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Životné podmienky a zdravie, 2019

100 ROKOV ÚSTAVU HYGIENY LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE
J. Jurkovičová, Ľ. Argalášová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Vďaka skutočnosti, že výučba hygieny na Lekárskej fakulte UK sa začala hneď v roku jej
založenia, jubileá vzniku Univerzity Komenského aj jej prvej fakulty si pripomíname spoločne
s jubileom založenia Ústavu hygieny, resp. Ústavu hygienického a bakteriologického, ako sa
spočiatku nazýval.
Začiatkom 20. storočia bol na Slovensku citeľný nedostatok lekárov, zlá zdravotná
i zdravotnícka situácia a najmä absencia slovenského lekárskeho dorastu. Preto vznikla
v pražských univerzitných lekárskych kruhoch myšlienka založiť univerzitu v Bratislave. Jej
iniciátorom bol Kristián Hynek – profesor patologickej anatómie a vnútorného lekárstva, ktorý
získal pre túto myšlienku i ďalších nadšencov.
Na novovzniknutej Lekárskej fakulte sa v provizórnych podmienkach otvorili aspoň
klinické ročníky, z neklinických disciplín začali svoju činnosť aj ústavy vykonávajúce štátnozdravotné služby, medzi nimi Ústav hygienický, ktorý vo svojich začiatkoch pôsobil v budove
bývalých mestských kasární na Belnayovej (dnešnej Kýčerského) ulici. Prvým prednostom sa
stal doktor Stanislav Růžička (1872 – 1946), mimoriadny profesor hygieny Karlovej univerzity
v Prahe a žiak profesora Kabrhela, zakladateľa českej náuky o hygiene na Lekárskej fakulte
UK v Prahe. Za riadneho profesora bol menovaný v marci 1920 so spätnou platnosťou. Svoje
poznatky hojne publikoval, najmä v Časopise pro zdravotníctvo, ktorého vydávanie obnovil
v roku 1921 a stal sa jeho vydavateľom a redaktorom.
Profesor Růžička sa stal členom regulačnej a umeleckej komisie pre mesto Bratislavu, a tak
sa zapájal do dlhoročných márnych snažení o vybudovanie univerzitného areálu a do viacerých
už vypracovaných projektov, z ktorých sa napokon realizovala len výstavba Teoretických
ústavov (STÚ) v roku 1926. Usiloval sa aj o reorganizáciu lekárskeho štúdia – odčlenením
výučby budúcich hygienikov a pracovníkov verejného zdravotníctva vo vyšších ročníkoch
lekárskeho štúdia od smeru terapeutického, alebo postgraduálnou nadstavbou vo forme Školy
hygieny s vytvorením siete honorovaných hygienikov zainteresovaných na zachovaní zdravia
obyvateľstva.
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Od 1. januára 1920 začala svoju činnosť bakteriologicko-diagnostická stanica pri
Hygienickom ústave, patriaca k zdravotnému oddeleniu Krajinského úradu. Vykonávala
bakteriologicko-sérologickú diagnostiku infekčných chorôb, vyhľadávanie bacilonosičov
a mikrobiologickú kontrolu pokrmov, pitnej aj úžitkovej vody, vyšetrenia robila najmä pre
univerzitné kliniky a pre oddelenia Štátnej nemocnice. Neskôr sa spolu s ďalším
mikrobiologickým laboratóriom (pri Ústave patologickej anatómie, histológie a bakteriológie)
stala základom Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu (1939). Napriek zlým materiálnym
podmienkam a slabej vybavenosti vzniklo v bakteriologicko-diagnostickej stanici niekoľko
pozoruhodných prác. Spomenúť treba prácu asistentky Hygienického ústavu doktorky M.
Sutorisovej „Význam bacilonošov v epidemiológii týfu“ z roku 1929, ktorej závery sú platné
dodnes. Neskôr, v r. 1948, sa stala prvou prednostkou novozaloženého Ústavu hygieny
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Po odchode profesora Ružičku prevzal vedenie Ústavu hygieny od januára 1939 doc.
