
závislosti aj u dievčat v reprodukčnom veku. Dôsledkom bude prenatálna expozícia 
alkoholom (PAE) v budúcej generácii.  

Možnosti diagnostiky FAS na Slovensku 
V roku 2014 vzniklo Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS na Pedagogickej 

fakulte KU v Ružomberku po zaškolení na Washingtonskej Univerzite v Seattli u profesorky 
Susan Astley, autorky 4-kódového diagnostického manuálu (4DDC: The 4-Digit Diagnostic 

Code) a jej následnom pobyte na Slovensku (12). Diagnostiku vykonáva multidiagnostický 
tím zložený z pediatra, sociálneho pracovníka, logopéda, školského psychológa, špeciálneho 
pedagóga, prípadne liečebného pedagóga alebo fyzioterapeuta počas jedného stretnutia. 
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS spolupracuje s Výskumným ústavom detskej 
psychológie a patopsychológie a s Nosko Health Prevention, s.r.o.  
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Záver 

Prevalencia FASD v Európe sa odhaduje na 1/100 živonarodených detí. Podľa 
Štatistického úradu SR sa v roku 2012 na Slovensku narodilo 55 535 detí, čo by znamenalo 
555 narodených detí s FASD. Väčšina detí s diagnózou FASD sa umiestni v náhradnej 
starostlivosti. Ak deti so syndrómom FASD nemajú stanovenú diagnózu, nedostanú špeciálnu 
pomoc potrebnú na liečbu a kompenzáciu porúch CNS a ani pomoc pre zaradenie sa do 
spoločnosti so svojim postihnutím. Výskumy za posledných 30 rokov ukázali, že deti, ktorým 
sa stanovila diagnóza FAS do veku 6 rokov a pracovali s nimi terapeuti, majú dobré výsledky, 
vyššiu kvalitu života a v rámci svojich možností sú prospešní pre spoločnosť. Problém 
diagnostiky, terapie a prevencie detí s FAS/FASD, ktorý sa v slovenskej spoločnosti nerieši 
systémovo, začína naberať rozmery hlavne v náhradných a adoptívnych rodinách, kde je 
koncentrácia takýchto detí oveľa vyššia.  

Minimálne množstvo alkoholu, ktoré spôsobuje poškodenie vyvíjajúcich sa nervových 
buniek počas intrauterinného vývoja zatiaľ nie je známe. Zraniteľnosť alkoholom je rozdielna 
a závisí od genetických faktorov, veku a stavu výživy matky, faktorov prostredia a iných 
ochorení matky.  
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Oxid dusnatý (NO) je nielen súčasťou výfukových plynov, ktoré predstavujú významný 
ekologický problém podieľajúci sa na vzniku smogu, prízemného ozónu a globálnej zmeny 
klímy, ale ako biologická aktívna molekula zohráva dôležitú úlohu aj v ľudskom organizme. 
Výskum NO sa do popredia vedeckého záujmu dostal koncom 80. a začiatkom 90. rokov. NO 
vzniká konverziou L-arginínu na L-citrulín v reakcii katalyzovanej syntézou oxidu dusnatého 
(NOS). NO je kontroverzná molekula, ktorá sa uplatňuje v širokom spektre fyziologických 
funkcií, vrátane vazorelaxácie krvných ciev, regulácie Ca2+-závislej kontrakcie kardiálnych 
myocytov, vnímania bolesti, aktivácie systémov druhých poslov a synaptickej transmisie 
v centrálnom aj periférnom nervovom systéme. Na druhej strane nadmerná produkcia NO 
alebo jej nedostatočná tvorba spolu s ďalšími faktormi hlavne počas patologických stavov 
prispieva k cytotoxicite. Práca sa zaoberá úlohou NO tvoreného konštitutívnymi izoformami 
NOS v kardiovaskulárnom systéme za fyziologických a patologických podmienok. 

Tvorba NO  
NO je vysoko aktívna signálna molekula podieľajúca sa na regulácii a modulácii životne 

dôležitých funkcií (1). Je to malá, elektricky neutrálna molekula plynnej povahy, ktorá voľne 
difunduje cez bunkové membrány. Pre svoj prenos nevyžaduje zložité receptorové systémy, 
a preto pôsobí rýchlo a priamo na jednotlivé komponenty vnútri cieľovej bunky. NO je 
tvorený syntázou oxidu dusnatého (NOS), ktorá katalyzuje konverziu L-arginínu na L-citrulín 
v reakcii vyžadujúcej kyslík a kofaktory (2).  

Podľa miesta lokalizácie boli identifikované tri izoformy NOS: neurónová (nNOS alebo 
typ I), makrofágová alebo indukovateľná (iNOS alebo typ II) a endotelová (eNOS alebo typ 
III ). Z hľadiska expresie sa NOS enzýmy delia na konštitutívne a indukovateľné. 
Konštitutívne izoformy NOS (nNOS, eNOS) tvoria NO v krátkych periódach a v malých, ale 
vysokoregulovateľných dávkach. K produkcii NO dochádza po naviazaní kalmodulínu pri 
zvýšení intracelulárnej hladiny Ca2+. nNOS je cytozolový enzým prítomný hlavne 
v neurónoch. Väzbou glutamátu na N-metyl-D-aspartát receptor dochádza k otvoreniu daného 
receptora a vstupu Ca2+ do neurónu, čím dochádza k aktivácii nNOS a tvorbe NO, ktorý sa 
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zúčastňuje na modulovaní hlavne neurotransmisie. eNOS je membránovo viazaný enzým, 
ktorý bol objavený nielen v endotelových bunkách, ale aj v kardiomyocytoch a v krvných 
doštičkách. NO tvorený touto izoformou enzýmu sa podieľa na vazorelaxácii a na kontrakcii 
a relaxácii kardiomyocytov. iNOS sa pôvodne našla v makrofágoch, hepatocytoch 
a v gliových bunkách CNS. Indukovateľná izoforma NOS nie je Ca2+- závislá, produkuje NO 
s vyššou intenzitou a kontinuálne počas dlhých intervalov. iNOS sa syntetizuje v závislosti od 
stimulácie cytokínmi, napr. γ-interferónom a lipoplysacharidmi ako odpoveď na selektívny 
imunologický stimul. NO tvorený v makrofágoch pôsobí proti invazívnym MIO a nádorovým 
bunkám. 

Účinky NO 
Po stimulácii niektorej izoformy NOS dochádza k tvorbe NO, ktorý pôsobí buď vo svojej 

voľnej forme, alebo je viazaný na -SH skupiny tiolov. NO účinkuje skôr ako parakrinný 
mediátor, ktorý difunduje z miesta syntézy a pôsobí v susedných bunkách. Následne môže 
pôsobiť priamo alebo nepriamo. Nepriamy účinok sa väčšinou spája s tvorbou reaktívnych 
kyslíkových radikálov. Priamym účinkom aktivuje solubilnú guanylátcyklázu (GC) s 
následnou tvorbou druhého posla cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP), ktorý aktivuje 
cGMP-závislé proteínkinázy. Tieto proteínkinázové izoformy v ďalších fázach pôsobenia 
fosforylujú rôzne proteíny, aktivujú alebo inhibujú niektoré typy iónových kanálov 
(vápnikové, draslíkové), regulujú aktivitu fosfodiesteráz.  

Význam NO v kardiovaskulárnom systéme za fyziologických podmienok 
V kardiovaskulárnom systéme zohráva dôležitú úlohu endotelová izoforma NOS, ktorá je 

exprimovaná v endotelových bunkách a v kardiomycytoch (3). NO sa produkuje v reakcii na 
receptorovú aktiváciu acetylcholínom, bradikinínom alebo serotonínom. Uvoľnený NO touto 
izoformou ako plynná molekula prechádza do buniek hladkých svalov ciev, kde stimuluje 
guanylátcyklázu produkujúcu cGMP, ktorý aktivuje signálnu cestu podieľajúcu sa na 
vazorelaxácii. Zároveň NO výrazne inhibuje adhéziu a agregáciu trombocytov, neutrofilných 
leukocytov a monocytov. Tieto účinky môžu byť v mikroprostredí cievnej steny veľmi 
dôležité v ochrane pred aterogenézou a trombózou. NO zohráva významnú úlohu aj v Ca2+- 
riadenej kontrakcii kardiomyocytov. V roku 1999 bola objavená v kardiomycytoch a vo 
vaskulárnych bunkách hladkých svalov aj neurónová izoforma NOS (2). eNOS je 
lokalizovaná hlavne v kaveole cytoplazmatickej membrány a v jadrovej membráne 
kardiomyocytu. nNOS sa nachádza v membráne sarkoplazmatického retikula v blízkosti 
ryadonínového receptora (RYR) a xantínoxidreduktázy (4). Za fyziologických podmienok NO 
produkovaný eNOS v kardiomyoocyte cez cGMP-závislú signálnu cestu aktivuje 
proteínkinázu G, ktorá zoslabuje influx vápnika cez L-typ vápnikových kanálov, ako aj 
znižuje citlivosť myofilamentov na Ca2+. NO tiež interaguje s β-adrenergnými receptormi, 
kde pravdepodobne prispieva k zoslabeniu inotropného účinku rôznou signalizáciou cez β1/β2 
a β3-adrenergné receptory (5). Iné in vitro a in vivo experimenty zase naznačujú, že NO 
produkovaný eNOS nemá výrazný vplyv na myokardiálnu relaxáciu a na plnenie ľavej 
komory srdca za fyziologických podmienok. Avšak pri stimulácii eNOS, napr. v odpovedi na 
zvýšený preload ľavej komory, dochádza k uvoľneniu NO z koronárneho endotelu (2), ktorý 
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môže uľahčovať diastolickú funkciu ľavej komory srdca. Na druhej strane NO produkovaný 
nNOS je zahrnutý v kontrole myokardiálnej relaxácie tým, že reguluje rýchlosť vychytania 
intracelulárneho vápnika do sarkoplazmatického retikula (2). NO v cGMP-nezávislej ceste 
sprostredkováva fosforyláciu ATP-ázy sarkoplazmatického retikula (SERCA), čím zvyšuje 
vychytanie Ca2+ z cytozolu do sarkoplazmatického retikula. NO modifikuje RYR S- 
nitrozyláciou, čím znižuje výstup vápnika zo sarkoplazmatického retikula cez tento receptor 
(5). Zároveň lokalizácia nNOS v sarkoplazmatickom retikule inhibuje aktivitu 
xantinoxidoreduktázy, a tým tlmí produkciu superoxidového radikálu daným enzýmom.  

Význam NO za patologických podmienok v kardiovaskulárnom systéme 
Počas kardiovaskulárnych ochorení dochádza k viacerým zmenám týkajúcich sa aj NOS 

expresie a aktivity, či lokalizácie. Zároveň je znížená dostupnosť substrátu L-arginínu 
a kofaktorov, napr. tetrahydrobiopterín (BH4) a dochádza k zmene fosforylačného statusu 
v bunke. Tieto faktory spúšťajú NOS „rozpojené reakcie“, keď NOS syntetizuje viac 
reaktívne kyslíkové formy, napr. superoxidový radikál než NO. 

NO a srdcové zlyhanie 
Srdcové zlyhanie je klinický syndróm zahŕňajúci infarkt myokardu, hypertenziu, diabetes 

mellitus a geneticky viazané kardiálne ochorenia. Pri zlyhávajúcom srdci dochádza 
k štrukturálnej remodelácii srdca a poškodeniu jeho čerpadlovej funkcie. V skorých fázach 
srdcového zlyhania môže srdce kompenzovať svoju dysfunkciu hypertrofiou 
a neurohumorálnou aktiváciou, aby ochránil vypudzovaciu funkciu ľavej komory. Avšak pri 
progresii tohto ochorenia dochádza k poškodeniu myokardiálnej kontrakcie a relaxácie so 
stratou vnútorných regulačných mechanizmov.  

Aj keď niektoré štúdie uvádzajú zmeny v NOS expresii a aktivite, stále existujú 
nezrovnalosti ohľadom regulácie týchto zmien. Vo všeobecnosti platí, že počas zlyhávajúceho 
srdca dochádza k zníženej NO produkcii koronárnym endotelom (5). Pravdepodobne tieto 
zmeny sa môžu podieľať na kardiálnej dysfunkcii cez poškodenie myokardiálnej perfúzie. To 
ale neplatí na expresiu a aktivitu NOS v myokardiálnych bunkách. Na zvieracích modeloch 
srdcového zlyhania bola zaznamenaná upregulácia konštitutívnej NOS aktivity v ľavej 
komore srdca (6), u pacientov so srdcovým zlyhaním sa zaznamenalo zvýšenie kardiálnej 
eNOS mRNA alebo proteínovej expresie. Navyše sa pozorovala zvýšená aktivita a expresia 
iNOS (5). Počas srdcového zlyhania dochádza k redistribúcii nNOS z membrány 
sarkoplazmatického retikula do kaveoly cytoplazmatickej membrány kardiomyocytu. 
Pravdepodobne to vedie ku zníženej S-nitrozylácii RYR, ktorá je spojená so zvýšeným tokom 
Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula do cytoplazmy počas diastoly, čo prispieva k poškodeniu 
kontraktility. Zároveň dochádza k strate inhibičného účinku nNOS na xantínoxidoreduktázu, 
čím dochádza k zvýšenej tvorbe superoxidového radikálu. Za týchto patologických 
podmienok superoxidový radikál produkuje aj NADPH oxidáza a mitochondrie. Dochádza 
k reakcii NO a superoxidového radikálu a rapídnej tvorbe peroxynitritu, ktorý nitratuje 
proteíny (5). Taktiež dochádza k nNOS „rozpojeným reakciám“ čím opäť vzniká 
superoxidový radikál, ktorý sa podieľa na diastolickom poškodení oxidatívnou modifikáciou 
kardiálnych myofilamentov. Dochádza k zníženej citlivosti daných myofilamentov na Ca2+, 
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čo sa prejaví zníženou frekvenciou srdca, ktorá sa pozoruje pri zlyhaní srdca. eNOS súvisí 
s β3-adrenergnou signálnou cestou, ktorá je upregulovaná pri srdcovom zlyhaní a zoslabuje 
inotropnú odpoveď na β1-adrenergnú stimuláciu. Negatívny inotropný účinok β3-adrenergnej 
signálnej cesty je spôsobený inhibíciou L-typu Ca2+kanálov a fosforyláciou kardiálneho 
troponínu I. Avšak zmena redoxných podmienok počas zlyhávajúceho srdca môže poškodiť 
kardioprotektívny účinok NO cez β3-adrenergné receptory (5). Z týchto poznatkov môžeme 
konštatovať, že schopnosť NO redukovať odpoveď na β-adrenergnú stimuláciu a zvyšovať 
relaxáciu srdcového svalu, ako aj ochrana pred fatálnymi arytmiami sa môžu terapeuticky 
využiť ako prospešné účinky NO pri srdcovom zlyhaní, ischemickej chorobe srdca, 
diabetickej kardiomyopatii. Avšak zvýšená NOS expresia a aktivita môžu prinášať pozitívny 
účinok iba vtedy, ak dostupnosť NOS substrátov a kofaktorov nie je limitovaná a je 
udržiavaná správna subcelulárna lokalizácia (5). 

NO a ischemicko/repefúzne poškodenie 
NO zohráva významnú úlohu aj pri ischémii/reperfúzii. Už dlhú dobu sa využíva 

protektívny účinok nitroglycerínu pri ischemickej chorobe srdca alebo nitrátová terapia pri 
infarkte myokardu. Preto sa mnohé in vitro a in vivo štúdie zamerali na úlohu NOS za 
ischemicko/reperfúznych podmienok. Pri ischémii trvajúcej viac ako 30 min dochádzalo 
k zvýšeniu intracelulárnych hladín Ca2+, ktoré zvyšovali Ca2+-závislú NOS aktivitu, zvlášť 
eNOS, a produkciu NO do 5 min. Avšak eNOS mRNA a jej proteínová hladina bola znížená, 
ak ischémia trvala viac ako 1 h, vzhľadom na vznik bunkovej acidózy. Navyše nedostatok 
kyslíka spôsobí stratu BH4 a L-arginínu a postupne redukuje eNOS aktivitu v závislosti od 
času (5). Menej je známe o hladine a aktivite nNOS počas ischémie, aj keď mnohé štúdie 
poukazujú na redistribúciu nNOS z membrány sarkoplazmatického retikula do 
cytoplazmatickej membrány kardiomyocytu počas ischémie/reperfúzie a infarktu myokardu.  

V skorých štádiách reperfúzie, keď sú zvýšené hladiny NO, dochádza k rapídnej tvorbe aj 
voľných kyslíkových radikálov NADPH oxidázou, mitochondriami, xantínoxidoreduktázou a 
z NOS „rozpojených“ reakcií v dôsledku predlžujúcej sa ischémie. Následne dochádza 
k vzniku peroxynitritu, ktorý vedie k postischemickému poškodeniu. Na ex vivo a in vivo 
ischemicko-reperfúznych modeloch, ako aj u pacientov po operácii srdca, sa zaznamenala 
zvýšená tvorba peroxynitritu, ktorá vedie k proteínovej nitrácii. Aplikáciou nešpecifických 
NOS inhibítorov počas ischémie/reperfúzie dochádzalo k zlepšeniu funkcie ľavej komory, čo 
sa prisudzuje zníženej tvorbe peroxynitritu. Počas neskoršej fázy reperfúzie dochádza 
k indukcii iNOS prozápalovými cytokínmi, ktorá cez iNOS-cGMP signálnu cestu spôsobuje 
negatívny inotropný účinok, ktorý môže vyústiť do kontraktilnej dysfunkcie srdca (5).  

Úloha NO sa intenzívne skúma v kardioprotektívnom účinku ischemického 
„preconditioningu“ (IPC). Tento fenomén sa opisuje ako schopnosť srdca byť rezistentným na 
ischemické poškodenie. Táto kardioprotekcia sa vyskytuje v skorej fáze reperfúzie (min až 3 
h) a v neskorej fáze reperfúzie (24 h až 4 dni). Experimentálne štúdie poukazujú, že skoré 
zvýšenie eNOS aktivity spúšťa signálnu kaskádu zahŕňajúcu proteinkinázu C, jadrovú NFКB 
translokáciu a zvyšuje proteínovú syntézu vedúcu k zvýšeniu expresie a aktivity iNOS. 
Zaznamenalo sa, že iNOS zohráva kritickú úlohu v oneskorenom IPC, lebo u myší s deléciou 
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génu pre iNOS došlo ku kompletnej strate protekcie (7). Prospešný účinok iNOS spočíva 
v udržiavaní nízkej, ale nepretržitej hladiny peroxynitritu, ktorý vedie k β-adrenergnému 
antagonizmu a aktiváciou proteinkinázy C sa znižuje myokardiálna kontraktilita. Nedávne 
štúdie poukázali na úlohu NOS v skorej fáze IPC, kedy dochádzalo k proteínovej S-
nitrozylácii mitochondriálnych proteínov, SERCA (8). Táto modifikácia je schopná ochrániť 
proteíny pred škodlivými oxidačnými modifikáciami, ktoré sa pozorovali počas 
ischémie/reperfúzie. Či nNOS má protektívny účinok v skorom IPC, zostáva predmetom 
ďalšieho výskumu. Pravdepodobne translokácia nNOS do cytoplazmatickej membrány 
spôsobuje nitrozyláciu LTCC-vápnikového kanála, čo by mohlo prispieť k protekcii srdca pri 
zhoršujúcom sa ischemicko/reperfúznom poškodení počas β-adrenergnej stimulácie (9). 
Mnohé štúdie poukazujú, že kardioprotektívny efekt NO počas IPC je spôsobený výhradne S-
nitrozyláciou a nie cGMP/PKG-závislým účinkom. 

NO a arytmie 
Mnohé štúdie potvrdzujú dôležitú úlohu NO produkovaného eNOS v prevencii 

komorových arytmií srdca. K zvýšenej odpovedi na β-adrenergnú stimuláciu dochádzalo 
v myšacích myocytoch s deléciou génu pre eNOS alebo v geneticky neupravených myocytoch 
ošetrených nešpecifickým inhibítorom NOS (10). Podobne aj u nNOS knokautovaných myší 
sa zaznamenal väčší výskyt ventrikulárnych arytmií v porovnaní s bežným typom myší. 
Pravdepodobne za antiarytmický účinok nNOS je zodpovedný inhibičný vplyv NO na 
intracelulárne hladiny vápnika. Na druhej strane myokardiálna špecifická nadexpresia iNOS 
súvisí s tvorbou peroxynitritu, zápalu a vysokým výskytom náhlej kardiálnej smrti z dôvodu 
vzniku bradyarytmie (11). Ďalšie dôkazy naznačujú, že nitrózo-redoxná rovnováha 
v predsieňach myokardu je zmenená počas fibrilácií predsiení srdca, keď sa zaznamenáva 
znížená produkcia NO a zvýšená tvorba superoxidových radikálov, či už z mitochondrií, 
NADPH oxidázou alebo z NOS „rozpojených“ reakcií. Zároveň tvorba peroxynitritu sa 
podieľa na oxidatívnych modifikáciach a nitrácii myofilamentov s následnými neznámymi 
elektrofyziologickými dôsledkami počas predsieňových fibrilácií (5). 

NO a hypertenzia 
Hypertenzia je patologický stav, ktorý sa považuje za jeden z najrizikovejších faktorov 

podieľajúci sa na morbidite a mortalite na celom svete. Avšak mechanizmus hypertenzie stále 
nie je objasnený. Veľa dôkazov poukazuje na skutočnosť, že významnú úlohu 
v patofyziológii hypertenzie zohráva oxidačný stres, čo je vlastne nerovnováha medzi 
oxidačnými agentmi ako superoxidový radikál a antioxidačnými molekulami, čo vedie 
k zníženej dostupnosti NO. NO sa považuje za hlavný faktor v udržiavaní cievneho tonusu, 
a to inhibovaním adhézie leukocytov na endotel, ich proliferácie a migrácie a inhibovaním 
agregácie trombocytov. Zároveň NO zohráva dôležitú úlohu v antagonizovaní účinkov 
faktorov, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní krvného tlaku ako angiotenzínu II, endotelínu 
a voľných kyslíkových radikálov. Samotný angiotenzín II indukuje vaskulárnu remodeláciu 
a endoteliálnu dysfunkciu, ktorá vyúsťuje do zvýšenia krvného tlaku. Angiotenzín II aktivuje 
NADPH oxidázu, čím dochádza k vzniku voľných kyslíkových radikálov, zároveň ako 
kompenzačný mechanizmus stimuluje aj aktivitu superoxidismutázy. Avšak v situácii, keď 
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dochádza k nadprodukcii voľných kyslíkových radikálov, tento kompenzačný mechanizmus 
je nedostatočný, čím dochádza k patofyziologickým zmenám. Navyše, angiotenzín II indukuje 
endoteliálnu dysfunkciu jeho schopnosťou down-regulovať sGC, čo vedie k poškodeniu 
NO/cGMP signálnej cesty. Na druhej strane, NO antagonizuje angiotenzínové účinky na 
vaskulárny tonus, bunkový rast, renálnu sodíkovú exkréciu tým, že spôsobuje down-reguláciu 
v syntéze angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) a AT1-receptorov. Preto znížená 
dostupnosť NO spôsobená zvýšenou tvorbou peroxynitritu vo vaskulatúre redukuje NO 
vazodilatačnú aktivitu a prispieva k vzniku hypertenzie. Zároveň tvorba peroxynitritu oxiduje 
BH4 a destabilizuje eNOS, čím sa produkuje ešte viac superoxidu, čo zvyšuje vznik 
oxidačného stresu. Zdá sa, že rovnováha medzi NO a angiotenzínom II vo vazomotorických 
centrách zohráva dôležitú úlohu v regulácii vaskulárneho tónusu (12). 

Cvičenie a úloha NO u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením 
Najnovšie štúdie ukázali, že cvičenie a fyzická aktivita zlepšujú účinnosť endogenného 

antioxidačného systému a redukujú bunkový oxidačný stupeň stimuláciou niekoľkých 
molekulárnych dráh. Preukázalo sa, že cvičenie sa podieľa na udržiavaní rovnováhy medzi 
voľnými kyslíkovými radikálmi a antioxidačnou aktivitou, a to v prevencii pred oxidačným 
stresom, ktorý je prítomný pri všetkých vaskulárnych aj nevaskulárnych ochoreniach (13). 
Jedným z prospešných účinkov cvičenia na kardiovaskulárny systém je schopnosť zvyšovať 
produkciu a uvoľnenie NO. Yang a kol. (14) demonštrovali, že cvičenie indukuje a zvyšuje 
krvný prietok v kolaterálnych cievach ischemických svalov, a že NO inhibícia ruší tento efekt. 
Autori naznačujú, že jednou z vaskulárnych adaptácií, indukovanou cvičením, je zvýšenie 
NO-sprostredkovaného účinku, ktorý nakoniec vedie k zlepšeniu endoteliálnej funkcie. Po 
cvičení bola na zvieracích modeloch aj u ľudí zaznamenaná zlepšujúca sa funkcia endotelu, 
ktorá je výrazne ovplyvnená NO. Ďalšie štúdie u zdravých ľudí alebo u pacientov s 
poškodenou NO-sprostredkovanou vazorelaxáciou poukázali na schopnosť cvičenia zlepšovať 
vaskulárnu štruktúru a funkciu a endoteliálnu homeostázu. Z toho vyplýva, že zvýšenie NO 
dostupnosti a NO metabolitov môže v mnohých prípadoch spomaliť alebo zastaviť 
kardiovaskulárne ochorenie (15). Prospešnosť cvičenia teda spočíva v zvýšenej tvorbe NO, 
ktorá následne zlepšuje endoteliálnu funkciu. Potrebné sú však ďalšie štúdie, ktoré by odhalili 
molekulárne mechanizmy ovplyvňované účinkom NO.  

 
Záver 

Môžeme konštatovať, že NO je veľmi dôležitá molekula, ktorá je zapojená do 
rozmanitých funkcií organizmu. V kardiovaskulárnom systéme sa NO považuje za významný 
faktor udržiavania správneho krvného tlaku a reguláciou intracelulárnej vápnikovej 
homeostázy je zahrnutý do procesov kontrakcie a relaxácie myokardu. Pravidelná fyzická 
aktivita a cvičenie napomáhajú k zvýšenej tvorbe a uvoľneniu NO s následným zlepšením 
endoteliálnej funkcie. NO svojim kardioprotektívnym účinkom napomáha znížiť negatívne 
dôsledky patologických stavov, ako srdcové zlyhanie, ischemicko/reperfúzne poškodenie 
myokardu, arytmie, či hypertenzia. Avšak nadmerná produkcia NO a časom následná 
dysfunkcia NOS počas patologických stavov spolu s ďalšími faktormi, ako sú produkcia 
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voľných kyslíkových radikálov, translokácia NOS, NOS „rozpojené reakcie“ môže prispievať 
k negatívnym aspektom ochorení kardiovaskulárneho systému. V budúcnosti sú však potrebné 
ďalšie experimentálne štúdie na lepšie pochopenie mechanizmov, do ktorých je zapojený NO.  
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Zhoubné nádory jsou na celém světě, hlavně ve vyspělých zemích, jednou z nejčastějších 
nemocí a také příčinou smrti. Nejnovější světové statistiky opět hlásí zvyšující se počty 
výskytu všech druhů nádorových onemocnění. Naléhavým úkolem je zastavení tohoto 
neustále vzestupného trendu, na kterém se pravděpodobně podílí nejen stárnutí populace, 
životní styl a expozice karcinogenním látkám v životním prostředí, ale také stále se zlepšující 
diagnostika nádorových onemocnění, zahrnující i screeningové vyšetřovací metody. 
Včasností záchytu onemocnění a úspěšnou terapií dochází ke stagnaci až mírnému poklesu 
úmrtnosti, u níž je od 90. let pozorován klesající trend, ale v incidenci se do budoucna nedá 
očekávat příznivější situace.  

 

Obr. 1. Incidence nádorových onemocnění u mužů a žen v České republice v roce 2012 (modrá barva) 
a odhad incidence v roce 2020 (červená barva) (Zdroj: Globocan, 2012) 

                                                           
1
 Práce byla podpořena grantem „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 

practitioner´s office“, Research Support Foundation, Vaduz. 
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Odhady do roku 2020 (bez zhoubných nádorů kůže) očekávají nepříznivý trend a další 
nárůst nejméně o 8 000 nově diagnostikovaných nádorových onemocnění. Nejnovější data 
incidence a mortality nádorových onemocnění v České republice jsou převzaty z Globocanu 
2012. Situace ve výskytu nádorových onemocnění v České republice v roce 2012 a predikci 
do roku 2020 ukazují obr. 1 a 2. Výskyt nejčastějších nádorových onemocnění v České 
republice v roce 2012 ukazuje obr. 3. 

 

Obr. 2. Mortalita na nádorová onemocnění u mužů a žen v České republice v roce 2012 (modrá barva) 
a odhad mortality roce 2020 (červená barva) (Zdroj: Globocan 2012) 

 
Situace v České republice v roce 2014  
Incidence zhoubných nádorových onemocnění v České republice má stejně jako ve světě 

nepříznivý trend. V roce 2010 bylo v České republice hlášeno 82 606 nových nádorových 
onemocnění (42 933 u mužů a 39 673 u žen), což je oproti roku 2006 nárůst o 10 693 nově 
diagnostikovaných onkologických onemocnění. Incidence zhoubných nádorových 
onemocnění je odrazem úrovně primární prevence, která si klade za cíl pokles výskytu 
zhoubných nádorových onemocnění, kdy jde zejména o snižování až eliminaci rizikových 
faktorů s prokazatelným a přímým vlivem na vznik těchto onemocnění. Na nádorová 
onemocnění zemřelo v roce 2010 celkem 27 834 osob, což je srovnatelné s počtem osob 
zemřelých na nádorová onemocnění v roce 2006, kdy na nádory zemřelo 27 895 osob. Vývoj 
úmrtnosti na zhoubné nádory a poměr lokalizovaných stádií nádorů k ostatním pokročilejším 
stádiím je indikátorem sekundární prevence, včetně screeningu. Významné postavení v oblasti 
primární a sekundární prevence u nádorových onemocnění mají lékaři první linie. Výsadní 
postavení v oblasti primární prevence má praktický lékař a to díky znalosti osobní a rodinné 
anamnézy pacienta, jeho vzdělání, socioekonomických vazeb, životního a pracovního 
prostředí, stravovacích návyků a zvyklostí v pacientově rodině. Sekundární prevence má včas 
zachytit nově vzniklé chorobné změny. K metodám sekundární prevence patří preventivní 
prohlídky, screeningová vyšetření a také metody samovyšetřovacích postupů (samovyšetření 
prsu, varlat, kůže). Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je nedílnou součástí všeobecné preventivní 
prohlídky i onkologická prevence. 
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Obr. 3. Výskyt nejčastějších nádorových onemocnění v České republice v roce 2012 (Zdroj: Globocan 2012) 
 
Historie sledování nádorových onemocnění v ČR 
V České republice byla již v roce 1951 zavedena evidence zhoubných nádorových 

onemocnění. Důvodem byla potřeba znalosti výskytu nových nádorových onemocnění, 
úmrtnosti na ně a později i záchytu podle histologických stádií. V návaznosti na tento přehled 
byl v roce 1976 ustanoven Národní onkologický registr (NOR). Dne 2. února 2004 vznikl 
Národní onkologický program České republiky (NOP). Cíle NOP byly a jsou v jeho programu 
jasné: snižování výskytu a úmrtnosti na nádorová onemocnění, zlepšování kvality života 
onkologicky nemocných a racionalizace nákladů na diagnostiku a na léčbu onkologických 
onemocnění. Dalším opatřením v oblasti prevence je souhrn opatření pro rozvoj veřejného 
zdraví v ČR a ten je nazván Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí. Hlavním účelem je systém prevence onemocnění, ochrany a podpory zdraví 
obyvatelstva a vznik efektivních a dlouhodobě udržitelných opatření ke zlepšení zdravotního 
stavu populace. Současně implementuje program WHO Zdraví 2020, schválený v roce 2012. 
Realizaci této Národní strategie vyjádřila vláda ČR ve svém usnesení č. 23 ze dne 8. ledna 
2014 podporu.  

 
Národní onkologický program České republiky  
Do Národního onkologického programu ČR (NOP) se přihlásilo do dubna 2014 celkem 

148 subjektů a jsou to jak státní orgány a instituce, tak lékařské společnosti, nemocnice 
a zdravotnická zařízení, lékařské fakulty, občanská sdružení, pacientské organizace, zdravotní 
pojišťovny, hygienické stanice až po různá média. Součástí NOP v ČR je i existence 
13 komplexních onkologických center. 

NOP podává informace přes své webové rozhraní www.onconet.cz. I přes stálý nárůst 
různých nových nádorových onemocnění, máme v současné době v ČR pouze 3 screeningové 
programy: screening karcinomu prsu (mamografie), screening děložního čípku (vyšetření 
u gynekologa s cytologickým vyšetřením) a screening tlustého střeva (vyšetření na skrytá 
krvácení). Záštitu nad těmito třemi onkologickými screeningy má Česká onkologická 
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společnost. Informační základnu NOP rozšiřují webové stránky www.svod.cz Epidemiologie 
zhoubných nádorů v České republice (SVOD), a následují weby tří nádorových 
screeningových programů – www.cervix.cz Program cervikálního screeningu v ČR, 
www.mamo.cz Program mamografického screeningu v ČR a www.kolorektum.cz Program 
kolorektálního screeningu v ČR. Všechny uvedené programy jsou také v souladu 
s doporučeními Rady Evropské unie.  

Neprovázanost tří výše vyjmenovaných screeningových programů začala od poloviny 
roku 2012 koordinovat nově založená Sekce preventivní onkologie při České onkologické 
společnosti. Ta je zaměřena na primární a sekundární prevenci s důrazem na onkopreventivní 
aktivity.  

 
Závěr 

Nádorová onemocnění zaujímají druhé místo v četnosti úmrtí obyvatelstva. Znalost a 
eliminace rizikových faktorů, včasná diagnostika, dispenzarizace a zlepšování kvality života 
nádorově nemocných osob pomůže naplnit cíle NOP v ČR a nepříznivou situaci ovlivnit.  

Významnou úlohu v tomto boji zastávají praktičtí lékaři pro dospělé. Mají znalost 
socioekonomických faktorů (sociální vazby, vzdělání, místo bydliště), faktorů pracovního 
a životního prostředí a mohou působit i edukačně v rámci primární prevence, protože mají 
důvěru svých klientů. To umožňuje praktickým lékařům cílený přístup ke každému jedinci. 
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Súvislosť vitamínu D a karcinogenézy sa sledovala už v minulosti rôznymi 
epidemiologickými pozorovaniami, ktoré však boli ťažko vysvetliteľné. Čím je vzdialenosť 
od rovníka väčšia, tým je riziko vzniku onkologického ochorenia väčšie. Prežívanie rakoviny 
bolo lepšie, ak sa ochorenie diagnostikovalo v letných mesiacoch. Riziko vzniku malignity 
prostaty, vaječníkov, prsníkov, hrubého čreva, ako aj leukémie a Hodgkinovho lymfómu je 
vyššie v oblastiach, kde je nižšia intenzita slnečného žiarenia (severnejšie oblasti severnej 
pologule, južnejšie oblasti južnej pologule) v porovnaní s oblasťami s vyššou intenzitou 
slnečného žiarenia (oblasti bližšie k rovníku). Rovnako aj vek, v ktorom sa manifestujú 
karcinómy uvedených orgánov, je nižší v oblastiach s menšou intenzitou slnečného žiarenia. 
Prívod vápnika a/alebo vitamínu D pri dlhodobom sledovaní znižuje celkovú mortalitu na 
malígne nádory, bez ohľadu na ich druh (1). Spôsob stravovania zameraný na substitúciu 
vysokých dávok mikronutrientov (vitamín A > 5 000 UI/deň, B6 > 200 mg/deň) majú okrem 
tohto rizika aj riziko hypervitaminózy, rovnako ako rizikové doplnky výživy (vitamín D > 
1 600 UI/deň, Fe > 15 mg/deň, Zn > 25 mg/deň a vitamín C > 250 mg/deň) (7). 

Endokrinný vitamín D reguluje rast a zánik buniek. Vitamín D receptory (VDR) 
ovplyvňujú viacero génov regulujúcich tieto procesy, okrem toho sa takisto podieľa na 
regulácii a diferenciácii týchto buniek. Vitamín D svojím antiproliferatívnym účinkom 
indukuje apoptózu malígnych buniek a blokuje angiogenézu v nádorovom tkanive a tým 
obmedzuje vitalitu nádorových buniek. In vitro pridanie kalcitriolu ku kultúre buniek 
rakoviny kože spomalilo ich rast (2). Vitamín D cez jadrové VDR pôsobí inhibične na 
nádorové bunky. Inhibuje aktivitu telomerázy a angiogenézu. Okrem vplyvu vitamínu D na 
metabolizmus kalcia môže jeho vysoká koncentrácia ovplyvniť karcinogenézu nielen 
reguláciou proliferácie, angiogenézy, diferenciácie a ovplyvniť karcinogenézu, ale aj lokálne. 
Takéto účinky má vitamín D hlavne v hrubom čreve. Tu dochádza priamo k inhibícii 
karcinogenézy cez 1α-hydroxylázu, cez VDR v bunkách hrubého čreva. Karcinogenéza sa 
blokuje aj priamou väzbou škodlivých žlčových kyselín a aktiváciou detoxikačných enzýmov 
účinkom vitamínu D. U osôb s koncentráciou 25(OH)D ˂ 20 ng/ml stúpa riziko karcinómu 
hrubého čreva, prostaty a prsníkov o 30 až 50 %, súčasne aj riziko úmrtia na tieto nádory. 
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Deti a adolescenti, ktorí boli dostatočne exponovaní slnečnému žiareniu, majú až o 40 % 
nižšie riziko vzniku non-Hodgkinovho lymfómu. Vitamín D a jeho deriváty majú významnú 
úlohu v prevencii vývoja malígnych nádorov. Štúdie uvádzajú zníženie mortality na zhubné 
nádory s rastúcou intenzitou UV-B žiarenia. Zvýšený príjem vitamínu D znižuje riziko 
rakoviny prsníka, prostaty a hrubého čreva približne o 50 % a rakoviny vaječníkov o 36 % 
(1). 

Karcinóm hrubého čreva 
Tkanivo hrubého čreva vykazuje aktivitu 1α-hydroxylázy a je schopné transformovať 

25(OH)D na 1,25 (OH)2D3. Kalcidiol znižuje proliferáciu buniek sliznice hrubého čreva. 
Garland v roku 1991 publikoval klinické pozorovanie, kde sledoval 1 954 mužov po dobu 19 
rokov s nízkym prívodom vitamínu D a 1 905 mužov s dostatočným prívodom vitamínu D. 
V prvej skupine sa objavilo signifikantne viac prípadov kolorektálneho karcinómu ako 
v druhej skupine. Absolútne riziko vzniku kolorektálneho karcinómu štatisticky klesá so 
zvýšeným príjmom vitamínu D (1). 

Rakovina prsníka 
Nádorové bunky tkaniva prsníka obsahujú VDR receptory. Riziko vzniku rakoviny 

prsníka ovplyvňuje miera saturácie organizmu vitamínom D, ako aj polymorfizmom jeho 
receptora. Kalcitriol stimuluje diferenciáciu nádorových buniek a tým znižuje aj jeho 
invazivitu. Počas 22-ročnej štúdie pozorovali 5 009 žien, u ktorých sa použili rôzne metódy 
saturácie vitamínom D. V závislosti od saturačnej metódy a použitých dávok vitamínu D 
došlo k zníženiu rizika vzniku rakoviny o 15 – 36 %. Porovnanie žien s najvyšším a najnižším 
prívodom vitamínu D udáva, že vysoký príjem vitamínu D znížil až o 50 % riziko vzniku 
karcinómu prsníka v porovnaní so ženami s najnižším prívodom (4). 

Rakovina kože 
Suplementácia vitamínu D a kalcia znižuje riziko malígneho melanómu u žien s vysokým 

rizikom. Za takéto sa považujú ženy, ktoré prekonali nemelanómovú rakovinu kože. Autori 
štúdie WHI analyzovali výsledky u náhodne vybraných 36 282 žien v postmenopauze. Ženy 
dostávali vitamín D 400 IU/24 h a vápnik 1 000 mg/24 h alebo placebo a boli sledované 7 
rokov. Hlavným cieľom bolo zistiť, aký vplyv mala adekvátna saturácia vitamínom D na 
frekvenciu pádov, zlomenín rebier a na rakovinu hrubého čreva, analýza výskytu rakoviny 
kože bola vedľajším cieľom. Neukázal sa rozdiel vo výskyte nemelanómovej rakoviny kože, 
ale u žien, ktoré ju už prekonali, bola v skupine liečených žien štatisticky signifikantne nižšia 
frekvencia melanómu až o 55 %. Pritom sú pochybnosti, či dávka 400 IU/24 h je adekvátna 
a či na prevenciu malignity nie sú potrebné podstatne vyššie dávky (1). 

Testikulárne nádory 
Väčšina pacientov s testikulárnymi nádormi prežíva dlhodobo. Preto sú pre nich dôležité 

neskoré vedľajšie účinky liečby. Jedným z týchto účinkov môže byť zníženie kostnej denzity 
na úroveň osteopénie až osteoporózy, ktorá zvyšuje riziko vzniku patologických zlomenín. 
Tieto výrazne zhoršujú kvalitu života a zvyšujú mortalitu. Preto je vhodné v tejto skupine 
pacientov vyšetrovať kostnú denzitu a podľa potreby odporúčať antiporotickú liečbu 
a suplementáciu vápnika s vitamínom D. Na procese kostnej remodelácie sa podieľajú 



 364

vitamín D, vápnik, fosfor, interleukíny 1a 6, tumor nekrotizujúci faktor, tumor rastový faktor, 
osteoprotegerín, parathormón a iné. U mužov možno indikovať liečbu bifosfonátmi a rovnako 
je nevyhnutná substitúcia vápnika a vitamínu D v dávke približne asi 1 200 mg vápnika a 800 
UI/deň vitamínu D, ktorých hladina sa monitoruje v intervale 6 mesiacov (6). 

Karcinóm prostaty 
Karcinóm prostaty je častejší v staršej populácii mužov, ktorí majú nižšiu expozíciu UV 

žiareniu. S vekom sa znižuje aktivita hydroxylázy, ktorá je zodpovedná za syntézu aktívneho 
vitamínu D. Bunky zdravej aj malígne postihnutej prostaty sú schopné tvoriť kalcitriol. 
Experimentálne sa potvrdilo, že kalcidiol a kalcitriol inhibujú rast a delenie nádorových 
buniek prostaty. Polymorfizmus génu receptora pre vitamín D priamo ovplyvňuje riziko 
vzniku rakoviny prostaty. Škandinávska štúdia porovnala nálezy u 622 mužov s rakovinou 
prostaty. Pozorovali sa nielen nízke hodnoty, ale na druhej strane aj veľmi vysoké hodnoty 
sérovej koncentrácie 25(OH)D (2). Muži žijúci v oblastiach s nižšou expozíciou slnku, teda aj 
UV žiareniu, ktoré aktivuje vitamín D v koži, majú vyššiu mortalitu na karcinóm prostaty. 
Afroameričania, ktorých zvýšená hladina kožného melanínu blokuje UV žiarenie a inhibuje 
aktiváciu vitamínu D, žijúci vo všetkých zemepisných pásmach, majú vyššiu incidenciu 
karcinómu prostaty. Zistila sa aj súvislosť vysokého príjmu vápnika v strave, ktorý znižuje 
sérovú hladinu vitamínu D, s vyšším rizikom vzniku karcinómu prostaty. Nízka incidencia 
malignity prostaty je u obyvateľov Japonska, ktorých strava je bohatá na vitamín D hlavne 
z konzumácie rýb (3). 