Mucha, ktorý vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav slovenskej populácie, vysokú dojčenskú
úmrtnosť a úmrtnosť na infekčné choroby pociťoval potrebu zlepšiť a zdokonaliť výučbu
hygieny, mikrobiológie, epidemiológie a sociálneho lekárstva. Doc. Mucha bol pôvodne
mikrobiológ a pôsobil na pražskom bakteriologicko-sérologickom ústave KU, neskôr na
bratislavskom Ústave patologickej anatómie, histológie a bakteriológie LFUK. O hygienu sa
začal zaujímať v rámci študijného pobytu v USA (1936 – 37), kde absolvoval postgraduálny
kurz hygieny a verejného zdravotníctva na School of Hygiene and Public Health John Hopkin´s
University v Baltimore. Okrem toho navštívil aj ústavy verejného zdravotníctva
vo Washingtone, Albany, Bostone, Pasteurov ústav v Paríži a štátny zdravotný ústav
v Budapešti. Chcel hygienu postaviť na vedecký základ a vybudovať pracovisko, ktoré by sa
okrem pedagogickej činnosti stalo bázou aj pre vedecký výskum. Ako mladých, nadaných,
nadšených a usilovných spolupracovníkov získal dr. J. Ilavského (neskôr sa stal prednostom
oddelenia pre výrobu a distribúciu imunobiologických preparátov ŠZSÚ) a dr. D. Blaškoviča
(neskoršieho člena ČSAV a SAV a riaditeľa Virologického ústavu SAV).
V období do 2. svetovej vojny Hygienický ústav spolu s oddelením pre mikrobiológiu
a výrobu a distribúciu imunobiologických látok pôsobili spoločne v absolútne nevyhovujúcich
a núdzových priestoroch, pričom nároky na prácu sa stále zvyšovali. Po rekonštrukcii celého 1.
poschodia budovy Schiffbeckovho (teraz Aspremontovho) paláca sa Hygienický ústav v r.
1939 „dočasne“ presťahoval do „provizórnych podmienok“ (ako uviedol I. Stanek pri
príležitosti 50. výročia založenia Lekárskej fakulty).
Vedecký výskum v oblasti hygieny sa v tom čase zameriaval na posudzovanie kvality pitnej
vody, na štandardizáciu metód kontroly vody a vodných zdrojov. Muchovou zásluhou sa
v teréne úspešne uplatňovali protiepidemické opatrenia proti brušnému týfusu, salmonelózam
a bakteriálnej dyzentérii, vypracovali sa metódy mikrobiologickej diagnostiky leptospiróz
v spolupráci s dr. E. Kmetym (neskorším vedúcim Ústavu epidemiológie LFUK). Vypracovali
sa metódy hygienickej kontroly mlieka, čím sa výrazne zlepšila jeho kvalita. Riešili sa praktické
problémy organizácie hygienickej služby na veľkých stavbách (1948 – 53), kde sa podarilo
vytvoriť také podmienky, ktoré zabránili šíreniu črevných a iných infekčných ochorení –
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v spolupráci s dr. J. Kukurom (neskôr vedúcim Katedry hygieny LFUK), dr. D. Rolným a dr.
P. Macúchom (neskôr profesorom hygieny, riaditeľom Výskumného ústavu hygieny,
námestníkom ministra zdravotníctva ČSSR a vedúcim Ústavu hygieny Fakulty všeobecného
lekárstva KU v Prahe). Dr. Kukura bol v roku 1949 poverený funkciou organizátora
hygienicko-epidemiologickej a zdravotnej služby na Trati mládeže a stal sa kľúčovou
osobnosťou v zabezpečovaní zdravotno-hygienických podmienok veľkého kolektívu mládeže
za sťažených okolností.
Po 2. svetovej vojne došlo k významnému rozvoju preventívnych disciplín. Z materského
Ústavu hygieny sa v r. 1949 osamostatnil Ústav mikrobiológie (prednosta doc. Blaškovič),
samostatný Ústav epidemiológie (prednosta doc. Kmety) vznikol v r. 1961. Na Ústave hygieny
založil prof. Mucha Laboratórium hygieny vody, z ktorého sa neskôr vytvoril Ústav
experimentálnej hygieny SAV. Riešila sa problematika štandardizovania vyšetrovacích metód
vody, otázka methemoglobinémie dojčiat, sanovanie prítokov budúcich priehrad so zreteľom
na ich znečisťovanie odpadovými vodami, limnologický a hygienický výskum vody Dunaja.
V ďalšom období, počas industrializácie Slovenska, bolo nutné riešiť nové problémy
v oblasti komunálnej hygieny a hygieny práce. Zásluhou dr. Rosivala (neskôr riaditeľ
výskumného ústavu hygieny, vedúci Centra hygieny na Výskumnom ústave preventívneho
lekárstva, profesor hygieny) a Ing. Strechu sa venovala pozornosť znečisteniu ovzdušia,
pracovným podmienkam človeka v priemyselnej aj poľnohospodárskej výrobe, používaniu
organofosforových insekticídov. Kniha „Toxikológia a farmakobiodynamika výroby
organofosforových zlúčenín“ autorov Rosival, Vrbovský, Selecký vyšla v r. 1959 ako prvá
publikácia tohto druhu vo svetovej literatúre. Priekopníckou sa stala aj monografia „Cudzorodé
látky v požívatinách“, ktorú napísal Rosival v spolupráci s Ing. A. Szokolayom.
Na Ústave hygieny sa venovala veľká pozornosť aj problematike hygieny detí a mládeže,
predovšetkým otázkam vývoja detí, a problematike detských predškolských a školských
zariadení, hygiene pedagogického procesu a pod. Mucha spolu s Kukurom sa významne
zaslúžili o budovanie školsko-zdravotnej služby. V r. 1957 vyšla učebnica Školní hygiena
(spoluautormi boli Kukura a Rolný), v r. 1961 napísali Kukura, Janda a Kapalín ďalšiu
učebnicu – Hygiena detí a dorastu. V roku 1971 akademik Mucha v spolupráci s autorským
kolektívom vydal prvú slovenskú učebnicu hygieny pre poslucháčov medicíny.
Prof. Kukura zastával v rokoch 1956 – 59 funkciu prorektora UK a v rokoch 1963 – 69
funkciu dekana Lekárskej fakulty UK. S jeho významným prispením vznikla v r. 1962 pobočka
LFUK v Martine, ktorá sa v r. 1969 osamostatnila. Dnes JLF UK dosahuje významné výsledky
vo výskumnej, pedagogickej i liečebno-preventívnej činnosti, čo potvrdzuje správnosť jeho
idey.
Mucha s Kukurom iniciovali družobné vzťahy s Ústavom hygieny Univerzity M. Luthera
Halle-Wittenberg od r. 1959, ktoré pretrvali prakticky až do roku 1989. V dvoj- až trojročných
intervaloch sa organizovali spoločné sympóziá striedavo v Halle a v Bratislave, ktorých cieľom
bola výmena informácií o výsledkoch výskumu, podpora štúdia a výchovy mladých
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pracovníkov a ich výmena. Koordinovali sa plány výskumnej práce, najmä v problematike
tvorby a ochrany životného prostredia, preventívnej medicíny.
Od r. 1970 (do r. 1985) bol v poradí tretím vedúcim Katedry hygieny prof. Kukura. V tom
období sa riešili úlohy najmä v problematike hygieny detí a dorastu (T. Mikletič, A.
Bajužíková, Ľ. Ághová, H. Rapantová, T. Gybeľová): zisťovali sa funkčné zmeny organizmu
dieťaťa v priebehu výučby v prirodzených podmienkach v škole, vypracovali sa skupinové
metódy plynulej registrácie zmien motorickej aktivity žiakov, kinematografická metóda zmien
reakčného času zrakovej a sluchovej odpovede, zmien tonálneho prahu sluchu, študovali sa
mikropauzy písanej a hovorenej reči vo vzťahu k typologickým osobitostiam vyššej nervovej
činnosti vzhľadom na potreby diferencovanej výučby na základnej škole. Výsledky získali
ohlas doma aj v zahraničí a viackrát boli ocenené odbornými spoločnosťami J. E. Purkyně či
literárnym fondom.
Aj naďalej sa riešili výskumné úlohy v oblasti mikrobiológie aj chémie (E. Haladová, M.