 
Záver 

Doplnky výživy môžu zhoršovať vylučovanie chemoterapie obličkami a podávané vo 
vysokej dávke môžu pôsobiť ako prooxidanty alebo zhoršovať vstrebávanie iných 
antioxidantov. Okrem zmiernenia nežiaducich účinkov alebo zvýšenia účinnosti onkologickej 
liečby sú prostriedky alternatívnej a komplementárnej liečby obľúbené najmä v primárnej 
a sekundárnej prevencii onkologických ochorení. Ide hlavne o látky s antioxidačnými 
a antiproliferatívnymi účinkami, ako sú napríklad vitamíny D, A, C, E, selén a zelený čaj. 
Existuje mnoho liečebných postupov, ktoré využívajú onkologickí pacienti s cieľom hľadania 
účinnejšej terapie samostatne alebo aj v kombinácii s konvenčne používanou liečbou, alebo 
s cieľom zmiernenia toxických účinkov tejto liečby, rovnako aj preventívne (5). Dnes 
neexistujú dostatočné klinické údaje pre použitie alternatívnych liečebných postupov. Mnohé 
z látok s predpokladanou účinnosťou sa v súčasnosti testujú v klinických štúdiách a tie, ktoré 
priniesli pozitívne výsledky sa stali komplementárnymi liečebnými postupmi v kombinácii 
s konvenčnou terapiou. 
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Obecně je profesionální expozice prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého 
spojována se zvýšeným rizikem řady plicních onemocnění, jakými jsou silikóza, chronická 
bronchitida, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza a rakovina plic (1). 

Zatímco prach s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého a jeho tepelných 
modifikací zařadila IARC v roce 1997 jako humánní karcinogen skupiny 1 (2), uhelný prach 
byl na základě výsledků epidemiologických studií zařazen do skupiny 3 – neklasifikovaný 
karcinogen pro člověka (2).  

Uhelný prach a vliv na zdraví 
Dlouhodobé vdechování prachu uhelných dolů je spojeno s výskytem uhlokopské 

pneumokoniózy případně dalších komplikací navazujících především na těžší formy tohoto 
onemocnění. Na vzniku uhlokopské pneumokoniózy se podílí více činitelů než samotný 
uhelný prach. Vedle charakteru uhlí a obsahu křemene je to především prach hornin 
provázejících uhlí, jehož složení může fibrogenitu uhelných prachů zvyšovat nebo snižovat 
(3). Křemen je obsažen v respirabilní frakci uhelných prachů nejčastěji ve 3 až 6 %, ale jeho 
obsah může kolísat v rozsahu 1 až 10 % v závislosti na důlní lokalitě a profesi (razič, rubač, 
ostatní). Řada autorů sledovala množství prachu a křemene v plicích zemřelých horníků (3 – 
6). Uvedené studie prokázaly těsný vztah mezi množstvím prachu a křemene uloženého 
v plicích zemřelých horníků a závažností morfologických a rtg změn v plicní tkáni. 

Současné znalosti 
Polští autoři (7) sledovali příčiny úmrtností u kohorty černouhelných horníků 

s diagnostikovanou pneumokoniózou a nezjistili zvýšené riziko úmrtí na rakovinu plic proti 
neexponované populaci, obdobné výsledky zjistil i Miller (8) u anglických horníků, v novější 
práci (9) však našel pozitivní asociaci mezi rizikem rakoviny plic a expozicí křemene u 
kohorty 18 000 britských černouhelných horníků, tento vztah se projevil až po 15 letech.  

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Problematikou rizika rakoviny plic u horníků německých černouhelných dolů se zabývala 
řada studií (10 – 12). V roce 2003 bylo u horníků s pneumokoniózou zjištěno statistický 
významné riziko úmrtí na rakovinu plic proti běžné populaci (SMR = 1,57), kdežto u horníků 
bez uhlokopské pneumokoniózy se riziko úmrtí na rakovinu plic nelišilo od běžné populace 
(12).  

Mimo rakovinu plic byla sledována i rakovina u dalších orgánů, především zažívacího a 
vylučovacího ústrojí. Na zvýšené riziko rakoviny zažívacího traktu u černouhelných horníků 
upozornily práce Harrisona (13), Swaena (14), Coggona (15).  

V roce 2013 publikoval Jenkins et al. (16) přehledovou studii zahrnující analýzu 34 studií 
publikovaných v anglicky psané odborné literatuře od roku 1980 zaměřenou na asociaci 
expozice černouhelnému prachu a rizika rakoviny (incidenci a úmrtí). Z 27 studií zabývajících 
se rizikem rakoviny ve vztahu k profesionální expozici bylo analyzováno 10 kohortových 
studií a 17 studií případů a kontrol. Z 10 kohortových studií byla v 6 případech zjištěna 
pozitivní asociace se zvýšeným rizikem onemocnění nebo úmrtí na rakovinu, z toho 3-krát na 
rakovinu žaludku, 2-krát na rakovinu plic a 1-krát rakovinu nosu. Ve 4 studiích nebylo 
zjištěno zvýšené riziko rakoviny. Ze 17 studií případů a kontrol byla v 10 studiích zjištěna 
pozitivní asociace, a to 3-krát rakovina žaludku, 3-krát rakovina plic, 3-krát rakovina 
močového měchýře a 1-krát celkově zvýšené riziko rakoviny. V 7 studiích nebylo zjištěno 
zvýšené riziko rakoviny. Ze sedmi studií sledujících riziko rakoviny u osob žijících v okolí 
uhelných dolů bylo ve 3 studiích zjištěno zvýšené riziko rakoviny plic, ve třech případech 
maligní nádorová onemocnění více orgánů. V jednom případu nebylo zjištěno zvýšené riziko. 

Česká republika 
V České republice se rizikem rakoviny plic u horníků Západočeských uhelných dolů 

s diagnostikovanou uhlokopskou pneumokoniózou zabýval Kohout (17). Rakovina plic byla 
nalezena u 16,9 % zemřelých horníků. Rozdíl proti očekávané četnosti nebyl významný. 
Statisticky významně častější byl karcinom plic u kuřáků.  

V letech 2002 až 2004 byla realizována epidemiologická studie (18), která zahrnovala 
soubor 7 772 bývalých horníků ostravsko-karvinského revíru. Na základě Coxova regresního 
modelu bylo zjištěno nevýznamně vyšší riziko rakoviny plic u osob s uhlokopskou 
pneumokoniózou (HR = 1, 23). Následně v letech 2005 – 2009 byl analyzován soubor 
horníků s odškodněnou uhlokopskou pneumokoniózou (N = 2 504) – u tohoto souboru bylo 
zjištěno statisticky významně vyšší riziko rakoviny plic ve srovnání s neexponovanou 
populací mužů České republiky (SIR = 2,24) (19).  

Pokračování výzkumu 
Na základě finanční podpory nadace Research Support Foundation, Vaduz. Markus R. 

Tödtli Consulting bude vyhodnoceno karcinogenní riziko na původních souborech (studie 
2002 – 2004, 2005 – 2009) černouhelných horníků s a bez pneumokoniózy ve srovnání s 
populací mužů ČR po pěti letech. Původní kohorta horníků s pneumokoniózou bude doplněna 
o nové případy na základě Registru nemocí z povolání. Hlavním cílem studie je ověřit 
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výsledky z analýzy v letech 2005 – 2009 a sledování vývoje karcinogenního rizika vzhledem 
k věku sledovaných horníků.  
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Nanočastice – látky, ktorých aspoň jeden rozmer je menší než 100 nm – sa momentálne 
najviac považujú za technologický „vrchol“ a pre svoje vlastnosti sa najviac preferujú 
a používajú v mnohých oblastiach. Preto sa nimi budeme podrobne zaoberať z hľadiska 
vplyvu na zdravie, lebo skutočnosť, že nanočastice sa už používajú v praxi bez toho, aby 
prebehlo dostatočné množstvo relevantných štúdií o ich nezávadnosti na ľudské zdravie, je 
vážna. Nanočastice sú schopné prechádzať membránami, zúčastňujú sa celého radu procesov, 
ostávajú dlhodobo v organizme, čím predstavujú potenciálne nové zdravotné riziká. Výroba 
umelých nanomateriálov s novými chemickými, fyzikálnými a biologickými vlastnosťami 
napreduje, ale ich toxicita a účinky na organizmus ostávajú neznáme. 

Všeobecná charakteristika a vlastnosti nanočastíc 
Vyznačujú sa unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (majú špecifické 

magnetické, optické, elektronické, tepelné, mechanické a iné vlastnosti). Látka pozostávajúca 
z nanočastíc má úplne iné vlastnosti, ako keď tá istá látka pozostáva napr. z mikro- alebo 
väčších častíc. Častice a nanočastice tej istej látky môžu mať iné biologické účinky. 
Nanočastice sa vyrábajú predovšetkým prostredníctvom riadenej chemickej reakcie, zatiaľ čo 
prirodzene sa vyskytujúce nanočastice sa generujú pri erózii a chemickej degradácii živých a 
neživých materiálov (8). 

Použitie nanočastíc 
Vďaka unikátnym vlastnostiam sa nanočastice používajú v mnohých oblastiach, ako napr. 

v elektrotechnike, elektronike, optike, strojárenstve, stavebníctve, textilnom, chemickom, 
potravinárskom, automobilovom, kozmickom, vojenskom priemysle a v medicíne, kde majú 
špeciálne uplatnenie v diagnostike a terapii.  

Zdravotné riziká 
Potenciálne zdravotné riziká predstavuje predovšetkým skutočnosť, že ľudské obranné 

mechanizmy nebudú schopné adekvátne reagovať na novovytvorené častice, ktoré môžu mať 
vlastnosti, s ktorými sa organizmus nikdy nestretol.  

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Ak sa nanočastice dostanú do: 
− mozgu, môžu vyvolať napr. Parkinsonovu, Alzheimerovu chorobu,  
− pľúc – astmu, bronchitídu, pľúcny emfyzém, pľúcnu rakovinu, 
− obehového systému – aterosklerózu, zúženie ciev, trombus, vysoký krvný tlak, 
− srdca – arytmie a iné ochorenia srdca, 
− lymfatického systému – Kaposiho sarkóm, 
− do ďalších orgánov – choroby pečene a obličiek neznámeho pôvodu atď. (6). 

Profesionálna expozícia 
Profesionálne exponovaní sú napr. pracovníci pri priemyselných činnostiach (smog), 

pracovníci zapojení do výroby samotných nanomateriálov, výskumu súvisiaceho so 
zisťovaním účinkov na zdravie a s procesom vývoja nových výrobkov, zamestnanci pri 
stavebných prácach, pri zváraní, profesionálni vodiči vystavení výfukovým plynom, pri 
údržbe a opravách, zamestnanci vystavení surovým nanomateriálom a odpadom v pracovnom 
procese. Podobne sú exponovaní pracovníci podieľajúci sa na suchých pracovných 
činnostiach, ako je rezanie, brúsenie výrobkov z nanomateriálov, na čistení výrobných 
zariadení atď. 

 
Tab. 1. Klasifikácia vybraných nanočastíc (pri profesionálnej expozícii) z hľadiska karcinogenity – podľa IARC 
2013 (4) 

Sadze (carbon black)  Možný humánny karcinogén   Skupina 2 B 

Oxid titaničitý (TiO2)  Možný humánny karcinogén   Skupina 2 B 

Zváračské dymy   Možný humánny karcinogén   Skupina 2 B 

Výfukové plyny   Možný humánny karcinogén   Skupina 2 B 

Magnetit (Fe3O4)   Neklasifikovateľný humánny karcinogén  Skupina 3  

 
Okrem expozície v životnom prostredí sú nanočasticiam profesionálne exponovaní 

zamestnanci pri samotnej výrobe nanočastíc, pri výrobe produktov z nanočastíc – hlavne 
umelo vyrobených, pri ich spracovaní, balení, čistení a údržbe. 

Nanočastice môžu vznikať aj príležitostne, ako vedľajší produkt pri rôznych technicko- 
výrobných a pracovných procesoch. Typickými príkladmi sú výpary zo zvárania, kovové a 
spájkovacie výpary, plazmové rezanie, výpary emisií pri plazmovom striekaní, polymérové a 
vulkanizačné výpary, amorfné kyseliny kremičité, emisie práškového lakovania, olejovej 
hmly, emisie z leteckých motorov, z pekárskych rúr, výpary mäsa, pri údení a emisiách 
pevných častíc motorov atď.  

Profesie, pri ktorých sú zamestnanci profesionálne exponovaní nanočasticiam 
Odhaduje sa, že v USA pracujú asi 2 milióny ľudí exponovaných nanočasticiam (s 

priemerom častíc do 100 nm) vo vývoji, výrobe a použití nanomateriálov a produktov (sú to 
odhady amerického ministerstva úradu práce a štatistiky práce za rok 2000). Ak bude nárast 
výroby v sektoroch spojených s nanotechnológiou ako doteraz, očakáva sa, že sa bude musieť 
v tomto sektore zamestnať rovnaký počet ďalších pracovníkov (5).  
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Zamestnanci v nanotechnológiách 
V súčasnosti sa priama zamestnanosť v nanotechnológiách odhaduje na 300 000 až 

400 000 pracovných miest v EÚ a vykazuje narastajúci trend (1).  

Zvárači 
Presné zloženie výparov zo zvárania je dané kovmi, ktoré obsahujú elektródy. Častice 

splodín zvárania prevažne pozostávajú z nanočastíc. Expozícia výparov zo zvárania je spojená 
s pľúcnymi ochoreniami. K nim patrí pokles pľúcnych funkcií, zvýšenie reaktivity dýchacích 
ciest, zápal priedušiek, fibróza, rakovina pľúc a zvýšené riziko výskytu infekcie dýchacích 
ciest. Okrem týchto pľúcnych účinkov kovového dymu sa často u zváračov pozoruje horúčka. 
Viac ako 1 milión pracovníkov vo Veľkej Británii je vystavených nanočasticiam z vedľajších 
procesov výroby, ako je zváranie a rafinácia.  

Kaderníci 
Viaceré nanočastice sa používajú v kaderníckych prípravkoch (napr. nanočastice galenitu 

– sulfid olova, o priemere asi 5 nm) pre stmavnutie šedých vlasov, nebezpečné sú však najmä 
nanočastice z vlasových sprayov (prenikajú kožou aj inhaláciou) atď. 

Profesionální vodiči a opravári 
Dieselové výfuky sú rizikové pre životné aj pracovné prostredie. Častice výfukových 

plynov vznetových motorov (DEP – Diesel exhaust particles) sa najčastejšie vyskytujú v 
ovzduší mestského zastavaného prostredia, znečisteného časticami (PM10), ale vyskytujú sa aj 
v pracovnom prostredí. V okolitom prostredí je koncentrácia DEP v PM10 pravdepodobne v 
rozmedzí 5 až 30 g/m3, zatiaľ čo v pracovnom prostredí je na úrovni až do 1 000 g/m3 (2). 

Nanočastice vznikajúce pri spaľovaní (Combustion-derived nanoparticles – CDNP) majú 
schopnosť spôsobiť zápal, a v prípade nerozpustných CDNP, môžu unikať z miesta depozície 
v pľúcach a premiestniť sa do krvi a do ďalších cieľových orgánov. Benzín aj motorová nafta 
sa spaľujú v automobilových motoroch pričom tiež vznikajú nanočastice – CDNP. Dieselové 
motory produkujú viac častíc na jednotku paliva ako benzínové. Dieselovým časticiam sú 
exponovaní zamestnanci, ktorí obsluhujú tieto motory a niektorí baníci používajúci silno- 
motorové zariadenia. Exponovaní sú najmä traťoví zamestnanci, zamestnanci v autobusových 
garážach, v dopravných a prepravných spoločnostiach, dozorcovia v garážach, požiarnici, 
drevorubači, opravári aut, profesionálni vodiči atď. Profesionálna expozícia dieselovým 
palivám sa môže uskutočňovať cez kožu a inhaláciou, a to počas výroby, uskladňovania, 
distribúcie a užívania, ako aj počas opráv dieselových motorov (7). 

Maliari – natierači 
Expozícia nanočasticiam TiO2 (používa sa ako biely pigment a plnivo do farieb a náterov). 

Predstavuje 90 % všetkých pigmentov na svetovom trhu. Najdôležitejší čierny pigment vo 
farbách sú sadze (mikro-kryštalický uhlík, 10 – 40 nm, grafit a pod.) – sú to nanočastice, ktoré 
patria k anorganickým pigmentom. Použitie 0,5 – 5 % nanočastíc (10 – 100 nm) výrazne 
zlepšuje vlastnosti náterových vrstiev – odolnosť proti poškriabaniu, zvyšuje tvrdosť, lesk, 
stabilitu, zosieťovanie materiálu a znižuje zakalenie. Nanočastice sú prítomné ako jednotlivé 
častice iba v čase procesu výroby. V priebehu sušenia laku sa častice zhlukujú a sú nenávratne 
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začlenené do polymérnej matrice. IARC zaradila TiO2 do kategórie 2B (možný humánny 
karcinogén) (3). 

 
Tab. 2. Klasifikácia profesionálnej expozície u kaderníkov a holičov z hľadiska karcinogenity – podľa IARC 
2013 (3) 

− Existujú iba obmedzené dôkazy karcinogenity u ľudí – pre profesionálnu expozíciu kaderníkov a holičov. 

− Sú nedostatočné dôkazy karcinogenity u ľudí – pri osobnom používaní farby na vlasy. 

− Existujú obmedzené dôkazy pre karcinogenitu farbív na vlasy – u pokusných zvierat. 

Celkové hodnotenie 

− Pracovná expozícia u kaderníkov a holičov je pravdepodobne pre ľudí karcinogénna – je zaradená do 
skupiny 2 A. 

− Osobné použitie farbív na vlasy u ľudí – nie je klasifikovateľné ako karcinogénne (Skupina 3). 

 
Ďalšie profesie, pri ktorých sú profesionálne exponovaní zamestnanci nanočasticiam 
Patria medzi ne napr. vedeckí a výskumní pracovníci, nakoľko zisťujú, aké vlastnosti 

majú jednotlivé nanočastice (fyzikálne, chemické, biologické – toxické, cytotoxické, 
genotoxické a pod.) v podmienkach experimentálnych (in vivo a in vitro) alebo v humánnych 
štúdiách (vplyv na zdravie), alebo pracujú pri výskume zobrazovacích techník, nanonosičov 
liečiv a pod.  

Ďalšou potenciálnou profesionálne exponovanou skupinou sú zdravotnícki zamestnanci, 
ktorí používajú zobrazovacie techniky na báze nanočastíc (napr. fluorescenčné sondy pre 
detekciu a diagnózu chorôb), alebo používajú nanočastice pri terapii ako nosiče liečivých 
látok, ktoré sa používajú na cielenú terapiu nádoru, pre minimálne poškodenie okolitého 
tkaniva a pre minimalizovanie vedľajších účinkov a zníženie toxicity liečiva.  

Legislatíva a opatrenia 
Právnymi predpismi, nariadeniami a opatreniami EÚ o nanomateriáloch sa zaoberá 

Európsky parlament, Rada EÚ a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Uvedené činnosti 
riešia aj na základe pracovných dokumentov komisie EÚ. Okrem spolupráce napr. s OECD 
alebo OSN uskutočňuje Komisia EÚ pravidelný dialóg so Spojenými štátmi americkými 
(najmä s NIOSH). Často sa diskutuje o „dostatočnosti“ legislatívy čo sa týka účinkov 
nanočastíc na organizmus a ochrany pred rizikami nanotechnologicky pripravovaných látok a 
produktov z nich. Výstupy z uvedených inštitúcií slúžia ako nariadenia alebo odporučenia pre 
legislatívy členských štátov. 

Preventívne a bezpečnostné opatrenia 
Vylepšiť design zariadení, pracovných procesov a pracovísk, náhrada nebezpečných látok, 

a vybavenia, bariéry proti emisiám častíc, nútená výmena vzduchu a monitoring kontaminácie 
ovzdušia, skrátenie expozičnej doby, edukácia a výcvik, osobná hygiena pracovníkov, 
zavedenie kontrolovateľných pásiem, lekárske preventívne prehliadky, preventívna údržba, 
bezpečnostné značenia, prostriedky na ochranu dýchacích ciest, kože a povrchu tela (6). 
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Záver 

Ľudia prichádzajú stále viac do kontaktu s nanomateriálmi, ktorých biologické účinky nie 
sú doposiaľ preskúmané. Tento problém je zvlášť významný na pracoviskách, kde sú 
zamestnanci vystavovaní syntetickým a často neznámym nanočasticiam. Nemusia to byť len 
nové pracoviská využívajúce špičkové nanotechnológie – nanočastice sú do ovzdušia 
emitované i pri bežných činnostiach (napr. pri manipulácii so sypkým materiálom, mletí, 
zváraní, tepelnej úprave látok, rezaní, brúsení, drvení, spaľovaní atď.).   

Zamestnávatelia majú podľa zákonníka práce povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci so zreteľom na riziká možného ohrozenia ich života a zdravia, ktoré sa 
týkajú výkonu práce. Na pracoviskách je preto nutné sústavne vyhľadávať nebezpečné 
činitele a procesy pracovného prostredia a pracovných podmienok, zisťovať ich zdroje 
a vyhodnocovať indikované pracovné riziká. Riziká spojené s expozíciou nanočasticiam sa 
však doposiaľ nedajú presne vyhodnotiť. 
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V dnešnej dobe nastalo výrazné zdokonalenie pracovných postupov vo všetkých 
oblastiach ľudskej činnosti. Pracovnú činnosť odpradávna sprevádza určité riziko poškodenia 
zdravia z práce aj napriek rôznym opatreniam, či už pomocou osobných pracovných pomôcok 
alebo technickým, technologickým a organizačným zdokonalením pracovných procesov. 
Chorobami z povolania (CHzP) nazývame ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s 
vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia chemických, fyzikálnych, 
biologických a iných rizikových faktorov pracovného prostredia. Ochorenie vzniká ako 
patologická adaptácia pracovníka na pracovné prostredie.  