Lacová, M. Cílek, J. Voleková, T. Gybeľová, Z. Štefániková, M. Strecha): skúmala sa
mikrobiálna čistota a biochemické zmeny mlieka so zreteľom na jeho biologickú hodnotu,
venovala sa pozornosť mikrobiálnej čistote chirurgických oddelení s ohľadom na pooperačné
infekcie, skúmali sa vlastnosti a význam potenciálne patogénnych baktérií vo vode
z hygienického hľadiska, ale aj znečistenie ovzdušia Bratislavy sadzami a ozónom, skúmali sa
indikátory znečistenia ovzdušia a ich zmeny a porovnávali sa s výsledkami analýzy perinatálnej
úmrtnosti.
V ďalšom období sa riešili naliehavé problémy ochrany životného prostredia Bratislavy,
pozornosť sa venovala znečisťovaniu ovzdušia, problémom v súvislosti s rozširovaním výroby
a budovaním Petrochemického komplexu Slovnaft a ohrozením zdrojov pitnej vody na Žitnom
ostrove. Aj vďaka expertízam, na vypracovaní ktorých sa podieľali prof. Kukura a doc. Strecha
a ktoré iniciovali zákon o ochrane spodných vôd Žitného ostrova, sa realizovali ekologické
stavby: vybudovala sa hydraulická ochrana spodných vôd, mechanicko-chemicko-biologická
čistiareň odpadových vôd, spaľovňa tuhých odpadov a ďalšie.
Po r. 1985, keď sa vedúcou Katedry hygieny stala doc. Bajužíková, vo vedeckom výskume
prevládali dva nosné smery: tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana a podpora zdravia
mladej generácie. Dlhodobo sa venovala pozornosť hluku – v obytnom prostredí, v školskom
prostredí (Ľ. Ághová), ale aj hlukovej záťaži detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou
v inkubátoroch (J. Jurkovičová). Jej výsledky sa využili pri tvorbe ČSN IEC 601-2-19
(Zdravotnícke a elektrické prístroje. Zvláštne požiadavky na bezpečnosť novorodeneckých
inkubátorov), a bola prizvaná ako „associated scientist“ do tímu ICBEN (International
Commission on the Biological Effects of Noise) Team 3, zaoberajúceho sa nesluchovými
účinkami hluku na organizmus. V spolupráci s novorodeneckým oddelením nemocnice na
Bezručovej ul. pracovníci ústavu ako prví na Slovensku urobili skríning sluchu u nedonosených
detí na základe evokovaných potenciálov vo včasnom postnatálnom období. Častý výskyt
perinatálnych rizikových faktorov porúch sluchu u nedonosených detí a relatívne vysoký výskyt
zachytených porúch sluchu vyvolali odôvodnenú požiadavku na celoplošné skríningové
vyšetrovanie sluchu novorodencov.
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Skúmali sa aj zdravotno-hygienické otázky organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
na stredných školách, overovali sa vzťahy medzi podmienkami školského prostredia
a zdravotným stavom žiakov (A. Bajužíková, Ľ. Ševčíková, H. Rapantová). Naďalej sa
sledovala kvalita životného prostredia Bratislavy a nozokomiálne nákazy so zameraním na
prevádzku geriatrického lôžkového oddelenia (M. Cílek, T. Gybeľová, Z. Štefániková).
Od r. 1990 Ústav hygieny pracoval pod vedením prof. Ághovej (až do r. 2006). Začiatkom
90. rokov išlo o kritické obdobie zápasu o postavenie preventívnych disciplín v zdravotníctve
aj vo výučbe poslucháčov medicíny, ktoré viedlo k výraznej redukcii rozsahu výučby hygieny
a k zásadnej zmene jej náplne. V spolupráci so spoluautormi z klinických odborov aj zo SAV
vyšla v r. 1993 nová moderná celoštátna učebnica hygieny a v r. 1997 jej inovovaná anglická
verzia. Pracovníci ústavu sa venovali riešeniu hlavných výskumných tém. Nosnou témou bolo
štúdium environmentálnych a behaviorálnych rizík kardiovaskulárnych ochorení s osobitným
zameraním na výživu a výživového stavu populácie z hľadiska primárnej prevencie. Okrem
toho sa riešili úlohy týkajúce sa hluku v životnom a pracovnom prostredí a jeho vplyvu na
organizmus človeka (skúmaním rizika vplyvu expozície environmentálnemu hluku na zdravie
vybraných populačných skupín v urbanizovanom prostredí, prioritne vo vzťahu ku
kardiovaskulárnemu riziku), ochrany zdravia detí a mládeže, prevencie nozokomiálnych nákaz.