Choroba z povolania je definovaná ako ochorenie, ktoré vzniklo pri plnení pracovných 
úloh, alebo v bezprostrednej súvislosti s plnením týchto úloh (4). Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií – kategorizuje exponujúce faktory nasledovne (11):  
− pevné aerosóly (prach),  
− hluk,  
− vibrácie,  
− chemické faktory,  
− karcinogénne a mutagénne faktory,  
− faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, 
− ionizujúce žiarenie,  
− elektromagnetické žiarenie,  
− ultrafialové žiarenie, 
− infračervené žiarenie,  
− lasery,  

                                                 
1 Podporené grantom VEGA 1/0011/14 a grantom VEGA No. 1/0198/13 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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− biologické faktory, 
− faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných 

spojoviek,  
− zvýšený tlak vzduchu,  
− fyzická záťaž. 

Choroby z povolania z fyzikálnych príčin tvoria v zozname chorôb z povolania celú 
kapitolu. Okrem nadlimitných vibrácii prenášaných na horné končatiny a dlhodobého, 
jednostranného a nadmerného preťažovania, čo sú najčastejšie príčiny vzniku profesionálnych 
chorôb, sa medzi fyzikálne príčiny chorôb z povolania zaraďujú aj ionizujúce a neionizujúce 
žiarenie, hluk, podtlak, pretlak a ďalšie (2). 

Chorobu z povolania je vo všeobecnosti možné uznať len po splnení niekoľkých 
nevyhnutných podmienok. Choroba sa musí jednoznačne preukázať a musí patriť pod 
niektorú z položiek zoznamu chorôb z povolania, v rade chorôb sa musí splniť aj určitá miera 
postihnutia. Absolútne nutnou podmienkou je objektívne preukázanie, že posudzovaný 
pracoval v podmienkach, v ktorých dané ochorenie podľa súčasných vedeckých poznatkov 
vzniká (2). 

Súčasná právna úprava uznávania chorôb z povolania   
Na pracovnoprávne účely sa v zmysle ustanovenia § 195 ods. 4 veta druhá zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) sa 
za choroby z povolania považujú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom 
zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených (13). 
Nadväzujúc na uvedené, podľa ustanovenia § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov choroba z povolania podľa tohto zákona je 
choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z 
povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe 
zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh 
alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh (14). 

Z uvedenej zákonnej definície choroby z povolania vyplýva, že na prehlásenie určitej 
choroby za chorobu z povolania, musia byť kumulatívne splnené nasledujúce podmienky: 

1. musí ísť o chorobu zaradenú do zoznamu chorôb z povolania, 
2. choroba musela vzniknúť za podmienok stanovených v zozname chorôb z povolania 

zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s plnením pracovných úloh, 
3. choroba musí byť za chorobu z povolania uznaná príslušným zdravotníckym 

zariadením (14). 

V zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 504/2006 Z. 
z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z 
povolania (ďalej len vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z 
povolania) o priznaní choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania rozhoduje 
špecializované pracovisko, ktorým môže byť (12): 
− ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, 
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− oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, 
− klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, v Martine a v Košiciach. 

Konkrétny postup špecializovaného pracoviska pri priznávaní choroby z povolania alebo 
ohrozenia chorobou z povolania však v súčasnej dobe nie je nikde výslovne legislatívne 
upravený. Čiastkovú právnu úpravu však obsahujú nasledujúce právne predpisy: 
− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (15), 
− zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (16), 
− vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania. 

Príslušné špecializované pracovisko však rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní choroby 
z povolania vydáva jednak na základe podrobného lekárskeho vyšetrenia zdravotného stavu 
dotknutej osoby a jednak na základe posúdenia pracovnej anamnézy pacienta. K posúdeniu 
pracovnej anamnézy zamestnanca si príslušné špecializované pracovisko vyžiada u 
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanie hygienického prieskumu 
pracoviska, na ktorom dotknutá osoba pracovala. 

V samotnej veci priznania choroby z povolania rozhoduje vždy konkrétny odborný lekár 
pracovného lekárstva, ktorý keď má pochybnosti, či v danom konkrétnom prípade ide o 
chorobu z povolania alebo nie, môže predložiť celý prípad na posúdenie regionálnej komisii 
pre posudzovanie chorôb z povolania. 

Tieto regionálne komisie sídlia na jednotlivých klinikách pracovného lekárstva 
(Bratislava, Martin, Košice) a ich členmi sú odborníci z odboru pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia z príslušného regiónu. V prípade, ak nedôjde k postačujúcej odbornej zhode 
členov regionálnej komisie, môže odporučiť prerokovanie konkrétneho prípadu na 
celoslovenskej komisii pre posudzovanie chorôb z povolania. Tak isto aj dotknutý 
vyšetrovaný pacient a jeho zamestnávateľ môžu písomnou žiadosťou príslušné špecializované 
pracovisko požiadať, aby sa ich prípad podozrenia na chorobu z povolania predložil tejto 
celoslovenskej komisii (17). 

Celoslovenská komisia pre posudzovanie chorôb z povolania je ustanovená Ministerstvom 
zdravotníctva SR pri Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave a jej 
členmi sú poprední odborníci z odboru pracovného lekárstva a klinickej toxikológie z celej 
Slovenskej republiky (prednostovia jednotlivých kliník pracovného lekárstva a klinickej 
toxikológie, lekári Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalší). Závery celoslovenskej komisie 
pre posudzovanie chorôb z povolania sú smerodajné pre odborných pracovných lekárov a 
toxikológov. Konečné rozhodnutie o chorobe z povolania však v každom prípade vykoná 
príslušný predkladajúci odborný lekár pracovného lekárstva a klinickej toxikológie. V 
prípade, ak by dotknutý pacient aj napriek odporúčaniu celoslovenskej komisie nebol 
spokojný s rozhodnutím odborného lekára pracovného lekárstva a klinickej toxikológie 
ohľadom jeho podozrenia na chorobu z povolania, má ešte možnosť obrátiť sa so žalobou na 
súd, aby ten v civilnom konaní celú záležitosť preskúmal a rozhodol (17). 
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Vybrané najčastejšie choroby z povolania 

Choroba z vibrácií 
Podľa nového zoznamu chorôb z povolania, ktorý je v zákone o sociálnom poistení č. 

513/2006 Z. z. v prílohe č. 1, sa choroba z vibrácií hlási pod položkou 28 ako choroba 
z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (9). 
Choroby z vibrácií sa rozdeľujú na poškodenie z vibrácií prevažne ciev a nervov (položka 28-
1), poškodenie z vibrácií prevažne zhybov, kostí, šliach a svalov (položka 28-2), iné 
poškodenie z vibrácií a kombinované poškodenie z vibrácií (položka 28-3). Choroba z 
vibrácií sa obyčajne hlási ako chronické ochorenie, t. j. dĺžka expozície vibráciám presahuje 
šesť mesiacov. V zákone č. 437/2004 je to uvedené ako sťaženie spoločenského uplatnenia 
(10). V tomto zákone je stanovený aj počet bodov pri jednotlivých položkách. Pri ochorení z 
vibrácií je počet bodov v rozpätí 240 – 1 000 bodov. Body sa prideľujú na základe závažnosti 
ochorenia. V Slovenskej republike, podobne ako v Českej republike, sa odškodňuje choroba z 
vibrácií podľa zoznamu chorôb z povolania pod položkou 28 (3). 

V zahraničí sa pre komplex postihnutia z vibrácií horných končatín používa termín hand-

arm vibrating syndrome (HAVS) (6). Profesionálna traumatická angiopatia vibration white 

fingers alebo syndróm postihnutia ciev vzniká ako prvé signálne poškodenie organizmu 
vibrujúcimi nástrojmi (5). Postihuje pracovníkov pracujúcich s vibračnými nástrojmi, ako 
napríklad brusičov, leštičov, pilčíkov, rubačov, razičov (3). Poškodenie periférnych nervov z 
vibrácií pracovných nástrojov prenášaných na horné končatiny je charakterizované 
vazomotorickými zmenami na prstoch horných končatín a postupne dochádza k poruche 
konečných senzitívnych nervov, k rozvoju poruchy citlivosti a neskôr i k lézii motorických 
vlákien s oslabením a atrofiou svalov (2). 

Syndróm karpálneho tunelu 
Syndróm karpálneho tunelu je choroba z povolania, má charakteristický priebeh, klinický 

obraz, neurofyziologický nález s pevne stanovenými normami i prepracovanou metodiku 
posudzovania. Poškodenie lakťového nervu v oblasti lakťa je druhou najčastejšou 
profesionálnou mononeuropatiou, má jasne definovaný rozvoj a klinický nález. Vytvorila sa 
metodika pre stanovenie stredného stupňa poškodenia lakťového nervu a lakťa a sú k 
dispozícii už prvé skúsenosti s touto metodikou.  

Profesionálne dermatózy 
Profesionálne dermatózy a infekčné choroby tvoria významný podiel chorôb z povolania 

na Slovensku (8). Až 90 % profesionálnych dermatóz má iritačný alebo alergický pôvod (1). 
Táto skupina ochorení má významný socioekonomický a psychologický dosah. Postihnutým 
osobám s chronifikovanou dermatózou hrozí strata zamestnania a nezamestnanosť (8). 

Kontaktná dermatitída vyvolaná iritačnými účinkami vonkajších vplyvov a kontaktný 
alergický ekzém sú typickými predstaviteľmi dermatóz, ich vzniku je možné pri dodržiavaní 
určitých zásad veľmi dobre predchádzať. So základnými princípmi, ktoré znižujú vznik 
nových ochorení a znižujú intenzitu vplyvu negatívnych faktorov na kožný povrch, by sa mali 
oboznámiť nielen kožní lekári, ktorí sa zaoberajú problematikou kožných chorôb z povolania, 
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ale aj klinickí dermatovenerológovia. Rozpoznávanie prvých príznakov vznikajúceho 
ochorenia a pátranie po vyvolávajúcej príčine, respektíve odhad, kde by bolo možné 
vyvolávajúci faktor hľadať, patrí však k povinnostiam všeobecných lekárov (7).  

 
Tab. 1. Novopriznané choroby z povolania za rok 2013  

 Počet prípadov   

Pohlavie Veková skupina  Choroba z povolania 
Spolu 

Muži Ženy 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60+ 

3 – ch. z fluóru 1 1 – 1 – – – – 
10 – ch. zo sírouhlíka 1 1 – – – – 1 – 
16 – ch. z halog. uhľovod. 1 1 – – – – – 1 
22 – kožné ch. okrem Ca 10 6 4 – 2 6 1 1 
23 – rakovina pľúc 3 3 – – – – 1 2 
24 – inf. ch. parazitárne 9 4 5 – – 3 4 2 
25 – tropické prenosné    
        a parazit. ch. 

2 2 – 1 1 – – – 

26 – ch. prenosné zo zvierat 6 5 1 – 1 1 4 – 
28 – ch. z vibrácií 58 57 1 – 8 14 32 4 
  28-1 – pošk. ciev a nervov 16 16 – – 4 4 7 1 
  28-2 – pošk. kĺbov, kostí 7 7 – – 1 2 4 – 
  28-3 – iné poškodenie 35 34 1 – 3 8 21 3 
29 – ch. z DNJZ 141 57 84 – 12 44 79 6 
  29-1 – ch. maz. vačkov 6 1 5 – 1 2 3 – 
  29-2 – ch. šliach 75 30 45 – 5 23 43 4 
  29-3 – postih. meniskov 1 1 – – – – 1 – 
  29-4 – ch. perif. nervov 59 25 34 – 6 19 32 2 
33 – silikóza, pnemokonióza 9 8 1 – – 1 4 4 
34 – azbestóza  4 2 2 – – – 1 3 
37 – bronchiálna astma 8 2 6 – 2 5 1 – 
38 – porucha sluchu z hluku 33 30 3 – – 4 21 8 
  42-1 – hyperkin. dysfónia 1 – 1 – – – 1 – 
  42-2 – fonasténia 1 – 1 – – – 1 – 
44 – alerg. alveolitídy 1 – 1 – – 1 – – 
45 – alerg. ch. HCD 3 1 2 – 1 2 – – 
46 – nádory z chem. karcin. 4 3 1 – – 1 2 1 
47 – iné pošk. zdravia 5 3 2 – 2 2 1 – 

Spolu 2013 301 186 115 2 29 84 154 32 

Spolu 2012 344 203 141 11 33 104 161 35 
Spolu 2011 373 218 155 14 54 100 174 31 
Spolu 2010 425 237 188 7 66 127 189 36 

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky, 2015  
 

Dôvody poklesu incidencie chorôb z povolania  
V poslednom období sa zaznamenala významná redukcia profesionálnych ochorení, a to 

z dvoch príčin. Prvou príčinou sú zmeny v priemysle a poľnohospodárstve (zníženie podielu 
ťažkého priemyslu, zánik jednotných roľníckych družstiev a vysoké percento krátkodobých 
pracovných vzťahov – krátkotrvajúca expozícia škodlivou noxou), druhou je prístup lekára 
a pacienta k predmetnej problematike.  
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V roku 2013 bolo v Slovenskej republike podľa Zdravotníckej ročenky Slovenskej 
republiky vydanej v roku 2015 hlásených 301 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych 

otráv (tab. 1), pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 38 % (t.j. 115 
prípadmi). V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu hlásených chorôb z povolania o 43 
prípadov, čo reálne predstavuje pokles o 12,5 %. Dlhodobo má najväčší podiel na chorobách 
z povolania ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a 
jednostranného zaťaženia končatín s celkovým počtom 141 hlásení, čo predstavuje 46,8 % 
celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení. Na druhom mieste s počtom 58 hlásených 
prípadov sa umiestnilo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci 
s vibrujúcimi nástrojmi, ktoré predstavuje 19,3 % z celkového počtu chorôb z povolania na 

Slovensku (18). Podobne ako klesá celkový počet chorôb z povolania, klesá aj počet hlásených 
profesionálnych dermatóz. Tento fakt môžu spôsobiť viaceré faktory, jedným 
z najdôležitejších je účinná primárna a sekundárna prevencia. Pokles však môže spôsobiť aj 
skutočnosť, že časť ochorení sa nenahlási pre nedostatočnú kooperáciu medzi jednotlivými 
zložkami, ktoré sa touto analýzou zaoberajú (8). 

Pre neštátneho dermatológa je proces hlásenia a administratívneho spracovania 
profesionálnej dermatózy časovo náročný a nedostatočne bodovo ohodnotený. Situáciu ďalej 
sťažuje problematická komunikácia so zamestnávateľmi, brániacimi sa pred výskytom ChzP. 
Sťažená komunikácia je aj s pracovnými zdravotnými službami (PZS). Lekár takto stráca 
motiváciu problém riešiť. Pritom záver lekára vo vzťahu k ChzP má vysoký odborný a 
forenzný význam. Lekári si často neuvedomujú povinnosť hlásiť podozrenie na profesionálnu 
dermatózu, pričom na súvislosť s profesionálnou expozíciou môže upozorniť aj samotný 
pacient (8). Ďalšou príčinou poklesu profesionálnych dermatóz môže byť samotný pacient. 
Pacienti často odmietajú spoluprácu zo strachu zo straty zamestnania a z problémov so 
získaním nového. Odmietajú práceneschopnosť, hospitalizáciu, či uznanie samotnej ChzP. 
Priznanie ChzP je pre samozamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby likvidačné. 
Pacienti často zotrvávajú na pracovisku napriek závažnému zdravotnému postihnutiu (8). 

 
Záver 

Choroby z povolania si stále vyžadujú zvýšenú pozornosť. Celková transformácia našej 
spoločnosti, zmeny v priemysle a vo výrobe, množstvo samozamestnávateľov a náročná 
administratíva pri preukazovaní ChzP mnohých zamestnancov odrádza od toho, aby sa pustili 
do komplikovaného procesu zaoberajúceho sa ich pracovným postihnutím. Dôležitá je 
prevencia, dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, úprava pracovných podmienok 
a pravidelné zdravotné prehliadky. Správne posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ľudí pri 
výbere povolania má tiež významné miesto. Najvhodnejšie by bolo maximálne znížiť 
expozíciu pracovníkov rôznymi škodlivými rizikovými faktormi a redukovať ich chorobnosť, 
v krajných prípadoch ich invaliditu. ChzP zasahujú nielen dotknuté osoby, ale majú aj 
množstvo ďalších socioekonomických následkov pre celú spoločnosť. 
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Cultural issues of an organizational culture and the climate of security at work 
According to a dictionary of Polish culture is "totality of a material and spiritual 

achievement of humanity, award material and spiritual development of humanity, collected, 
preserved and enriched within centuries, transmitted from generation to generation". Culture 
is the degree of excellence in mastering some specialties or skills (4). Maksym et al. (11) 
applied this definition to the area of safety at work and defined the culture of safety as 
"totality of achievement of mankind with respect to safety (protection of life and health), 
preserved and enriched within centuries, transmitted from generation to generation. This is a 
degree of achieved knowledge of life and health protection" (11, p. 189).  

The term of organizational culture has been introduced by Pattigrew, Blake and Monton, 
who handled the concept and described organizational climate issues (10). Sulkowski (2002) 
refers to the definition of organisational culture, as an organization, stressing that culture is 
equal to an organization, while being at the same time a miniature of a society, with its own 
specific cultural models. Organizational culture is unwritten rules subjectively perceived by 
the staff of an organization. In the literature of the subject a lot of definitions describe culture 
as organizational identity, in view of the features of collective actions. Organisational culture 
are the designs and patterns of behaviour, way of thinking and functioning, mode of 
operating, a system of meanings and values typical for a given system, society and 
environment. 

Schein (18, 19) believes that organizational culture is a pattern of basic assumptions 
exhibited by a given group while learning how to solve a problem. The assumptions indicate 
the way of perception, feeling, and response in the face of difficulties. In the course of his 
studies he distinguished three levels of organisational culture: the core of organizational 
culture being basic assumptions relating to the substance of existence, humanity, and human 
nature; standards and values, as manifestations of attitudes and views; artifacts and products 
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as an observable indicator of organizational culture, i.e. all kinds of behaviour, rituals, myths, 
procedures, system and organizational structure typical for the organization.  

Another respected specialist in the field of culture Hofstede (8) defines organisational 
culture as "collective mind programming, which distinguishes members of one group from the 
other (...) common for the people living in a social environment" (8, p. 17). He emphasizes its 
social nature, and the fact that culture is possible to "acquire" by an individual, to learn due to 
the nature of specific habits and behaviour. On the basis of his own comparative and 
international research carried out in 50 countries, he put forward a conclusion, that 
organizational culture is influenced by the general culture of a given society and suggested its 
dimensions that were as follows: distance of authority, that is formal organizational hierarchy 
perceived by employees taking into account organizational and social status, that is the extent 
of social inequalities between people; individualism and collectivism, associated with 
perception and execution of common or individual interests by employees; masculinity and 
femininity, as the name implies it is about share of values that are more male or female, 
accepting or avoiding uncertainty and change. On this basis he distinguished between four 
types of culture: culture oriented on stability and security; culture oriented on structure and 
routine procedures; culture oriented on supporting initiatives of individuals and small groups; 
and culture oriented on execution of tasks. 

The safety culture in the organization, as a matter of fact, became of interest only in the 
twenties, when one started being interested in organisation as a societal body with its own 
norms, values, modes of operations and a separate and independent culture. For the first time, 
however, the term of safety culture was used on the occasion of the Chernobyl disaster (1986) 
(2). Low safety culture at the facility was numbered as one of the reasons for this catastrophe 

and many subsequent ones. The Health & Safety Executive – the institute involved in safety at 
work defines safety of work culture as "the result of individual and group values, attitudes, 
perceptions, competencies and patterns of behaviour and style and quality of safety 
management in the organization". A company with a high safety culture is characterised by 
"communication based on mutual trust, perception of safety values, and confidence in the 
effectiveness of prevention measures" (9, 13, p. 17). 

In creating safety management procedures technical measures, organizational professional 
selections, training and upgrade of professional competence as well as motivating for safe 
behaviour played a vital role. Only inclusion of measures changing attitudes toward risk, 
awareness of hazardous behaviour translated into effective compliance with health and safety 
rules. The specific configuration of mind sensitive to safety in the workplace was called safety 
culture (22, p. 1). 

The basis for the theory of safety culture is a research trend that deals with organizational 
culture of companies in general. Significant to the development of research in safety of 
organisations and safety culture was research of Japanese organisations, in particular 
atmosphere, adherence to specific standards and values and a sense of community, which as a 
consequence lead to success across the entire company. Conclusions drawn from the said 
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research was that introduction of the so called pro-effective cultures are very important (13). 
The clue of pro-effectiveness is creation of a work environment that is favourable for 
efficiency, taking into account praxeological indicators, such as productivity, or operational 
efficiency in general, but also creating such a management policy which contributes to a safe 
behaviour and health protection and blocks risky behaviour that affects human life. 

The term of safety culture is a set of psychological, social and organizational factors 
leading to actions that protect life and health. In conjunction with the standard understanding 
of culture as a "personality of society", safety culture is ideas, beliefs, behaviour patters, 
values influencing the behaviour and giving a sense of identity and belonging exhibited by its 
members (Linton, 1975). Elements of culture are as well values assigned to life and health, 
attitudes toward risk, behaviour considered desirable and awarded (17). Elements that affect 
attitude to life and health as well as taking measures that protect these values have been 
included to safety culture, in which one includes attitude to risk, acknowledging patters of 
behaviour in the face of danger and capacity to correct one's undesired actions (17). All this 
form norms, attitudes and beliefs. On that basis one can distinguish culture of safety of 
society, company an individual. The first one describes attitude to safety from the perspective 
of entirety, the whole society, to risk, value of life and health. It is behaviour in the situation 
of threat. Culture of safety of an organisation is a state of consciousness of dangers 
characteristic for the majority of staff and technical-and-organisational measures take into 
consideration safety and health protection in safety management and clarification of reasons 
of accidents and catastrophes. Culture of safety of an individual are individual values 
concerning one's life and health and protection of these values, individual attitudes towards 
risk, approved patterns of behaviour in a risky situation, a degree of internalization of norms 
and safety standards (22, p. 1). 