Na riešenie týchto úloh pracovisko opakovane získalo finančnú podporu Grantovej agentúry
MŠ SR (GAV a VEGA). Viaceré významné výsledky sa stali podkladom pre inováciu noriem,
získali ocenenia na medzinárodných kongresoch a umožnili zaradiť Ústav hygieny do skupiny
10 najúspešnejších pracovísk LFUK.
Od roku 1995 učitelia ústavu participujú na výučbe zahraničných študentov medicíny
v anglickom jazyku. Významnou mierou sa podieľali aj na príprave študijných materiálov pre
nový študijný program verejné zdravotníctvo, ktorého výučba sa začala na LFUK
v akademickom roku 2002/2003, prof. Ághová sa stala hlavnou garantkou tohto programu.
Koncom 90. rokov sa začali postupne rozvíjať nové medzinárodné kontakty a spolupráca.
V problematike hodnotenia vplyvu hlukovej expozície v pracovnom prostredí sa uskutočnila
úspešná spolupráca so School of Public Health, University at Albany, New York, v rokoch 2001
– 2002 s Joint Research Centre EC v talianskej Ispre na koordinácii projektov venovaných
potravinovej bezpečnosti v kandidátskych krajinách EÚ (dr. Sobotová-Argalášová, prof.
Carpenter, prof. Anklam).
Od r. 2006 viedla Ústav hygieny prof. Ševčíková (až do roku 2016). V tom istom roku vydal
autorský kolektív ústavu novú učebnicu hygieny. Výskumné zameranie pokračovalo v riešení
problematiky environmentálnych, behaviorálnych, psychosociánych a biologických rizikových
faktorov kardiovaskulárnych chorôb, vplyvu hluku na zdravie, prevencie nozkomiálnych
nákaz, somatického vývoja detí a mládeže vo vzťahu k vybraným genetickým
a psychosociálnym faktorom, mimoriadnych situácií a ďalších aktuálnych problémov
environmentálnej a preventívnej medicíny (J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková,
Ľ. Sobotová-Argalášová, J. Voleková, T. Nosková, H. Rapantová).
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Výsledky výskumu sa stali podkladom pre vypracovanie intervenčných programov
a postupov pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, na stanovenie aktuálnych štandardných
referenčných hodnôt rastových ukazovateľov slovenských detí a mládeže a boli podkladom pri
tvorbe legislatívnych materiálov v oblasti hygieny pedagogického procesu (Ľ. Ševčíková).
Šesťročné výsledky sledovania hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb
vo veľkom súbore Slovenskej populácie (temer 17 tisíc vyšetrených v spolupráci
s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva) sa stali podkladom pre vedeckú monografiu
Vieme zdravo žiť? (J. Jurkovičová). Od čias Kardiovaskulárneho programu na Slovensku to
bola prvá publikácia dokumentujúca zdravotný stav dospelej slovenskej populácie. Vydanie
monografie malo ambíciu osloviť čo najširšie publikum a prispieť k zdravotnej výchove
obyvateľstva k aktívnejšej starostlivosti o vlastné zdravie a stretlo sa s ohlasom nielen
v odbornej, ale aj laickej verejnosti.
Pracovníci ústavu participovali na medzinárodných workshopoch v problematike
environmentálnej medicíny a hygieny (Central and Eastern European Chapter of ISEE –
International Society of Environmental Epidemiology). Analyzovali trendy hlukovej záťaže
obyvateľstva a rozpracovali metódy hodnotenia rizika expozície hluku v životnom prostredí a
aj možnosť ich použitia pri ďalších fyzikálnych faktoroch ako vhodný metodický materiál pri
hodnotení expozícií v praxi úradov verejného zdravotníctva. Výsledky práce sa stali súčasťou
databázy European Network on Noise and Health (ENNAH) so špeciálnym zreteľom na
mladšie populačné skupiny v nových členských štátoch EÚ a pre vedecký tím znamenali
pozvanie na spoluprácu na medzinárodnom projekte v rámci 7. RP EÚ hlavným koordinátorom
profesorom Stephenom Stansfeldom z London School of Medicine & Dentistry, UK (J.