Organisation is a system in which a major role is performed by employees and adaptation 
to external conditions. These are attitudes, behaviour, values executed that are transmitters of 
organisational culture and that are defined as "norms, values, attitudes and generally accepted 
patterns of behaviour in an organisation, common for all its members" (13, p. 18). 

Burche and Grzelak (1) in the contemporary Polish research in safety culture enumerated 
a few factors that affected safe or risky works done by workers. One of the key factors was a 
societal pressure that is influence of a group that has an impact on behaviour depending on 
executed values of the environment. Another important finding was the fact that there are no 
distinguished procedures, systems and expectations from the side of management or superiors 
with respect to health and safety at work, which is not beneficial for safe work. If the issues of 
health and safety at work are of minor importance in the system of values, then all the groups 
of the community do not care for health and safety at work and therefore one can speak of low 
safety culture. Therefore for employed flexible and peripheral employees behaviour that they 

observed among the staff of a given organization – colleagues and supervisors – shall have an 
impact on their attitude to health and safety at work. Unfortunately the research shows that a 
notion of a good employee is associated with some who is efficient, quick, regardless safe 
requirements. What is even worse, risky work is associated with high competence, and health 
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and safety regulations are perceived as unnecessary, whereas personal protection is regarded 
as uncomfortable and not useful. In the said research lack of observance of the rules, 
protective measures and personal protection tools proved to be a standard behaviour among 
many employees. The situation was approved by superiors and management (14, p. 18). Such 
an "atmosphere" at work, in which effectiveness counts, and protection is viewed pejoratively 
as something that disturbs performance of duties has its consequence in the already mentioned 
low safety culture characteristic for the entire organisation.  

Each organisation has its own safety culture, hence diversification of organisations with 
respect to safety culture. This is a continuous variable with one pole of an absolute safety 
culture on the one hand and another pole of culture of risk search on the other (22).  

From the research by Studenski (20) it can be concluded that safety culture in Polish 
companies is significantly lower than in England, which translates into a significant number 
of accidents and high interest of labour-related diseases. 

High safety culture is shaped by such characteristics as personal commitment of 
management and participation, which is a personal concern for health and safety matters, 
skills in people management, involvement of employees, participation and delegation of 
power. A sense of personal responsibility and awareness is another important issue related to 
responsibility of each employee for security matters in the organization. Communication and 

information feedback are the features responsible for informing about dangers and risks, 
similarly to the next group: training in health and safety as well as accident analysis, i.e. 
training tailored to specific job and the needs of employees and systematic risk assessment, 
regular inspections of health and safety conditions. Another features shaping high safety 

culture are the relations between employees and a relationship with a company – cooperation 
of all employees, corporation, mutual support, showing respect, a sense of belonging, 

seniority of employees and safe behaviour – monitoring of employees’ behaviour. Values is 
safety treated in a company as the basic value, i.e. taking into account issues of health and 
safety at work in day-to-day work and in planning and implementing organizational, 
technological and personal changes, technological and human resources, and finally working 

conditions understood as all the working conditions existing in the organization. They 
include, inter alia, the following: content of work, working environment, working time, social 
conditions, health and safety at work, conditions harmful and burdensome for health and life, 
prevention of accidents at work, labour relations. These features make up a whole scale of 
safety climate that sets the level of safety climate perceived by employees in the working 
premises (14, p. 18). On this basis the author has created her own tool for research of safety 
climate, used in the research part among organizations applying flexible HR solutions.  

Safety culture can be diagnosed directly and indirectly. The former way concerns the 
effects of safety culture; the latter is an assessment of the components (20). 

Organizational climate is associated with organizational culture. Climate is defined as an 
internalised system of standards and values typical for the organization, patterns of beliefs 
common for the staff. Dobrzynski (3) described four types of organisational climate: 
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authoritarian climate as a strong authority and focus on implementation of goals and tasks; 
bureaucratic climate as rigid adherence to rules, particularity and formalisation of actions; 
social climate, seeking to meet the needs of people, building good relationships, integration of 
the staff; innovative climate as initiating task, project and problem teams. Paluchowski (15) 
distinguished three groups of phenomena of organizational climate: organizational-and-social, 
forming an organizational climate, i.e. belief in objectives, structure, procedures, division of 
power and authority shared by the staff, management style together with all the HR functions; 
phenomena concerning communication process within the organization, which create 
information climate, access to the information necessary in work; individual attitudes toward 
an organization, which create psychological climate, image of interpersonal relationships at 
work; image of support and assistance, acceptance, innovation, spontaneity and openness. 
Contemporary concepts of organizational climate (Payne, 2001; Gonzalez-Roma, 2009) 
propose that persons belonging to the same organization perceive and experience a 
completely different climate, so the vision of an organisation is not necessarily shared by 
everyone, the vision is subjective and individualised. Such an approach may be particularly 
relevant in the analysis of behaviour of the core staff of an organisation and its peripheral, 
flexible part. Persons employed in the non-traditional forms may perceive and experience a 
completely different organizational climate than the rest of the staff. An interesting issue is 
the acquisition of safety culture by flexible employees, whose amplitude of frequency of 
changes of an organisation is relatively high - the question is whether this change depends 
more on individual attitudes and standards of an employee with respect to health and safety 
issues, or is it a manifestation of safety culture in a given organisation. 

Zohar (23) described safety climate and conducted research related to safety analyzing 
different aspects: validity of training in health and safety, management attitude toward safety, 
level of risk in the work place, status of health and safety employees. Total outcome of the 
said variables indicates level of safety climate that is atmosphere associated with safety and 
health at work experienced by employees. Safety climate is related to the overall level of 
safety and determines how safe or risky work is. The better is safety climate, the smaller the 
number of accidents. Safety climate is a manifestation of culture of safety, and its monitoring 
contributes to maintaining high safety culture (12).  

Research in safety culture in the nineties was based on observational measurement 
methods during visits, interviews with a staff, analysis of documentation and questionnaires 
filled in by employees. The research concerned mainly involvement of management in 
security matters, clearness of objectives and health and safety at work procedures, 
involvement of employees in safety policy, communication process within an organisation 
and general relations between employees. The results of the research clearly indicated that 
there was a relationship between number of accidents and safety culture. In companies with 
high safety culture it was possible to observe, inter alia, increased individual awareness of 
safety, higher employee morale, greater mutual trust between management and staff, good 
organizational learning, focusing on security issues, personal acceptance of responsibility for 
safety (13, p. 19). The study also found correlation between safety culture and other derivative 
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variables such as safety management, technological risk, quality of infrastructure and the 
accidents rate (9). 

Tyszka (1992) after Rasmussen (1987) believes that accidents or errors cannot be assigned 
to a single factor, but are associated with a range of circumstances, participating in the 
relationship between a man and a machine or a man and a task. Accidents happen due to 
interference in the entire system. The author (ibid, p. 15) distinguished three groups of causes 
of accidents: technological, organizational and related to human work one. Among 
technological factors are the following: defects in machinery and equipment, absence or 
inadequacy of protection, hazardous materials and technologies, inadequate physical work 
conditions. The organizational factors are: inappropriate organization of manufacturing 
process, defective organization of a work station, lack of repair and maintenance of machines, 
lack of safe places and transport, lack of order, lack of complete manuals, errors in issuing 
work permits for employees, inadequate training in health and safety at work, errors in 
coordination of actions of employees, lack of supervision of inadequate supervision of 
employees (ibid, p. 16). And finally, among the factors related to employees he listed the 
following features: anatomical limitations and shortage of power, perceptual and 
psychomotoric limitations, limitation of attention, intellectual limitations, limitations in 
expertise and the health and safety at work, temperamental limitations, limitation of 
motivation, fatigue, emotional states; and factors related behaviour, such as: failure to check 
before initiation of work, errors while using the machinery, equipment, and tools; use of 
incorrect working method, undertaking tasks above capacities of an individual concerned, 
lack of protection, ignoring danger, carelessness leading to hazard of various type, errors in 
corrective actions (ibid, 16-17).  

Heinrich (7) in his research proves that most accidents are caused by dangerous behaviour 
in a company (88 %), and not by risks resulting from conditions of work. This means that 
personal variables will play much bigger role in shaping safe behaviour, than environmental 
variables resulting from a created safety culture. Increase in safe behaviour is subject to the 

same dependencies as the ones described above – it prevents and reduces the number of 
injuries and accidents. Sine behaviour is the result of attitudes and beliefs, prevention and 
preventive systems should be focused at creation of safety culture: reinforcement of 
awareness and value of safety at workplace regardless of the form of employment of the staff.  

 
Presentation of the author's research Culture of health and safety at work in the context of 

other psychological variables 

Because of the multiplicity of statistical calculations, the most important correlations of 
variable of health and safety culture and its relations with other variables have been presented. 

The analysis has shown that the higher level of safety culture the respondents in general 
had, the lower level of experiencing mobbing, the higher level of involvement in work (in all 
the subscales), the higher level of commitment to the organization (also in all the scales), 
loyalty, job satisfaction (also in all the subscales), effectiveness of work, and in the case of the 
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variable of workaholism – higher level of value, conscientiousness, enthusiasm, necessity of 
predictability, hyperconscientiousness, lower level of disability of alternative actions, stress 
and fear, anti-delegating, disturbed social relations, destructive perfectionism and coercion of 
work. Moreover, they had lower level of professional burn-out in general, exhaustion, 
cynicism, higher level of low sense of own achievement. Also, they are employed more often, 
since this is the way they want t be employed, they are more often satisfied with a form and 
terms and conditions of employment, they exhibit higher level of hope for success (such 
results are generated in all the scales), personal flexibility, higher level of a style focused on a 
task, however lower level of a style focused on emotions and avoidance.  

Implementing programs of modification of dangerous behaviour contributes to increase in 
safety culture and quality of life of employees. It is an effective tool of accident prevention. 
Recent development of consulting companies offering behavioural audit services as well as 
convincing statistical data make us conclude that investing only in increased safety of 
machinery is insufficient. Already research of Heinrich (7) proved that 10 % of accidents and 
diseases was caused by inadequate working conditions, and 88 % was due to dangerous 
behaviour of employees. Modification of dangerous behaviour programs have been 

introduced in three test organizations in Poland. They were based on the same scheme – 
training, observation of behaviour, recording with check-lists and analysis of the causes. For 
the sake of the program it was assumed that dangerous behaviour is failure to comply with 
safety regulations and tolerating dangerous behaviour of other people. Dangerous behaviour 

was divided into four groups – related to use of personal protective equipment, machinery and 
equipment, working place and situations related to non-compliance with safety rules. 
Effectiveness of programs of modification of dangerous behaviour was measured by 
traditional statistical indicators such as the accident at work rate, sick leave absence, and the 
number of dangerous behaviour monitored by observation, level of safety culture and welfare 
of employees. In all the tested organizations a sharp decline in risky behaviour was noted, the 
most common causes of which was lack of supervision, lack of awareness of danger, fast pace 
and time pressure. Implementation of these programs strengthens the consciousness and a 
sense of responsibility (16, pp. 9 – 11).  

It would seem, therefore, due to the correlations obtained, that improving safety culture 
will also affect other areas of organizational and subjective operations.  
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Myšlienka infekčného pôvodu aterosklerózy je známa už od dávnej minulosti a dáva sa do 
súvislosti s veľkým radom etiologických agensov, ktoré môžu iniciovať alebo podporiť 
aterogenézu. Nedávne štúdie naznačujú, že Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) môže 
ovplyvniť vývoj cievnych ochorení rovnako ako fajčenie, hypertenzia alebo zvýšená hladina 
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL-cholesterolu) (1). Cieľom predkladanej práce je 
poskytnúť stručný prehľad štúdií zaoberajúcich sa vzájomným vzťahom C. pneumonie 
a kardiovaskulárnymi chorobami. 

Charakteristika chlamýdií  
Chlamýdie patria k mikroorganizmom, ktoré sa v prírode vyskytujú ubikvitárne. Sú to 

intracelulárne baktérie vyvolávajúce široké spektrum infekčných ochorení (4). Patria do 
čeľade Chlamydiaceae, rod Chlamydophila. Radia sa k bežným celosvetovým respiračným 
patogénom, ktoré vyvolávajú pneumónie, bronchitídy, sínusitídy a faryngitídy. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa primárne prenášajú z človeka na človeka respiračnými sekrétmi bez 
akéhokoľvek zvieracieho rezervoáru. Dokázané bolo prežívanie C. pneumoniae na 
kontaminovanom povrchu a ľudskej koži od 30 minút do niekoľkých hodín. C. pneumoniae je 
výhradne ľudský patogén. Infekcia je rozšírená celosvetovo a postihuje najčastejšie deti 
v školskom veku. V niektorých oblastiach sa vyskytuje medzi deťmi od jedného do štyroch 
rokov a prevalencia rýchlo stúpa po piatom roku života. Odhaduje sa, že po dvadsiatom roku 
života má približne polovica populácie detegované protilátky a séropozitivita rastie s vekom 
až do 75 %, čo je dôsledkom početných reinfekcií. Séroprevalencia je u oboch pohlaví až do 
adolescencie rovnaká, u dospelých mužov vyššia ako u žien (3). 

C. pneumoniae sa prvýkrát izolovala zo spojivkového vaku detských pacientov pri 
konjunktivitíde. Priamy súvis medzi C. pneumoniae a respiračnými ochoreniami bol opísaný 

                                                           
1Práca podporovaná grantmi VEGA MŠ SR 1/0198/13 a 1/0011/14 
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v roku 1983 v meste Seattle, kde bola C. pneumoniae izolovaná z hltana od študenta 
s faryngitídou (5).  

Prvú epidémiu C. pneumoniae zaznamenali vo Fínsku v rokoch 1977 – 1987 dvakrát 
u civilného obyvateľstva a štyrikrát vo vojenských kolektívoch. Z týchto epidémií 43 % 
spôsobil práve tento patogén a okrem epidémií je zodpovedný aj za približne 20 % všetkých 
komunitne získaných pneumónií (6). 

Infekcia C. pneumoniae sa dlhodobo dáva do súvislosti s rozvojom aterosklerózy, astmy, 
Alzheimerovej choroby. Doposiaľ nie je presne známe, ako tento patogén môže vyvolať 
aterosklerózu, ale predpokladá sa, že v tomto procese zohráva dôležitú úlohu chlamýdiový 
lipopolysacharid (cLPS) a chlamýdiový proteín (chsp60), ktoré ovplyvňujú funkciu buniek 
disreguláciou ich lipidového metabolizmu, indukujú tvorbu prozápalových cytokínov a tvorbu 
skrížene reagujúcich protilátok (2). 

Chlamýdie a kardiovaskulárne choroby  
O asociácii neinfekčných ochorení s infekciou C. pneumoniae sa diskutuje od roku 1988, 

keď Saikku et al. (10) vo svojej publikácii prvý krát poukázal na príčinnú súvislosť infekcie 
C. pneumoniae s koronárnym ochorením srdca a akútnym infarktom myokardu. Niektorí 
autori vo svojich prácach pripisovali ako následok infekcie týmto patogénom aj subakútne 
zápalové ochorenie (endokarditída, vaskulitída) (10). 

Úloha infekčného agens v patogenéze aterosklerózy sa skúmala vo viacerých štúdiách. Na 
jednej strane existujú štúdie potvrdzujúce jednoznačnú prítomnosť anti-C. pneumoniae 
protilátok u jedincov s aterosklerotickým postihnutím, na druhej strane mnoho ďalších štúdií 
svojimi výsledkami tento vzťah popiera (7).  

Štúdia ACADEMIC (Azithromycin in Coronary Artery Disease) bola jedna z prvých 
klinických štúdií zaoberajúca sa antibiotickou liečbou a prevenciou aterosklerózy, ktorá 
randomizovala 302 séropozitívnych pacientov na C. pneumoniae s azitromycínom alebo 
placebom počas obdobia troch mesiacov. Následne sa dva roky sledovali klinické prejavy 
s nesignifikantným znížením rizika infarktu myokardu medzi porovnávanými skupinami (14). 

Podobné výsledky priniesla i štúdia ACES (Azithromycin and Coronary Events Study), 
kde sa azitromycín podával pacientom so stabilným koronárnym ochorením jedenkrát 
týždenne po dobu 1 roku bez ovplyvnenia rizika srdcovej príhody (15).  

V štúdii WIZARD (Weekly Intervention with Zithromax for Atherosclerosis and its 

Related Disorder) bolo zahrnutých viac ako 7 724 pacientov so séropozitivitou na C. 

pneumoniae a diagnózou infarktu myokardu. Pacienti boli randomizovaní na základe liečby 
azitromycínom alebo placebom po dobu troch mesiacov a sledovaným kritériom bol 
recidivujúci infarkt myokardu, smrť v dôsledku infarktu myokardu, nestabilná angina pectoris 
alebo nutnosť opakovanej revaskularizácie myokardu v priebehu 3 rokov. Analýzy preukázali 
možný efekt počas a krátko po antibiotickej liečbe v zmysle 33 % redukcie infarktu a smrti 
(11). 
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CLARIFY (Clarithromycin in Acute Coronary Syndrome Patients in Finland) je štúdia 
fínskych autorov, kde bolo randominizovaných 148 pacientov s akútnym non-Q infarktom 
myokardu alebo nestabilnou anginou pectoris. Hlavnými sledovanými znakmi bol infarkt 
myokardu, smrť v dôsledku infarktu, resp. prejavy nestabilnej angíny pectoris. Po ukončení 
sledovania so signifikantným rozdielom bolo 16 pacientov zo súboru pacientov liečených 
klaritromycínom pozitívnych v porovnaní s 27 pacientmi zo súboru pacientov liečených 
placebom (12).  

Štúdia ISAR-3 (Intracoronary Stenting and Antibiotic Regimen) skúmala vplyv 
roxitromycínu v prevencii restenózy po zavedení koronárneho stentu. Súbor pozostával 
z 1 010 randomizovaných pacientov, ktorí absolvovali implantáciu koronárneho stentu. 
V prvom sledovanom znaku nebol štatisticky potvrdený signifikantný rozdiel v miere restenóz 
medzi placebom a antibiotikom, ale zistila sa súvislosť medzi titrom C. pneumoniae 
protilátok. Roxitromycín bol efektívny u pacientov s vysokým titrom protilátok a neúčinný pri 
nízkych titroch, čo poukázalo na fakt, že u pacientov s aktívnou infekciou by antibiotikum 
mohlo byť selektívne účinné (13).  

V štúdii Kaperonisa a kol. (9) zisťovali asociáciu medzi infekciou C. pneumoniae 
a zápalom karotického plátu v súčinnosti s cerebrovaskulárnou symptomatológiou. Súbor 
pozostával zo 78 pacientov s karotickou endarterektómiou, pričom 46 bolo symptomatických 
a 32 asympromatických. Predoperačne sa skúmali hodnoty CRP, fibrinogénu, TNF-α a titre 
anti IgA a IgG protilátok proti C. pneumoniae v sére. Počas operácie sa odobral karotický 
plát, následne sa imunohistochemicky vyšetril na prítomnosť C. pneumoniae a stanovila sa 
koncentrácia TNF-α v tkanive. U symptomatických pacientov mužského pohlavia sa 
zaznamenala signifikantná korelácia prítomnosti hypertenzie, sérovej hladiny fibrinogénu, 
anti IgA chlamýdiových protilátok v sére, prítomnosť C. pneumoniae a zvýšených hodnôt 
TNF-α v plátoch (9).  

Sessa a kol. (8) zisťovali prítomnosť C. pneumoniae na základe priameho dôkazu DNA 
u symptomatických karotických stenóz. Do súboru bolo zaradených 51 pacientov, ktorí 
podstúpili karotickú endarterektómiu a z nich bolo 18 pacientov symptomatických a 33 
klinicky asymptomatických. Prítomnosť C. pneumoniae bola detegovaná pomocou PCR 
v karotickom pláte, lymfatických uzlinách a v mononukleároch z periférnej krvi pacientov. 
Priamy dôkaz chlamýdií v pláte zaznamenali u 44,4 % pacientov so symptomatickou stenózou 
a u 30,3 % s asymptomatickou stenózou. V lymfatických uzlinách bolo C. pneumoniae 
detegované v 33,3 % u asymptomatických a v 18,2 % u symptomatických pacientov. Oba 
výsledky vyšli štatisticky nevýznamné (8).  

V štúdii Slyška a kol. (7) sa podarilo preukázať signifikantne vyšší výskyt 
cytomegalovírusu (CMV) v sére pacientov operovaných pre aterosklerotické postihnutie 
karotických artérií v porovnaní s kontrolnou skupinou. V súbore pacientov bol prítomný 
v 65,7 % v porovnaní iba s necelými 3 % v kontrolnej skupine pacientov. Súbežne sa 
pozorovala štatisticky významná a signifikantná pozitivita všeobecných zápalových markerov 
vo vyšetrovanej krvi. Pozitívna hodnota CRP bola prítomná u 96 % pacientov, ktorí vykázali 
pozitivitu na prítomnosť CMV pomocou priameho dôkazu. Zo zápalových markerov bol 
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špecifickejší CRP, ktorý bol v súbore pacientov prítomný až v 97,4 % prípadov v porovnaní 
s kontrolnou skupinou. IL-6 bol v súbore pacientov pozitívny v 84,2 % v porovnaní s 52,9 % 
v kontrolnej skupine. Signifikantná pozitivita protilátok proti C. pneumoniae pravdepodobne 
viedla k prítomnosti skríženej pozitivity s inými druhmi chlamýdií (7).  

Úloha C. pneumoniae sa zvažuje i v štúdiách zaoberajúcich sa cerebrovaskulárnym 
ochorením (iktus, transient ischemic attack – TIA). Prostredníctvom monocytov infikovaných 
chlamýdiami môže mikrób prenikať hematoencefalitickou bariérou. Je známych niekoľko 
tvrdení o asociácii infekcie C. pneumoniae s akútnym postihnutím centrálnej nervovej sústavy 
typu meningoencefalitídy a syndrómu Guillain-Barré. Na rozdiel od toho C. pneumoniae 
môže zohrávať úlohu i pri dvoch významných neurologických ochoreniach – sklerózy 
multiplex (SM) a Alzheimerovej choroby. Jej prítomnosť pri SM automaticky neznamená, že 
organizmus spôsobuje alebo spúšťa toto ochorenie. Môže to byť oportúnna sekundárna 
udalosť, ale na druhej strane prítomnosť tohto patogénu môže viesť k exacerbácii či 
modulovať jej preexistujúci proces. Túto teóriu podporujú i výsledky, že pacienti s C. 

pneumoniae PCR-pozitívnym mozgomiechovým mokom majú viac aktívne lézie ako pacienti 
s negatívnym nálezom (6).  

Teóriu o spolupôsobení infekcie C. pneumoniae pri vzniku a rozvoji aterosklerózy 
podporujú i pokusy na zvieratách s hypercholesterolovou diétou a inokuláciou mikróba. 
Dokázalo sa, že Hsp60 C. pneumoniae navodzuje formáciu penových buniek indukciou 
oxidácie nízkodenzitného lipoproteínu v makrofágoch cievnej steny (5). 

 
Diskusia a záver 

Napriek tomu, že sa doposiaľ úplne a dostatočne nepreukázala kauzálna súvislosť medzi 
infekciou C. pneumoniae a aterosklerózou, je možné nájsť množstvo publikácií, ktoré 
podporujú teóriu, že C. pneumoniae súvisí s patogenézou tohto ochorenia a jeho komplikácií, 
ktorými sú akútny infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, TIA a aneuryzma 
abdominálnej aorty. Väčšina uvedených štúdii v možnosti terapeutického ovplyvnenia 
a prevencie kardiovaskulárnych ochorení vo svojom počiatku pôsobila optimisticky, avšak 
doposiaľ neexistuje dostatočné množstvo klinických štúdií podporujúcich ich klinické 
využitie a zodpovedajúcich požiadavkám evidence based medicine (6). 

Z terapeutického a profylaktického hľadiska sa zdá byť veľmi sľubnou cestou antibiotická 
liečba aplikovaná v mladom veku a vakcinácia proti rôznym mikroorganizmom, najmä voči 
C. pneumoniae (7). 

Je nutné však vykonať viac podobných štúdii, ktoré poskytnú identické závery, aby sa 
mohlo potvrdiť, že C. pneumoniae je ďalším z rizikových faktorov kardiovaskulárnych 
chorôb. 
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Programy pravidelného povinného očkovania detí dlhodobo uplatňované v Slovenskej 
republike zodpovedajú medzinárodnej úrovni a vychádzajú z odporúčaní SZO. Slovensko sa 
od roku 1986 riadi jednotným Národným imunizačným programom (NIP). Najvýznamnejším 
faktorom ovplyvňujúcim funkčnosť NIP v praxi je dostatok finančných prostriedkov, a to 
najmä na nákup očkovacích látok. Od objemu financií závisia všetky ostatné úlohy NIP: 
vlastná aplikácia očkovacích látok, udržanie a zlepšenie zaočkovanosti, surveillance, 
bezpečnosť a pokrytie očkovacími látkami, monitorovanie a kontrola (1).  

Cieľom práce je historický prehľad zmien financovania očkovania na území Slovenska od 
roku 1918 po súčasnosť – popis najvýznamnejších legislatívnych noriem, prostredníctvom 
ktorých boli určené formy úhrady jednak za vlastný výkon očkovania, ako i za očkovacie 
látky. 

V práci sme použili metódu literárnej rešerše. Historické údaje sme získali z knižničných 
a internetových zdrojov, aktuálnu legislatívu zo Zbierky zákonov Slovenskej republiky.  

 
Prvá Československá republika (roky 1918 – 1948)  
V časoch Rakúsko-Uhorska bolo očkovanie zabezpečované monarchiou (6). Po vzniku 

Československej republiky bolo povinné očkovanie proti variole zavedené Zákonom č. 
412/1919 Sb. Zákon však platil len na území Českej republiky. Pre Slovensko nebol prijatý 
legislatívny predpis, čo sa opakovane konštatovalo pri návrhoch noviel zákona (1). Zákon č. 
307/1920 Sb. však stanovil pre celú republiku na boj s nákazlivými chorobami zo štátnych 
prostriedkov čiastku 5 miliónov Kč. Štát hradil náklady na zriaďovanie, udržiavanie 
a prevádzkovanie ústavov na výrobu očkovacej látky, náklady na všetky verejné očkovania 
a revakcinácie, náklady na očkovaciu látku, jej zasielanie, cestovné, diéty a odmeny 
                                                           
1
 Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy APVV-0096-

12. 
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očkujúcim lekárom. Obce mali povinnosť niesť náklady na úpravu miestností pre očkovanie, 
výdavky na personál a za kancelárske potreby, nevyhnutné pre evidenciu očkovaných. 
Očkovanie bolo bezplatné, očkujúci lekári nesmeli prijímať ani požadovať odmenu, 
priestupky sa trestali.  

V čase od 15. marca 1939 do ukončenia okupácie sa na Slovensku vydávali predpisy 
o boji proti prenosným chorobám spravidla administratívnou, nie legislatívnou cestou. 
Výnimkou bolo zavedenie povinného očkovania proti záškrtu prijatím zákona č. 71/1942 Sb. 
Základné očkovanie a jedno preočkovanie sa hradili zo štátneho rozpočtu (5). K zmene došlo 
po vojne v roku 1946 prijatím zákona č. 189/1946 Sb. Očkovanie sa stalo povinným pre celé 
územie Československej republiky a zahŕňalo základné očkovanie a dve preočkovania. Napr. 
na rok 1946 sa pre Slovensko počítalo v rozpočte s výdavkami na očkovanie (z rozpočtu 
povereníctva zdravotníctva) s čiastkou 5,5 milióna Kčs. Očkovanie bolo bezplatné, lekári 
a pomocné sily nesmeli za očkovacie výkony požadovať alebo prijímať odmeny. Štátnym 
obecným a obvodným lekárom patrila za očkovanie náhrada, ktorej výšku stanovil 
každoročne minister zdravotníctva. Pri vykonávaní očkovania boli povinné spolupôsobiť 
mestské výbory, ktoré na vlastné náklady mali poskytnúť potrebné pomocné sily pre 
očkovanie, zabezpečiť vhodné miestnosti. 

Obdobie rokov 1948 – 1993  
V roku 1948 bol prijatý zákon č. 61/1948 Sb. o niektorých ochranných opatreniach proti 

tuberkulóze, v roku 1951 Zákon č. 103/1951 Sb. o jednotnej preventívnej a liečebnej 
starostlivosti a v roku 1952 Zákon č. 4/1952 Sb. o hygienickej a protiepidemickej 
starostlivosti. Vykonávacím predpisom pre zabezpečenie očkovania sa stala vyhláška ministra 
zdravotníctva č. 390/1952 Ú. l. o očkovaní proti prenosným chorobám. Pravidelné očkovanie 
(tbc, záškrt, čierny kašeľ, kiahne) plánoval, organizoval, riadil a kontroloval hlavný hygienik, 
podľa jeho smerníc a pokynov krajskí a okresní hygienici (4). Očkovanie vykonávali lekári 
zariadení preventívnej a liečebnej starostlivosti. Očkovanie bolo bezplatné, náklady naň hradil 
štát. Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 207/1958 Ú. l. sa pravidelné očkovanie rozšírilo 
o ďalšie choroby (tetanus, detská obrna). Ďalšie legislatívne normy – zákon č. 20/1966 Zb. 
o starostlivosti o zdravie ľudu a jeho vykonávací predpis – vyhláška ministerstiev 
zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 o opatreniach proti prenosným chorobám, 
nepriniesli zmeny úhrad očkovania a vakcín. Novelou vyhlášky s účinnosťou od roku 1985 
hlavný hygienik SSR vyhlasoval konkrétne prenosné ochorenia, proti ktorým sa určuje 
očkovanie, vykonávacími predpismi – Úprava MZ SSR – hlavného hygienika SSR z 25. 9. 
1984 č. Z-7697/84-B-2-10 o očkovaní proti prenosným chorobám. 

Obdobie po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (roky 1993 – 2004) 
V roku 1993 sa Slovenská republika osamostatnila. Postupne sa prijímali nové 

legislatívne normy, aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a v oblasti opatrení proti 
prenosným chorobám. Prijal sa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. 
K významnej zmene došlo v oblasti financovania zdravotnej starostlivosti. Zákonom NR SR 
č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, 
nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia a zákonom NR SR č. 9/1993 Z. z. 
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o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia, sa spôsob 
financovania zdravotnej starostlivosti zmenil z úhrad zo štátneho rozpočtu na úhrady z Fondu.  

 
Tab. 1. Symboly pre spôsob úhrady liekov (upravené podľa časti C zoznamu kategorizovaných liekov) 

Symbol Popis Poznámka 

I Liek plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia 
Liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku 

 

S Liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia 
Liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku 

 

N Liek neuhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia  

A 
 
AS 

Liek plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia 
Liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku* 
Liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia 
Liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku* 

** vakcíny: 
1. 12. 2011 – 
31.12.2012  

 
V 
VS 

Základné vakcíny určené pre povinné očkovanie 
Liek plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia 
Liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, 
predpisuje sa na lekársky predpis, namiesto dávkovania sa napíše 
poznámka „ad manus medici“, v lekárni sa vydáva lekárovi alebo 
zdravotnej sestre, odkiaľ sa transportuje do ordinácie lekára v termoboxe 

** platnosť  
do 30. 11. 2011 

V Základné vakcíny, ktorým nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku, 
určené na povinné očkovanie a na odporúčané očkovanie, plne uhrádzané 
alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia 

Vakcína určená na povinné očkovanie sa predpisuje na lekársky predpis. 
Na lekárskom predpise sa namiesto dávkovania napíše poznámka „ad 
manus medici“. Vakcína sa vydáva v lekárni lekárovi alebo zdravotnej 
sestre, odkiaľ sa transportuje do ordinácie lekára v termoboxe. Ak vakcína 
obsahuje viac dávok, môže sa predpísať aj menšie množstvo dávok ako je 
v celom balení. Na balenie lieku a označenie obalu sa vzťahujú všeobecné 
ustanovenia o príprave liekov podľa požiadaviek správnej lekárenskej 
praxe.  

Vakcína určená na odporúčané očkovanie sa predpisuje na lekársky 
predpis. Na lekárskom predpise sa namiesto dávkovania napíše poznámka 
„odporúčané očkovanie“. Vakcína sa vydáva v lekárni pacientovi, ktorý 
uhradí poplatok za recept podľa § 1 ods. 5 nariadenia vlády č. 722/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov. 

** platnosť  
od 1. 1. 2013 

* osobitný spôsob úhrady: zdravotná poisťovňa uhrádza liek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ako 
pripočítateľnú položku k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti 
** prijatím Zákona NR SR č. 363/2011 Z. z. sa presunula od 1. 12. 2011 povinnosť zabezpečiť očkovacie látky 
na očkujúcich lekárov, t. j. objednávanie na žiadanky, od 1. 1. 2013 vakcíny opäť preradené do spôsobu úhrady 
„V“, t. j. predpis na recept. 
 

Nariadením vlády SR č. 220/1993 Z. z. o Liečebnom poriadku sa upravil rozsah, 
podmienky a spôsob poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti. Z nariadenia vyplývalo, 
že pri poskytovaní preventívnej zdravotníckej starostlivosti poisťovňa hradí aj povinné a 
určené očkovanie (podľa vyhlášky MZ SSR č. 103/1984 Zb.) a určené očkovacie látky 
a imunoglobulíny. Poisťovňa nehradila očkovanie vykonávané zariadeniami hygienickej 
služby a očkovacie látky pre povinné a určené očkovanie (vyhláška platila do 1. apríla 1997, 
keď vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie 
prenosným ochoreniam). 

Systém zdravotnej starostlivosti a jeho zabezpečenie sa upravil ďalšími legislatívnymi 
normami – zákonom NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a zákonom č. 
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98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku, ktorý zrušil nariadenie vlády č. 220/1993 Zb. Uvedené 
legislatívne normy určovali úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe 
zdravotného poistenia. Zdravotné výkony sa hradili zo zdravotného poistenia podľa zoznamu 
zdravotných výkonov. Poisťovne neuhrádzali náklady na očkovacie látky zabezpečované pre 
potreby imunizačného programu MZ. Zoznam liečiv bol súčasťou zákona, neskôr 
samostatným nariadením vlády (nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z. z., účinné od 1. 1. 2001) a 
od 1. 10. 2002 opatrením MZ SR. Novelami týchto legislatívnych noriem sa bližšie 
špecifikoval aj spôsob úhrady liečiv (vrátane vakcín). Prehľad symbolov úhrad je uvedený 
v tab. 1. 

Nákup a financovanie očkovacích látok od roku 2005 
Až do roku 2005 bolo plánovanie očkovacích látok centralizované. Podľa platnej 

legislatívy očkovanie plánoval, organizoval, riadil a kontroloval hlavný hygienik. Očkovacie 
látky sa hradili podľa jednotlivých druhov očkovania: 
− zo štátneho rozpočtu (povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých, osobitné očkovanie 

osôb, ktoré sa pri výkone svojej práce vystavujú zvýšenému nebezpečenstvu vybraných 
infekčných ochorení, mimoriadne očkovanie), nákup a distribúcia boli riadené centrálne, 

− z prostriedkov zdravotného poistenia, 
− z prostriedkov fyzickej alebo právnickej osoby.  

V roku 2005 sa stali účinnými nové legislatívne normy, tzv. reformné zákony a zaviedol 
sa nový, decentralizovaný systém zabezpečovania očkovacích látok (2). Úhrada za vakcíny 
prešla do kompetencie zdravotných poisťovní podľa zaradenia jednotlivých očkovacích látok 
do kategórií liekov. Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. určoval, že na základe verejného 
zdravotného poistenia sa hradí očkovanie a plne alebo čiastočne sa uhrádzajú 
vakcíny predpísané v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami. Ministerstvo 
zdravotníctva vydalo odborné usmernenie zo dňa 7. 2. 2005, ktorým sa usmerňoval postup pri 
zabezpečovaní očkovacích látok (3). Zoznam liekov vydávalo MZ opatrením a aktualizovalo 
ho najmenej raz za rok. MZ SR zriadilo na kategorizáciu liečiv Kategorizačnú komisiu pre 
liečivá ako svoj poradný orgán. Zriadená bola Odborná komisia MZ SR pre očkovacie látky 
(J07). Od roku 2006 pracuje Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI), menovaná ministrom 
zdravotníctva SR, ako poradná skupina ÚVZ SR pre problematiku týkajúcu sa imunizácie (1). 

V oblasti verejného zdravotníctva sa zákon č. 272/1994 Z. z. nahradil zákonom NR SR č. 
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. Vykonávacím predpisom sa stalo nariadenie vlády 
SR č. 337/2006 Z. z. Uvedené legislatívne normy platili do 1. septembra 2007, keď nadobudol 
účinnosť zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 
V súčasnosti povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek, upravuje 
vykonávací predpis – vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. (platná od 1. 1. 2009). Na základe 
zákona a vyhlášky každoročne hlavný hygienik MZ SR vypracováva očkovací kalendár.  

Poisťovne vďaka prijatým vykonávacím predpisom dostali možnosť obstarať pre svojich 
poistencov niektoré lieky priamo od výrobcu, prípadne od distribútora. Išlo o vyhlášku MZ 
SR č. 762/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže 
zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca. Lieky, vrátane očkovacích látok, 
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mohla poisťovňa obstarať priamo od výrobcu liekov. Vyhláškou MZ SR č. 445/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná 
poisťovňa, mohla poisťovňa obstarať lieky od výrobcu alebo od veľkodistribútora liekov. 
V súčasnosti platí vyhláška MZ SR č. 365/2009 Z. z. (účinná od 1. októbra 2009). Poisťovňa 
môže takto o. i. obstarať aj očkovacie látky. Poisťovne doteraz túto možnosť nevyužili. 
Očkovacie látky sa realizovali cez lekárne predpisom na lekársky predpis (pri spôsobe úhrady 
„V“), čo znamenalo v konečnom dôsledku vyššie finančné výdavky zo zdrojov verejného 
zdravotného poistenia na zabezpečenie očkovacích látok ako pri obstaraní priamo od výrobcu, 
prípadne veľkodistribútora. Do ceny očkovacej látky sa totiž započítava aj marža distribútora, 
resp. aj lekárne.  

 
Tab. 2. Zmeny spôsobu úhrad očkovacích látok určených pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých 

Obdobie  
Spôsob úhrady 
výkonu očkovania 

Spôsob úhrady vakcíny 

rok 1918 – 30. 9. 1993 štát, štátny rozpočet štátny rozpočet, centrálny nákup 
1. 10. 1993 – 31. 12. 2004 zdravotné poisťovne štátny rozpočet, centrálny nákup 
1. 1. 2005 – 30. 11. 2011 zdravotné poisťovne „V“ – predpis na recept, výber lekárom alebo 

sestrou v lekárni 
„A“ – na objednávku (len niektoré – viacdávkové 
balenia)  

1. 12. 2011 – 31. 12. 2012 zdravotné poisťovne „A“ – osobitný spôsob úhrady – na objednávku pre 
ambulanciu 

od 1. 1. 2013 zdravotné poisťovne „V“ – predpis na recept, výber lekárom alebo 
sestrou (povinné očkovanie), resp. pacientom 
(odporúčané očkovanie) v lekárni 
„A“ – na objednávku (len niektoré – napr. 
viacdávkové balenia) 

 
Zatiaľ poslednou legislatívnou normou, ktorá významne zmenila zabezpečovanie a úhradu 

očkovacích látok, je zákon NR SR č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. 
Podľa zákona zoznam kategorizovaných liekov zverejňuje ministerstvo na svojom webovom 
sídle vždy k prvému dňu mesiaca. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa presunula 
povinnosť zabezpečiť očkovacie látky na očkujúcich lekárov, preradením očkovacích látok zo 
spôsobu úhrady „V“ medzi lieky s osobitným spôsobom úhrady, tzv. „A“ lieky. Vakcíny sa 
objednávali na žiadanky. Lekár podanie vakcíny spolu s výkonom očkovania zaznamenal do 
zúčtovacieho dokladu pre poisťovňu. Po ukončení mesiaca zaslal zúčtovacie doklady do 
zdravotnej poisťovne, ktorá mu náklady na vakcíny preplatila až pri zúčtovaní výkonov za 
daný mesiac. Pre problémy so zabezpečením pravidelného povinného očkovania sa však od 1. 
1. 2013 vakcíny opäť preradili do spôsobu úhrady „V“, t. j. opäť predpis na recept (tab. 2). 

Od 1. januára 2012 je na Slovensku nariadené povinné očkovanie proti 10 prenosným 
ochoreniam: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam, parotitíde, ružienke, detskej obrne, 
vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým 
infekciám.  
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Záver 

Povinné očkovanie na Slovensku bolo vždy v záujme ako jednotlivca, tak i spoločnosti. 
Výkon očkovania i očkovacie látky hradil aj v minulosti štát. V súčasnosti sa očkovacie látky 
hradia zo zdravotného poistenia, zamestnávateľom, alebo očkovanou osobou. Zo zdravotného 
poistenia sa hradí (očkovacia látka a výkon očkovania) povinné pravidelné očkovanie osôb, 
ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému 
nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo 
nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva na ochranu zdravia na 
predchádzanie prenosným ochoreniam. Zamestnávatelia hradia povinné očkovanie osôb 
profesionálne vystavených zvýšenému nebezpečenstvu, odporúčané očkovanie môžu, ale 
nemusia uhrádzať. Očkované osoby si hradia očkovanie, ktoré lekár vykoná na ich vlastnú 
žiadosť. Pre povinné očkovanie je týmto spôsobom legislatívne zabezpečený princíp 
solidarity, t. j. rovnaký prístup k očkovaniu a zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na vek, 
pohlavie, etnický pôvod, vzdelanie alebo miesto bydliska. 
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Insekticídy sa používajú na ničenie hmyzu, a to buď samostatne, alebo v zmesiach. 
Syntetické pyretroidy sú analógy prirodzene sa vyskytujúcich pyretrínov, prítomných v 
extrakte z kvetov Chrysanthemum cinerariaefolium. Rozdeľujú sa na dva typy zlúčenín: 1) 
zlúčeniny typu I (non-cyano-), ktoré neobsahujú α-kyano substituent a 2), typ II (α-cyano-) 
zlúčeniny, ktoré obsahujú α-kyanofenoxybenzyl substituent. Jedným zo syntetických 
pyretroidov je deltametrín, patriaci k typu II (α-kyano-) zlúčeninám. Deltametrín je kontaktný 
a požerový jed používaný na ochranu rôznych plodín pred škodcami, napr. bavlny, kukurice, 
obilnín, sójových bôbov a zeleniny. Deltametrín hrá kľúčovú úlohu v boji proti vektorom 
malárie (hlavne Anopheles gambiae a Aedes aegyptii) a používa sa pri výrobe dlhodobo 
účinných insekticídnych moskytiér. Avšak rezistencia na deltametrín je už rozsiahla a 
ohrozuje úspech celosvetových programov boja proti vektorom malárie. Deltametrín je aj 
jednou z hlavných zložiek práškov proti mravcom a účinným antiparazitikom v boji proti 
prenášačom leishmaniózy (1). Základné informácie o deltametríne sú uvedené na tab. 1 (2). 

Metabolizácia 
U cicavcov (vrátane človeka) je metabolizácia pyretrínov a pyretroidov rýchla, dochádza 

k esterovej hydrolýze alebo oxidácii sprostredkovanej cytochrómom P450. In vivo 
toxikokinetické štúdie perorálne podávaných pyretroidov u potkanov a myší poukázali na 
takmer kompletnú elimináciu z organizmu do 2 – 8 dní a polčasy v nervovom systéme boli u 
potkanov 13 – 39 h.  