Jurkovičová, Ľ. Sobotová-Argalášová, Ľ. Ševčíková).
V r. 2007 bol pozvaný prednášať na Lekársku fakultu Univerzity Komenského Arnold
Stern, M.D., PhD., profesor farmakológie na New York University a v rámci pobytu navštívil
aj Ústav hygieny, kde sa diskutovalo o možnej spolupráci vo výskume v oblasti verejného
zdravia so zameraním na detskú populáciu. V r. 2008 navštívil Lekársku fakultu Univerzity
Komenského Prof. Michael Weitzman, M.D., B.A., profesor pediatrie a psychiatrie na New
York University, aby predstavil projekt, v ktorom sa študuje vplyv enviromentálnych faktorov
na tehotné ženy, na ich zdravie a dobré prospievanie detí v období postnatálneho života. Do
projektu MEPS (Medical Expenditure Panel Survey) sa zapojil aj Ústav hygieny (spolu s II.
pediatrickou a II. gynekologickou klinikou). Zo stretnutia sa vyvinula dlhodobá bilaterálna
spolupráca s New York University School of Medicine, Department of Pediatrics, Department
of Community Health (profesor Michael Weitzman, M.D. V priebehu 4 rokov (2008 – 2011)
absolvovalo na Ústave hygieny letnú prax spolu 13 študentov zo spomínanej univerzity, ktorí
sa podieľali na riešení spoločných medzinárodných projektov (Ľ. Ševčíková, Ľ. SobotováArgalášová, M. Weitzman).
V rokoch 2013 – 15 sa na Univerzite Komenského riešil projekt financovaný štrukturálnymi
fondami EÚ operačného programu Vzdelávanie a spolufinancovaný z Európskeho sociálneho
fondu „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite
Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ so zodpovednou riešiteľkou prof. Ševčíkovou.
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Do riešenia projektu sa aktívne zapojili viaceré fakulty UK – okrem Lekárskej aj Právnická
fakulta, Fakulta managementu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta sociálnych a
ekonomických vied. Cieľom projektu bolo vytvorenie nového študijného programu MPH pre
potreby odbornosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti absolventov v problematike
ochrany a podpory zdravia populácie, ale aj modernizácia vzdelávacieho procesu na UK a
rozvoj medzinárodnej spolupráce s európskymi a zámorskými školami so zameraním na
program MPH. Pravidelne sa na pôde Ústavu hygieny uskutočňovali pracovné stretnutia, na
ktorých sa okrem domácich riešiteľov zúčastňovali aj zahraniční experti (prof. Cecilia Rokusek,
Ed.D., R.D., prof. MUDr. Vladimir Bencko, DrSc., prof. Michael Weitzman, M.D., prof.
Harold W. Baillie, M.A., PhD, prof. Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm. D., M.Sc., FAFPE,
FACOFP dist., prof. Leonard A. Levy, M.P.M., M.P.H a Todd Jusko, M.S., PhD. V rámci
riešenia projektu mali možnosť pracovníci ústavu absolvovať viaceré zahraničné pracovné
cesty či krátkodobé študijné pobyty (napr. na Nova Southeastern University, College of
Osteopathic Medicine, Florida – Ľ. Argalášová, A. Filová, J. Babjaková). Konkrétnym
výstupom a zavŕšením projektu bolo napísanie a vydanie 15 učebníc v rámci celého
riešiteľského kolektívu.
Okrem medzinárodných projektov sa na ústave alebo v spolupráci s inými vedeckými
pracoviskami riešilo spolu 12 grantových úloh financovaných VEGA a 2 úlohy KEGA.