Absorpcia, distribúcia a vylučovanie deltametrínu sa študovali u troch mužov, 
dobrovoľníkov, ktorí dostali perorálne 14C rádioaktívne značený insekticíd v dávke 3 mg. 
Najvyššie plazmatické koncentrácie boli zaznamenané 1 – 2 h po podaní, s polčasom 
eliminácie v plazme 10 – 11,5 h. Počas 5 dní sa 10 – 26 % dávky vylúčilo stolicou a 51 – 

                                                           
1Práca vznikla vďaka finančnej podpore grantov VEGA 1/0287/11 a 1/0855/12.  
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59 % močom; 90 % v moči počas prvých 24 h. V dôsledku lipofilných vlastností sa 
deltametrín po príjme do organizmu distribuuje do mnohých tkanív a orgánov. Ako jeden z 
najtoxickejších pyretroidov však nie je úplne metabolizovaný alebo detoxikovaný 
v organizme, preto vážne riziko predstavuje hromadenie sa jeho rezíduí, najmä v tukovom 
tkanive (3).  

 
 Tab. 1. Základné informácie o deltametríne (2) 

Chemický názov  Deltametrín 

Systematický názov  
kyano-(3-fenoxyfenyl)-methylester kyseliny 3-(2,2-
dibromethenyl)-2,2-dimethyl-cyklopropan-1-karboxylovej 

Sumárny vzorec  C22H19Br2NO3 

Registračné číslo CAS  52918-63-5 

Molekulová hmotnosť  505,2 

Štruktúrny vzorec 

 

 

 
Expozícia 
Pre deltametrín sú dôležité tri cesty expozície: inhalácia, požitie (napr. pôdnych častíc) a 

dermálna absorpcia (4). Po aplikácii insekticídnych prípravkov môže byť deltametrín 
prítomný vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Požitie pôdnych častíc a kontakt s ošetrenými 
povrchmi sú hlavnými cestami expozície u detí v bytoch, kde sa aplikuje deltametrín. Možná 
je aj inhalácia častíc, pokiaľ sa deti dostanú do miestnosti tesne po aplikácii insekticídu.  

Ako markery expozície sa zvyčajne stanovujú dva metabolity deltametrínu � 3-
fenoxybenzoová kyselina (3-PBA) a cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetylcyklopropán-1-
karboxylová kyselina (Br2CA) v moči. Na základe stanovenia koncentrácie týchto 
metabolitov v moči Ortiz-Pérez a kol. (4) zistili, že u detí dochádza k expozícii deltametrínu 
predovšetkým v priebehu prvých 3 dní po postreku, však detekcia metabolitov bola možná až 
do 45 dní po aplikácii. Prítomnosť metabolitov počas celej doby štúdie odrážala konštantnú 
expozíciu (kvôli prítomnosti deltametrínu v pôde). 

V posledných rokoch boli významné hladiny metabolitov deltametrínu detegované aj v 
moči tehotných žien a v materskom mlieku (5). Preto sa v súčasnosti venuje pozornosť 
bezpečnosti tohto insekticídu, jeho možnej vývinovej neurotoxicite a iným nežiaducim 
účinkom v ohrozených populáciách.  

Akútna otrava 
Príznakmi akútnej otravy u ľudí sú: ataxia, kŕče, paralýzy, dermatitída, edém, hnačka, 

dýchavičnosť, bolesť hlavy, indukcia pečeňových mikrozomálnych enzýmov, podráždenosť, 
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periférny cievny kolaps, výtok z nosa, zvýšenie sérovej alkalickej fosfatázy, hučanie v ušiach, 
tras, vracanie a smrť v dôsledku respiračného zlyhania. Pri alergickej reakcii sa zistili 
nasledujúce účinky: anafylaxia, bronchospazmus, eozinofília, horúčka, precitlivenosť, zápal 
pľúc, bledosť, potenie, náhly opuch tváre, viečok, pier a slizníc, tachykardia (2). 

Nežiaduce účinky po chronickej expozícii 
Nežiaducimi chronickými účinkami insekticídu sa zaoberajú mnohí autori. Popísaný bol 

napríklad jeho neurotoxický (6) a imunosupresívny účinok (7), výskyt alergických reakcií (8) 
a hypertenzie (9), zníženie hladiny testosterónu (10), hepatotoxicita, nefrotoxicita (11), 
cytotoxicita (8) a genotoxicita (11). 

Hepatotoxicita – histologické zmeny v pečeni po expozícii deltametrínu popísali Tos‐Luty 

a kol. (12) a Chargui a kol. (11). Štúdia autorov Chargui a kol. (11) ukázala, že deltametrín 
spôsobuje predovšetkým intenzívne poškodenie pečene po 45 a 60 dňoch subkutánnej 
expozície. Perorálne podávanie deltametrínu počas 30 dní u potkanov vyvolalo výrazný nárast 
aktivity transamináz, alkalickej fosfatázy, laktát-dehydrogenázy a hladiny glukózy v sére (3). 

Nefrotoxicita – histologické zmeny v obličkách po expozícii deltametrínu popísali 

Tos‐Luty a kol. (12) a Chargui a kol. (11). 

Genotoxicita – deltametrín nevykazoval mutagénny účinok u kmeňov baktérií Salmonella 

typhimurium TA100 a TA98, Escherichia coli WP2, Saccharomyces cerevisiae, ani 
na bunkách čínskeho škrečka V79 a bunkách kostnej drene in vivo (13, 14). Ortiz-Pérez a kol. 
(4) pomocou Comet assay nezaznamenali genotoxický účinok u exponovaných detí.  

Na druhej strane, niektoré in vitro (15) a in vivo (13, 11) testy poukázali na možné 
genotoxické účinky insekticídu. Signifikantné zvýšenie frekvencie chromozómových aberácií 
a mikrojadier v kostnej dreni myší sledovali Bhunya a Pati (16) a Chauhan a kol. (17). 
Deltametrín taktiež indukoval chromozómové aberácie a mikrojadrá v humánnych 
lymfocytoch in vitro (15, 17), tvorbu mikrojadier v erytrocytoch rýb Channa punctata, T. 

rendalli a Oreochromis niloticus (18, 19). Indukcia mikrojadier sa nezistila u myší (18). 
Şekeroğlu a kol. (20) zistili, že kombinovaná subakútna expozícia deltametrínu a tiaclopridu 
vykazovala genotoxické a cytotoxické účinky v bunkách kostnej drene potkanov. 

Oxidačný stres – deltametrín môže vyvolať poškodenie buniek vďaka svojim lipofilným 
vlastnostiam, ktoré mu umožňujú ľahko prejsť cez plazmatickú membránu. Predpokladá sa, 
že insekticíd môže v tkanivách pôsobiť ako oxidant alebo voľný radikál, čo spôsobuje 
oxidatívny stres. Výrazné zvýšenie plazmatickej koncentrácie malondialdehydu sa sledovalo 
po opakovanej subkutánnej (11) aj perorálnej expozícii (3) u potkanov.  

 
Záver 

Na záver je možné konštatovať, že sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré by odhalili presný 
mechanizmus účinku deltametrínu na bunky necieľových organizmov.  
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Medzi intoxikáciami hubami majú časté zastúpenie alimentárne otravy. Na Slovensku je 
najčastejšou príčinou zámena jedlých húb za jedovaté, ktoré svojim výzorom často zlákajú aj 
skúsených hubárov. Viaceré intoxikácie hubami sú následkom požitia nedostatočne 
spracovaných húb, a to aj v prípade jedlých húb. Tieto otravy sa v najvyššej miere prejavia na 
gastrointestinálnom trakte a spravidla nevedú k úmrtiu. Minimalizovať tieto dopady možno aj 
správnym skladovaním a tepelnou úpravou húb, ale aj dostatočným vzdelávaním najmä 
mladých ľudí a širokej verejnosti. 

V sledovaných rokoch 2007 až 2011 bolo v Slovenskej republike zaznamenaných viac 
ako 1 000 prípadov intoxikácií hubami. Po nich často nasledovala hospitalizácia, nevynímajúc 
deti do 1 roka života. Priemerný ošetrovací čas jedného pacienta sú 2 až 3 dni, čo spolu činí 
viac ako 2 500 ošetrovacích dní. 

Huby, toxicita 
Huby sú heterotrofné stielkaté rastliny bez zelených listov, chlorofylu, a teda aj ich spôsob 

výživy sa od zelených rastlín výrazne odlišuje. Zelené listy huby buď nikdy nemali, alebo o 
ne prišli počas svojho vývoja. Rovnako ako rastliny a živočíchy aj huby prechádzali a dodnes 
prechádzajú zložitým vývojovým procesom. Na rozdiel od rastlín získavajú huby energiu a 
hmotu rozkladom odumretej alebo organickej hmoty iných organizmov na jednoduchšie 
komponenty. Sú teda reducenti živej hmoty a prislúcha im dôležité miesto v kolobehu prvkov 
(1). Huby delíme na mikroskopické – plesne, kvasinky a makroskopické – makromycéty (1). 

Pri životných dejoch húb vznikajú primárne látky potrebné pre rast a rozmnožovanie a 
uvoľňuje sa potrebná energia. Niektoré z týchto látok sa potom buď chemicky pretvárajú, 
hromadia v bunkách alebo sa uvoľňujú do prostredia. Tieto sekundárne metabolity väčšinou 
už huba nespracúva a sú fyziologickým znakom určitého druhu. Sú to napríklad stimulátory 
rastu, toxíny, vitamíny, aminokyseliny, organické kyseliny alebo antibiotiká (4).  

                                                           
1
 Práca vznikla vďaka finančnej podpore grantu KEGA 008UVLF-4/2014 

Životné podmienky a zdravie, 2015 
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Za jed (noxa, škodlivina, toxická látka) možno označiť každú látku, ktorá je organizmu 
kvalitatívne alebo kvantitatívne cudzia a ktorá ho poškodzuje fyzikálne alebo chemicky (9). 
Priebeh intoxikácie nevieme vždy predvídať, pretože jed môže pôsobiť priamo, ale aj 
nepriamo prostredníctvom svojich metabolitov. Závisí na fyzikálno-chemických vlastnostiach 
toxínu, dávke a distribučnom priestore. Otrava môže vzniknúť náhle alebo môže vznikať 
dlhodobo chronickým pôsobením nízkych koncentrácií toxínov. Intoxikácia môže vzniknúť 
náhodne, teda neúmyselne alebo zámerne aktivitou cudzej osoby (5).  

Toxicitou označujeme schopnosť chemickej látky spôsobiť poškodenie organizmu. 
Najčastejšie sa vyjadruje kvantitatívne, veľkosťou dávky, ktorá je potrebná na dosiahnutie 
určitého účinku. Toxicita nemusí byť priamo úmerná dávke. Ide skôr o výnimočný prípad. 
Kvantitatívne vyjadrenie toxického účinku nie je jednoznačné. Toxicita sa charakterizuje 
letálnou dávkou (8).  

Intoxikácie hubami delíme do nasledujúcich 8 skupín:  
− skupina 1: syndróm gastroenterodyspeptický,  
− skupina 2: syndróm muskarínový,  
− skupina 3: syndróm psilocybínový,  
− skupina 4: syndróm panterínový,  
− skupina 5: syndróm gyromitrínový,  
− skupina 6: syndróm faloidný,  
− skupina 7: syndróm antabusový,  
− skupina 8: syndróm orelanínový (19). 

Magické huby 
Už niekoľko storočí sa jedy nachádzajúce v hubách spájajú s čiernou mágiou a zlými 

silami. Vo veľkej miere sa dávali do súvisu s jedovatými predstaviteľmi živočíšnej ríše, najmä 
hadmi. Zdrojom vyvolávajúcim psilocybínový syndróm sú tzv. magické huby rastúce v jeseni 
až neskorej jeseni (september – október). Medzi faktory, ktoré vplývajú na rozvoj húb, tvorbu 
plodníc a rozširovanie húb, patria podklad, slnečné svetlo, teplota, prúdenie vzduchu alebo 
organizmy žijúce v prírode spolu s hubami. Za azda najdôležitejší klimatický činiteľ však 
môžeme označiť vlhkosť. Nedostatok vody vplýva na huby najmä v raných štádiách rozvoja 
podhubia a pri tvorbe plodníc, no požiadavky na stupeň vlhkosti veľmi kolíšu a sú závislé na 
druhu huby (4). Obsahujú halucinogénne komponenty psilocybín a psilocín (12). 

Najznámejšou z týchto húb je Psilocybe cubensis, nasledovaná Psilocybe semilanceata, 
Psilocybe tampanensis a Panaeolus cyanescens. Práve v Panaeolus cyanescens sa zistil 
najvyšší obsah psilocybínu a psilocínu (12). Holohlavec končistý (Psilocybe semilanceata) 
má klobúk vysoký 15 mm, široký 5 až 9 mm, olivovo sivohnedý, žltohnedý alebo zelenkavo 
žltý, kužeľovitý, hore s hrboľom (obr. 1). Je slizký, lysý, jemne ryhovaný a blanitý. Okraje 
má zahnuté smerom k hlúbiku. Lupene holohlavca sú zelenosivé, v neskoršom veku až 
čiernohnedé, stredne husté a na okraji svetlejšie. Hlúbik je veľmi dlhý, vlnitý, veľmi tenký a 
nelámavý, svetlo hnedej alebo okrovej farby. Rastie veľmi vzácne od augusta do októbra. 
Môžeme ho nájsť na pastvinách, medziach, trávnatých cestách a lesných okrajoch od nížin po 
hory. Pokiaľ má priaznivé podmienky pre rast, nájdeme ho vždy v húfoch. Nerastie však 
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v trsoch, ale jednotlivo. Najčastejšie si ho hubári môžu zameniť so špičkou obyčajnou (obr. 2) 
(Marasmius oreades) a helmovkou tuhonohou (Mycena galericulata) (1).  

 

  
 

Obr. 1. Psilocybe semilanceata (20) 
 

Obr. 2. Marasmius oreades (21) 
 
Psilocybe semilanceata sa vďaka svojmu rozšíreniu považuje za „klasika“ medzi 

európskymi psychotropnými hubami. Vo Veľkej Británii je známa táto huba tiež ako Magic 

Mushroom (magická huba) a v USA prezývaná ako Liberty Cap (lysohlávka). Je blízka 
príbuzná mexickým druhom a celkovo sa podobá druhom Psilocybe semperviva a Psilocybe 

mexicana. Až v roku 1963 sa prvý krát preukázal nález psilocybínu v európskych druhoch. V 
sušine húb sa pomocou papierovej chromatografie dokázal obsah psilocybínu 0,25 %. V 
rokoch 1967 a 1969 sa psilocybín preukázal aj vo vzorkách húb z Anglicka a Škótska a v roku 
1977 vo vzorkách z Nemecka (6). Výsledky výskumu však dokazujú, že podiel psilocybínu 
vo vzorkách z rôznych lokalít je rozdielny (tab. 1). V ďalších výskumoch bolo možné 
dokázať, že obsah alkaloidov sa líši i medzi jednotlivými hubami z toho istého náleziska. 
Malé huby takmer zakaždým obsahovali viac alkaloidu ako väčšie. Jedna z plodníc z 
Fínskeho náleziska obsahovala až 2,37 % psilocybínu (6).  
 

 Tab. 1. Podiel psilocybínu v sušených plodniciach Psilocybe semilanceata  
 s ohľadom na rôznu lokalitu výskytu huby (6) 

Pôvod Psilocybe semilanceata Obsah psilocybínu [%] 
Dőbener Heide, východné Nemecko 0,96 
Praha, stredné Čechy 1,05 
Krásná Lípa, severné Čechy 0,91 
Nórsko 0,95 
Pacifický severozápad, USA 0,93 
Holandsko 0,97 

 
Vo Veľkej Británii je ilegálne vlastniť alebo predávať tieto psilocybínové huby, od roku 

2005 sa kontrolujú aj čerstvé psilocybínové huby a zákonom sú zakázané, pretože čerstvé 
alebo sušené magické huby majú podobný účinok ako drogy heroín, LSD a kokaín (23).  

Symptómy psilocybínového syndrómu  
Pre psilocybínový syndróm je charakteristická mydriáza, tachykardia, hypertenzia, vertigo 

alebo aj ataxia, parestézia a svalová slabosť (15). Toxín psilocybín sa považuje za narkotickú 
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drogu (14). Produkuje celú škálu akútnych zmien vo vnímaní, subjektívneho prežívania a 
labilných nálad. Psilocybín zvyšuje aj mieru mystického zážitku. Rovnako vyvoláva zmenu 
somatických a kognitívnych funkcií, emocionálne zmeny, vrátane vizuálnych a sluchových 
halucinácií. Svojim psychotropným účinkom je podobný klasickým serotoninergickým 
halucinogénom ako LSD a mezkalín (7). Psilocybín výrazne znižuje pozornosť, ale nemá 
významný efekt na priestorové pracovanie pamäte (3). Vyvoláva depersonalizáciu, 
odcudzenie, vrátane porúch v subjektívnom vnímaní času (18). Rod Psilocybe obsahuje 
viacero halucinogénnych substancií. V Mexiku sa využívali na náboženské účely už pred 
štyrmi storočiami (16). Ako zdroj týchto halucinogénov slúži pojedanie čerstvých alebo i 
sušených húb, pokiaľ je látka dostupná v práškovej forme, rozpúšťa sa vo vode alebo sa fajčí 
(10). Známe je aj zmrazovanie drog a ich spracovávanie do kapsúl na neskoršie užitie, 
pridávanie do mliečnych nápojov, čajov, polievok a iných jedál. Pojedanie psychoaktívnych 
húb v čerstvom stave však produkuje najsilnejšie a najintenzívnejšie vizuálne obrazy. Medzi 
ďalšie, na tento účel využívané potraviny, patrí aj čokoláda a med. Využívajú sa pri transporte 
a exporte psychoaktívnych húb. V mede zostáva halucinogénny potenciál húb zachovaný 
lepšie ako v sušenej alebo mrazenej forme (12).  

Pri požívaní huby s cieľom dosiahnuť halucinogénne účinky môže dôjsť po prvej dávke 
ku tzv. bad-trip – ide o nepríjemné, paranoidné halucinácie spojené s agresivitou. Po 
intravenóznom podaní sa pozorovalo zvýšenie hodnôt sérových transamináz, 
methemoglobinémia, myalgie, altralgie, hyperreflexia a hyperpyrexia. Takisto môže vzniknúť 
chronický flash-back fenomén, t.j. prepuknutie príznakov akútnej intoxikácie v aktuálne 
čistom teréne organizmu chronického toxikomana, čiže bez požitia drogy, napr. o 2 týždne až 
6 mesiacov od posledného požitia drogy (15).  

Toxíny vyvolávajúce psilocybínový syndróm 
Najdôležitejšie z toxínov vyvolávajúcich psilocybínový syndróm sú deriváty 

dimetyltryptamínu. Ide o psilocybín (4-phosporylo-N,N-dimethyltryptamin) a psilocín (4-
hydroxy-N,N-dimethyltryptamin). Halucinácie vyvolá 5 – 15 mg psilocybínu, čo predstavuje 
1 až 4 veľké plodnice, t.j. 10 – 30 g plodníc. Účinok nastupuje do 30 – 60 minút, trvá 4 – 6 
hodín a do 10 hodín odznieva. Mortalita pri týchto otravách predstavuje menej ako 1 % (15).  

Psilocybínový účinok sprostredkuje jeho pôsobenie na 5-HT1A a 5-HT2A receptory. 
Aktivácia týchto receptorov vedie k zvýšenej aktivite mozgovej kôry a k zníženiu primárneho 
uvoľňovania serotonínu. Tento efekt je najvýraznejší vo frontálnej časti mozgovej kôry, kde 
je zvýšená denzita 5-HT2A receptorov v porovnaní s ostatnými oblasťami mozgovej kôry (3). 
Štúdie dokazujú, že prostredníctvom týchto vlastností redukuje symptómy obsesívno-
kompulzívnej poruchy u pacientov, ktorí sú rezistentní na klasickú terapiu (inhibítory 
reuptake-u 5-HT, SSRI). Je bezpečný a dobre tolerovaný (11).  

Psilocybín a psilocín patria medzi termostabilné toxíny. Stabilita psilocybínu je 
neobyčajná. Podarilo sa dokonca preukázať 0,014 % psilocybínu v sušenom exemplári z roku 
1869, ktorý bol uložený v jednom fínskom herbári. Až teploty nad 50 °C spôsobujú 
rozloženie psilocybínu a jeho derivátov. Rovnako v hubách sušených zmrazením dochádza 
kvôli ich poréznej štruktúre po dlhšom skladovaní (trvajúcom týždne alebo mesiace) k tomu, 
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že po rozmrazení na teplotu 20 °C nastáva rýchly rozpad týchto alkaloidov (6). Na základe 
vykonaných štúdií a experimentov sa zistilo, že obsah psilocybínu v hubách sa 
nepredvídateľne mení z generácie na generáciu, ale len o malú hodnotu. Oproti tomu hodnota 
psilocínu je v prvej až druhej generácii extrémne nízka až nulová. Svoje maximum dosahuje 
psilocín vo štvrtej generácii a v ďalších generáciách jeho koncentrácia opäť klesá (2). 

Terapia psilocybínového syndrómu 
Základom terapie pri otrave psilocybínom je aktívne uhlie. Pokiaľ chceme alebo je 

potrebné odoslať obsah žalúdka na mykologické vyšetrenie, treba pred podaním aktívneho 
uhlia vykonať výplach žalúdka. Aktívne uhlie sa podáva v dávke 1 g na kg hmotnosti vo 
forme 20 – 25 % suspenzie, t.j. 20 – 25 g na 100 ml vlažnej vody. Ďalším krokom je podanie 
laxatíva, napr. MgSO4, Glauberovej soli (Na2SO4) alebo laktulózy. Aktívne uhlie sa podáva 
spolu s laxatívom každé 2 – 4 hodiny až do klinickej stabilizácie stavu pacienta. Obyčajne je 
to do 24 až 48 hodín. Podávanie laxatív je však kontraindikované pri hnačke. Je potrebné 
sledovať rozvoj halucinogénnych príznakov a funkcie respiračného a kardiovaskulárneho 
systému. Dráždivosť CNS je zvýšená, preto je vhodné umiestniť pacienta do ticha a pološera. 
Kŕče a panické reakcie sa tlmia benzodiazepínmi. Pri hyperpyrexii, najmä u detí, môže byť 
potrebné podanie antipyretík. Podávanie anticholinergík je kontraindikované, nakoľko 
stimulujú vznik a rozvoj halucinácií (15).  