V súčasnosti (od roku 2016) vedie ústav prof. Jurkovičová. Podarilo sa čiastočne
zrekonštruovať a vynoviť „dočasné“ a „nevyhovujúce“ priestory, v ktorých Ústav hygieny
úspešne pokračuje v práci už 80 rokov. Pracovníci ústavu riešia v rámci bilaterálnej spolupráce
s New York University School of Medicine interinštitucionálny projekt YABS (The Youth and
Parents Risk Factor Behavior Survey), aj vďaka finančnej podpore nadácie prof. Vilčeka,
absolventa našej alma mater a v súčasnosti významnej svetovej osobnosti v oblasti imunológie
a mikrobiologického výskumu. Zameriavajú sa prioritne na rizikové správanie medzi mládežou
a mladými dospelými vo veku 15 – 19 rokov. Cieľom je identifikovať osoby vystavené riziku
a zamerať pozornosť učiteľov, výskumných pracovníkov, politikov a širokej verejnosti na tieto
otázky a navrhnúť vhodné intervenčné postupy.
Pokračuje sa v zisťovaní prevalencie vybraných environmentálnych, behaviorálnych a
psychosociálnych rizikových faktorov KVCH u adolescentov a vysokoškolskej mládeže a ich
dopadu na zdravotný stav, analyzujú sa vybrané kardiometabolické parametre u dospievajúcich
vo vzťahu k vyššie uvedeným rizikovým faktorom a skúmajú sa možnosti prevencie
kardiometabolických a iných chronických ochorení u študentov stredných škôl (J. Jurkovičová,
K. Hirošová). Výsledky budú slúžiť pre návrh využitia vhodných skríningových metodík v
prevencii kardiometabolických porúch v období dospievania a intervenčných postupov
zameraných na elimináciu, resp. zníženie rizík chronických chorôb. Cieľovými skupinami budú
najmä mládež a ekonomicky aktívna časť populácie, kde môžu byť postupy primárnej prevencie
najefektívnejšie v znižovaní kardiovaskulárnej chorobnosti a v zlepšovaní zdravotného
potenciálu celej populácie.
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V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť aj organizátorskú aktivitu pracovníkov ústavu
vo vedení Slovenskej spoločnosti hygienikov SLS, Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie
mozgu SLS vo funkcii predsedov, resp. členov výborov.
Ústav hygieny a Slovenská spoločnosť hygienikov SLS v spolupráci s terénnymi
pracoviskami (ŠZÚ Liptovský Mikuláš, ŠZÚ Prievidza a RÚVZ so sídlom v Poprade) od r.
1992 každoročne organizuje vedecko-odborné konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné
podmienky a zdravie“ a každoročne edituje (J. Jurkovičová, Z. Štefániková) rovnomenný
recenzovaný zborník vedeckých prác, ktorý bol ocenený Grand Prix of International Exposition
of Slovmedica, Slovpharma and Slovreha a ktorý má významný podiel pri výmene skúseností,
poznatkov, výsledkov vedeckého výskumu a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych i školských
pracovníkov v oblasti preventívnej medicíny a ochrany a podpory zdravia.
Záverom možno konštatovať vcelku priaznivú bilanciu vo vývine nášho pracoviska.
Najväčšie zásluhy na zveľaďovaní slovenskej preventívnej medicíny mal nesporne akademik
Mucha. Položil základy vedeckej hygieny a novým katedrám aj vedecko-výskumným ústavom.
Jeho dôstojným nástupcom bol prof. Kukura – organizátor a koncepčný pracovník, ktorý viedol
kolektív k hľadaniu nových ciest pri napĺňaní programu rozvoja vedného odboru hygiena.
Úsilie ďalších o naplnenie ich odkazu preverí čas.

Obr. 1. Pracovníci Ústavu hygieny LFUK (k 31. 12. 2018)
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ANALÝZA OLOVA VO VYBRANÝCH VZORKÁCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV
URČENÝCH PRE VLASTNÚ SPOTREBU – PILOTNÁ ŠTÚDIA
M. Tatarková, T. Baška, M. Ďuranová, S. Kuka, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

Výskyt olova v životnom prostredí je viazaný na prirodzené alebo antropogénne
znečistenie. V súčasnosti sa vo väčšine rozvinutých krajín uplatňuje legislatíva, ktorej
zavedenie významne znížilo obsah tohto xenobiotika v prostredí. Aj napriek tomu olovo
dodnes radíme medzi významne znečisťujúcu látku v životnom prostredí. V environmente sa
olovo pomerne ľahko hromadí v pôdach. Práve z pôdneho systému je olovo za vhodných
podmienok (pH, fyzikálno-chemické parametre a pod.), absorbované rastlinami, resp. jeho
prítomnosť v potravinách môže byť výsledkom bioakumulácie, ktorá je prirodzená (geneticky
vlastná) niektorým rastlinným alebo živočíšnym organizmom. Okrem rastlín a živočíchov je
potenciálnym zdrojom olova kontaminovaná voda, tabakové výrobky, ale aj alkoholické
nápoje (1).