 
Záver 

Huby predstavujú v ekosystéme samostatnú ríšu. Najčastejšie zbierané a konzumované 
huby sa podrobili viacerým výskumom a štúdiám, no rôzni autori vedeckých publikácií 
uvádzajú tisíce húb, ktoré sa ešte neskúmali alebo nezaradili do systému. Nové druhy húb sa 
stále nachádzajú v tropických oblastiach. Odhaduje sa, že 22 až 55 % húb rastúcich v týchto 
oblastiach ešte nebolo popísaných (17). Divo rastúce huby sú v mnohých krajoch pochúťkou. 
Ich zber sa stal v niektorých krajinách národnou záľubou. Napríklad v susednej Českej 
republike sú známe prípady jednotlivcov, ktorých ročná konzumácia húb presahuje 10 kg. 
Práve tam sa výskumy venujú aj vhodným oblastiam pre zber, keďže sa dokázalo, že huby 
rastúce v znečistených lokalitách (pri diaľniciach alebo cestách s častým prejazdom) obsahujú 
vysoké koncentrácie ťažkých kovov – predovšetkým ide o kadmium, ortuť, olovo a meď.  

Okrem rizika alimentárnych otráv poukazujeme v práci aj na nebezpečenstvo cielených 
intoxikácií z dôvodu zneužívania húb kvôli ich halucinogénnym účinkom, keďže slovenské 
zdravotnícke zariadenia podľa štatistík NCZI SR evidujú desiatky až stovky pacientov so 
syndrómom otravy hubami (13). 
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Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém 
ľudského tela a vyvolať nepriaznivé účinky (vývojové, reprodukčné, nervové a imunitné) u 
človeka i v prírode. Ide o široké spektrum látok (prírodných i vyrobených človekom, vrátane 
liečiv), napr. dioxíny a dioxínom podobné látky, PCB (polychlórované bifenyly), DDT a 
ďalšie pesticídy, zmäkčovadlá atď. Endokrinné disruptory napodobňujú prirodzené hormóny, 
viažu sa na hormonálne receptory a tým spúšťajú príslušné chemické mechanizmy v bunke 
(typickým príkladom sú xenoestrogény). Väzbou na receptory môžu inhibovať funkciu 
prirodzených hormónov alebo narúšať syntézu, skladovanie, sekréciu, transport či rozklad 
prirodzených hormónov. Môžu predstavovať najväčšie nebezpečenstvo počas prenatálneho a 
včasného postnatálneho vývoja, keď sa vytvárajú orgány a nervové systémy. 
Najvýznamnejšími zdrojmi sú: plastové fľaše, plechovky, kovové konzervy na jedlo, čistiace 
prostriedky, spomaľovače horenia, jedlo, hračky, kozmetika a pesticídy. Z obalových 
materiálov sú najdiskutovanejšími endokrinnými discuptormi bisfenol A a styrén (1). 

Zdravotná bezpečnosť plastových obalových materiálov je legislatívne upravená na 
úrovni EÚ nasledujúcimi právnymi predpismi: 
− Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS 
− Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na 

styk s potravinami a jeho dodatky. 

Plasty sa vyrábajú z monomérov a iných východiskových látok a prísad (na dosiahnutie 
požadovaných technologických vlastností), ktoré sú chemicky zlúčené do makromolekulovej 
štruktúry, polyméru, ktorý tvorí hlavnú štrukturálnu zložku plastov. Polymér ako taký je 
inertná štruktúra s vysokou molekulovou hmotnosťou. Telo nedokáže za normálnych 
okolností absorbovať látky s molekulovou hmotnosťou vyššou ako 1 000 Daltonov (Da), 
potenciálne zdravotné riziko súvisiace so samotnými polymérmi je minimálne. Možné 
zdravotné riziko môžu predstavovať nezreagované alebo nedostatočne zreagované monoméry 
alebo iné východiskové látky, alebo prísady s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sa 
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dostanú do potravy migráciou z plastového materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami. 
Preto sú monoméry a iné východiskové látky a prísady podrobené posúdeniu rizika 
a schválené pred tým, ako sa použijú pri výrobe plastových materiálov a predmetov. 
Zdravotné riziko týchto látok vedecky hodnotí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý 
ustanovuje ich TDI (prijateľnú dennú dávku). TDI následne posúdi Európska komisia, ktorá 
tieto látky zaraďuje do tzv. pozitívneho zoznamu spolu s reštrikciami a obmedzeniami 
v podobe: SML – špecifický migračný limit, reštrikcie – limitovaný obsah, použitie iba na 
určité typy potravín, alebo použitie za určitých podmienok tak, aby bola zaručená zdravotná 
bezpečnosť plastových obalových materiálov (2).  

Bisfenol A (BPA) je chemická zlúčenina, ktorá sa používa pri výrobe materiálov 
prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, ako sú napríklad opakovane využiteľné plastové 
nádoby, príbory atď., alebo ako súčasť povrchových úprav plechoviek. Široké uplatnenie 
nachádza BPA aj ako súčasť povrchového plášťa termopapiera (napríklad papier účtovného 
dokladu z príjmových pokladníc). Zvyšky BPA môžu migrovať do potravín a nápojov, v 
prípade iných zdrojov, vrátane termopapiera, kozmetiky a prachu možno ich absorbovať 
kožou, prípadne vdýchnuť. Od roku 2009 prebieha posudzovanie bezpečnosti tejto látky, 
ktoré viedlo v roku 2011 k celoplošnému zákazu jeho používania pri výrobe 
polykarbonátových fliaš. Z posledného vedeckého hodnotenia rizika publikovaného v roku 
2015 vyplýva, že strava je hlavný zdroj expozície BPA pre všetky skupiny obyvateľstva a 
termopapier je druhým najdôležitejším zdrojom bisfenolu A pre všetky skupiny obyvateľstva 
staršie ako 3 roky. Konzervované potraviny (v plechovkách) a nekonzervované mäso a 
mäsové výrobky boli identifikované ako hlavné zdroje BPA pre všetky skupiny obyvateľstva. 
EFSA pristúpil k postupnému znižovaniu TDI pre BPA v potravinách: z 50 µg na kilogram 
telesnej hmotnosti na deň (µg/kg b.w./deň) až na 4 µg/kg telesnej hmotnosti/deň. Avšak 
najvyššie odhady v prípade dietetickej expozície a expozície z rôznych zdrojov (tzv. 
agregovanej expozície) sú tri až päťkrát nižšie v porovnaní s navrhovanou hodnotou TDI. 
Zatiaľ sa neočakáva žiadna ďalšia legislatívna úprava, ale je potrebné upozorniť na to, že 
priemysel používa náhrady BPA – zlúčeniny bisfenol AF, F, S, B, AP, P, Z, ktoré sa 
používajú bez dostatočných toxikologických informácií (3).  

Ďalšou problematickou zlúčeninou je styrén, ktorý sa používa na výrobu menu boxov, 
pohárov na studené a teplé nápoje, podnosov na potraviny (mäso, cukrovinky, ovocie, 
zelenina atď.), a ktoré sú určené iba na jednorazové použitie a krátkodobý kontakt 
s potravinami. Z toxikologického hľadiska je najvýznamnejšie množstvo nezreagovaného 
alebo nedostatočne zreagovaného monoméru, ktorý môže byť vo finálnom plaste v rozsahu: 
71 – 1 219 ppm. Množstvo tohto monoméru sa experimentálne stanovuje vo výluhoch 
z polystyrénových obalových materiálov. Styrén nemá v súčasnosti stanovený špecifický 
migračný limit, a v tom prípade sa na hodnotenie bezpečnosti používa špecifický migračný 
limit 60 mg/kg potravín alebo potravinového simulátora. Styrén sa prirodzene vyskytuje v 
rôznych druhoch potravín a nápojov, najvyššie hodnoty sa našli v škorici (1 690 – 39 200 
ng/g), v hovädzom mäse (5,25 – 7,85 ng/g), v kávových zrnách (1,57 – 7,85 ng/kg). V 
jahodách, pšenici, hrášku koncentrácia nie je vyššia ako 3 ng/g. Styrén nebol detekovaný v 



 412

zemiakoch, mlieku a hydine. Írska štúdia sledovala migráciu styrénu z obalových materiálov, 
kde zistili, že styrén nepredstavuje riziko pre dospelých ani deti s použitím TDI 40 µg/kg 
bw/day (4). 

 
Materiál a metódy 

Bezpečnosť polystyrénových obalových materiálov bola predmetom úradných kontrol 
materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami v roku 2011, ktorý je súčasťou 
viacročného plánu úradných kontrol v SR. Sledovali sme obsah styrénu vo výluhoch do 
nasledujúcich potravinových simulátorov: 
− 3 % kyselina octová – potravinový simulátor, ktorý sa používa pre tie potraviny, ktoré 

majú pH nižšie ako 4,5 a 
− 95 % etanol – náhradný potravinový simulátor pre tie potraviny, ktoré majú lipofilný 

charakter a sú schopné extrahovať lipofilné látky. 

Podmienky testovania boli definované v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 10/2011, ktoré predstavujú najprísnejšie predvídateľné podmienky použitia: 2 h, 100 °C 
(2). Styrén sme analyticky stanovili technikou GC/MS s nasledujúcimi GC podmienkami: 
nosný plyn hélium 170 kPa, split 30, injektor 180 °C, detektor FID, 230 °C a HS 
podmienkami: HS termostat 60 °C, teplota striekačky 60 °C, inkubačný čas 30 min, 
dávkovanie 1 ml. 

 
Výsledky a diskusia  

Testovali sme 21 rôznych vzoriek polystyrénových obalových materiálov dostupných na 
trhu Slovenskej republiky. Vzorky odoberali pracovníci RÚVZ v SR v distribučnej sieti, 
veľkoskladoch a stravovacích zariadeniach. Spolu s odberom vzoriek vykonali aj kontrolu 
skladovania, kontrolu označovania a kontrolu vyhlásení o zhode v súlade s platnou 
legislatívou. Styrén bol vo všetkých vzorkách nedetekovateľný s medzou dokázateľnosti 0,17 
mg/kg potravinového simulátora. Sledovali sme aj vplyv obalových materiálov na senzorické 
vlastnosti použitého potravinového simulátora – deionizovaná voda. Senzorickým 
hodnotením obalové materiály vyhoveli požiadavkám pre styk s potravinami.  

 
Záver 

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že pri použití danej analytickej metódy vyhoveli 
všetky vzorky všeobecnému špecifickému migračnému limitu 60 mg/kg potravín alebo 
potravinového simulátora, avšak s nárastom citlivosti analytických metód a narastajúcim 
výskumom v oblasti toxicity bude potrebné prehodnocovať bezpečnosť látok používaných pri 
výrobe plastov (5).  
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História diaľnic 

Súčasný stav siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku je výsledkom vývoja 
geopoliticko-ekonomických pomerov v Stredovýchodnej Európe.  

Roky 1918 – 1939, Česko-Slovenská republika: 
1935 – prvé úvahy o budovaní diaľnice, ktorá by spájala oba konce republiky a tvorila by os štátu.  
1935 – návrh Československého regionalistického ústredia (CSRU) na vybudovanie Národnej cesty Plzeň – 

Košice, ktorá by prišla na Slovensko zo Zlína a viedla by cez Banskú Bystricu do Košíc.  
1935 – návrh brnenských dopravných expertov predstavovali dve vetvy REGs. a REGj., ktoré mali mať 

spoločný začiatok v meste Cheb a spojili by sa v Košiciach. Odtiaľ by viedla iba jedna línia na 
Podkarpatskú Rus cez Užhorod do mesta Chust. Severná vetva mala viesť na Slovensku od Zlína cez Žilinu do 
Košíc. Južná vetva mala prísť na Slovensko od Brna a viedla by cez Trnavu a Banskú Bystricu. Celá 
dĺžka návrhu bola impozantná, merala 2 000 km.  

 

 
 

Obr. 1. Mapa 1935 – 1938 
 
1937 – návrh veľkopriemyselníka Tomáša Baťu mal celoeurópsky rozmer. Išlo o napojenie siete na Európu 

od západu a vybudovanie osi stredom naprieč republikou. Jeho diaľková cesta mala svojimi 700 kilometrami 
spájať Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskú Rus. Na Slovensko by prišla od Zlína a viedla by cez Žilinu, 
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Prešov, Michalovce a ďalej do Veľkého Bočkova na Podkarpatskej Rusi na hranicu Československa 
s Rumunskom. Tu by sa napojila na diaľnicu idúcu k Čiernemu moru. 
 

 
 

Obr. 2. Mapa 1938 (Mníchovský diktát) 
  
1938 – zriadenie československého Generálneho riaditeľstva stavby diaľnic. 
Roky 1939 – 1945, Nemecká ríša (Protektorát Čechy a Morava), Slovenská republika: 
1939 – začala sa budovať os československej diaľničnej siete, tzv. protektorátna diaľnica vedúca z Prahy do 

Brna. 
1942 – zákaz budovania všetkých diaľnic v Ríši.  
 

 
 

Obr. 3. Mapa 1939 – 1945 (II. svetová vojna) 
 
Roky 1945 – 1968, Československá republika: 

1945 – prezident Beneš rozhodol o výstavbe diaľnice z Prahy na hranice so ZSSR. 
1945 – plánovaná diaľničná sieť bude po strate Podkarpatskej Rusi kratšia. 
1946 – obnovenie prác na výstavbe diaľnice Praha – Slovensko. 
1948 – po štátnom prevrate dochádza k utlmeniu výstavby diaľnic. 
1950 – pre vysoké náklady vláda ČSR zastavila výstavbu diaľnic. 
1960 – vysoký nárast dopravy v Československu. 
1966 – vláda ČSR rozhodla o obnovení diaľničnej výstavby. 
1967 – zriadenie Riaditeľstva diaľnic Praha. 
 
Roky 1968 – 1991, Československá socialistická republika: 

1968 – zriadenie Slovenského riaditeľstva diaľnic.  
1972 – Vláda ČSSR rozhodla o výstavbe diaľnic bez finančných limitov, čím umožnila rozostavať celý úsek 

diaľnice Praha – Brno – Bratislava D1, D2. 
1974 – začiatok výstavby D2 Brno – Bratislava. 
1975 – Vláda ČSSR prijala zákon o urýchlení výstavby diaľnic, ktorý nemal dlhodobý dosah. 
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1980 – sprevádzkovanie D1 a D2 po celej dĺžke (Praha – Brno – Bratislava). 
1989 – na Slovensku je sprevádzkovaná D1 v okolí Liptovskej Mary a úsek spájajúci Košice a Prešov, D2 

BA – Brno a D61 BA – Horná Streda. 
 

 
 

Obr. 4. Mapa 1945 – 1950 (Poprevratové obdobie) 
  
 

 
 

Obr. 5. Mapa 1960 – 1980 
 

 
 

Obr. 6. Mapa 1985 – 1989 
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Roky 1991 – 1993, Česká a Slovenská Federatívna Republika: 

1990 – podľa plánov ČSSR mala byť v tomto roku dokončená kompletná sieť diaľnic v krajine. 

Celková dĺžka diaľnic v SR je 423,051 km. Výstavba prvých úsekov diaľnic:  
Diaľnica D1: Začína v Bratislave v križovatke Pečňa s diaľnicou D2. Ďalej pokračuje severovýchodným 

smerom na mestá Trnava, Žilina, Poprad, Prešov, Košice. Končí na štátnej hranici s Ukrajinou na hraničnom 
priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. Výstavba prvého úseku diaľnice začala v roku 1972.  

 

 
 

Obr. 7. Mapa 1990 – 1993 (po rozdelení ČSFR, 1993) Slovenská republika 

 
Obr. 8. Aktuálna mapa siete diaľnic a rýchlostných ciest  

(Zdroj: http://www.ndsas.sk/ext_dok-mapa_siete/44547c) 
 
Diaľnica D2: Začína na štátnej hranici s Českom, hraničným priechodom Lanžhot – Brodské. Pokračuje 

južne smerom Kúty, Malacky, Bratislava, až na hraničný priechod Čunovo – Rajka na štátnej hranici s 
Maďarskom. Výstavba prvého úseku diaľnice začala v roku 1969.  

Diaľnica D3: Začína v križovatke Dolný Hričov s diaľnicou D1. Pokračuje na sever smerom na mestá 
Kysucké Nové Mesto a Čadca až k hraničnému priechodu Skalité na štátnej hranici s Poľskom. Výstavba prvého 
úseku diaľnice začala v roku 1996.  

Diaľnica D4: Začína na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee na štátnej hranici s Rakúskom. 
Pokračovaním smerom na obce Jarovce, Ivanka pri Dunaji a Stupava tvorí vonkajší obchvat Bratislavy. Končí 
opäť na štátnej hranici s Rakúskom pri bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Výstavba prvého úseku 
diaľnice začala v roku 1996. 

 
Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS) 

Národná diaľničná spoločnosť vznikla 1. februára 2005 na základe Zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej 
diaľničnej spoločnosti. Založil ju štát, ktorý je jej 100 % vlastníkom, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na založenie spoločnosti sa použil prioritný 
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infraštruktúrny majetok a súčasti slúžiace na správu, údržbu, opravy a rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest 
jediný akcionár, koná v mene štátu MDVRR SR. 

Zabezpečuje významné a štátom regulované činnosti:  
− plánovanie 
− príprava a výstavba diaľnic 
− údržba a realizácia opráv. 

Úlohou je napĺňať ciele Programu prípravy a výstavby diaľnic, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky. 
 
Diaľničné odpočívadlá 

Na diaľničnom úseku v SR je situovaných 77 odpočívadiel, pričom 7 odpočívadiel je vo výstavbe. 
V spádovom území Oblastného hygienika Bratislava MDVRR SR prináleží výkonu štátneho zdravotného 
dozoru: 
− 14 odpočívadiel na úseku D1  
− 7 odpočívadiel na úseku D2, D4 

V pravidelných intervaloch denne je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu i podľa potreby, 
ako i technická údržba. Na vybraných odpočívadlách je zabezpečený prívod tečúcej pitnej vody z verejného 
vodovodu prostredníctvom „Nerezových fontán s ručným ovládaním“. Odpočívadlo je priestor z možnosťou 
parkovania, oddychu a služieb pre motoristov a cestujúcu verejnosť: 
− odpočívadlá s možnosťou parkovania a oddychu, zariadenia pre osobnú hygienu, SOS, WC, priestor pre deti 
− s čerpacou stanicou  
− so zariadeniami spoločného stravovania (ČS + samostatné ZSS) 
− s možnosťou ubytovania  
 

Výkon štátneho zdravotného dozoru na odpočívadlách diaľničných úsekov SR 

Výkon štátneho zdravotného dozoru sa vykonával na odpočívadlách so zameraním na 
čistotu okolia, technický stav zariadení pre odpočinok, vhodnosť podmienok pre odpočinok, 
čistotu zariadení pre osobnú hygienu a na fontánky s pitnou vodou. V zariadeniach 
spoločného stravovania i na čerpacích staniciach sa vykonával štátny zdravotný dozor 
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. V spádovom území oblastného hygienika Bratislava je v nájme 
Národnej diaľničnej spoločnosti na úseku diaľnic D1, D2 a D4: 
− 19 prevádzok zariadení spoločného stravovania (ZSS) s pohostinskými a stravovacími 

službami  
− 21 odpočívadiel  

Výsledky štátneho zdravotného dozoru 

Na diaľničnom úseku D1, D2, D4 bolo vykonaných 40 kontrol v zariadeniach spoločného 
stravovania a odpočívadiel a 21 kontrol diaľničných odpočívadiel samostatne. Najčastejšie sa 
vyskytujúce nedostatky v zariadeniach spoločného stravovania boli najmä: 
− v prevádzkovej hygiene,  

− zamrazovanie pokrmov a potravín dodaných do zariadenia v nezmrazenom stave, 

− potraviny po uplynutí doby spotreby,  

− chýbajúce doklady o zdravotnej i odbornej spôsobilosti  

Sankcie: Celkovo bolo na mieste uložených 13 blokových pokút v celkovej hodnote 970,- 
EUR a 1 zákaz činnosti. 
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Diaľničné odpočívadlá boli udržiavané v čistote a dobrom technickom stave. Pri 
mobilných WC zariadeniach boli zistené nedostatky. Pri týchto je potrebné zabezpečiť 
pravidelnú a dôkladnú sanitáciu a dezinfekciu. 
 

Záver 

Diaľničné odpočívadlá sú udržiavané v čistote a dobrom technickom stave. Pri zvýšenej 
migrácii populácie dochádza k znečisťovaniu okolia odpočívadla. Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. má záujem o skvalitňovanie a zlepšovanie vonkajších priestorov a zariadení 
na diaľničných úsekoch, o čom svedčí aj relatívne vyhovujúci stav diaľničných odpočívadiel a 
ich modernizácia. Zariadenia spoločného stravovania – nevyhovujúca dostupnosť 
pravidelného zásobovania potravinami, ľudský faktor, dodržiavanie zásad prevádzkovej 
hygieny, pravidelné školenia zamestnancov. Diaľničné odpočívadlá slúžia na odpočinok a 
rýchlu regeneráciu, stravovanie, osobnú hygienu počas dlhej cesty motorovým vozidlom, či 
už v rámci turistiky, výkonu práce, prepravy tovaru a pod. Z toho dôvodu je potrebné im 
venovať z hľadiska oblasti verejného zdravia trvalú a dôkladnú pozornosť v priebehu celého 
roka. Pravidelnými kontrolami bude zabezpečená ochrana zdravia ľudí a rovnako i komfort 
cestovania. 

   

Odpočívadlo Jarovce   Odpočívadlo Beckov  

   

Odpočívadlo Červeník 
Obr. 9. Fontánky na diaľničných odpočívadlách 

 
Li teratúra 

1. http://www.ndsas.sk/spolocnost/10786s 
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