Na konci minulého storočia boli zaznamenané prípady, keď sa u mužov v strednom veku
vyskytovali vysoké hladiny krvného olova. Príčinou bola práve kontaminácia alkoholických
nápojov. Išlo najmä o sekundárnu kontamináciu materiálno-technickým vybavením, ktoré
kontaminovalo finálne produkty (2). Podľa dostupných informácií z monografii IARC je
známe, že maximálne koncentrácie olova sa značne líšia v rôznych druhoch alkoholických
nápojov. Najvýznamnejšie sú kontaminované alkoholické nápoje s obsahom etanolu nad
38 %. V týchto nápojoch, kam radíme aj ovocné destiláty, je najvyššia zaznamenaná
koncentrácia 600 µg/l a priemerná koncentrácia 31 µg/l. Podľa týchto údajov je zrejmé, že
potenciálnym rizikovým alkoholickým nápojom by mohli byť práve destiláty a liehoviny (3).
Z tohto hľadiska si zasluhujú pozornosť ovocné destiláty určené pre vlastnú spotrebu.
Predstavujú významnú časť konzumovaného alkoholu v našej populácií a zároveň, na rozdiel
od výrobkov z distribučnej siete, ich zloženie len čiastočne podlieha štátnemu zdravotnému
dozoru. V súčasnosti máme len niekoľko štúdií, ktoré hodnotili koncentrácie olova v týchto
druhoch alkoholických nápojov. Z tohto dôvodu je zrejmé, že v danej problematike je
nedostatok informácií, ktoré by umožňovali kvalifikovane posúdiť rozsah a význam
problematiky u nás.
19

Materiál a metódy
Predpríprava vzoriek spočívala v predchádzajúcej mineralizácií. Na mineralizáciu vzoriek
sme použili mikrovlnný rozkladný systém (MULTIWAVE 60 50 Hz). Samotná analýza
vzoriek prebiehala prostredníctvom atómového absorbčného spektrometra (AAS GBC
XPLORAA 5000) s grafitovou pieckou (GF 5000) a s použitím HOLLOW CATHODE
LAMP pre olovo. Na váženie sme použili analytickú váhu KERN ABS-ABJ_NM. Pre
presnosť merania sme využili pipety – FINNPIPETTE Thermo Scientific.
Pri analýze sme využili ultračistú vodu – Typ 1 (UPW H2O) s maximálnou vodivosťou
18,2 MΩ.cm. Súčasne sme použili kyselinu dusičnú (Trance metal grade – TMG HNO3),
štandard (SIGMA-ALDRICH: Pb) určený pre AAS s koncentráciou olova 1000 mg/l). Ako
modifikátor sme použili 0,05 % Pd(NO3)2 + 0,03 % Mg(NO3)2. Pred samotnou analýzou sa
všetky pomôcky ošetrili 10 % HNO3 po dobu 24 hodín, po ich vybratí boli dvakrát premyté
UPW H2O. Štandard pre olovo bol riedený na koncentráciu 26 µg/l, pričom bol vždy čerstvý
(riedený pred meraním). Blank bol pripravený z UPW H2O.
Analyzovali sme 28 vzoriek ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu. Väčšina
vzoriek bola destilovaná v lokálnych páleniciach v Žilinskom kraji. Výnimku tvorili tri
vzorky odobraté v Trnavskom kraji, z toho jedna vzorka bola odobratá v Trnave, avšak jej
pôvod je maďarský (Győr). Medzi ďalšie výnimky patrili tri vzorky z Košíc, jedna z Myjavy
a dve vzorky destilované zo španielskeho ovocia (mandarínka, nektárinka). Prevažnú časť
vzoriek tvorili destiláty z jabĺk (12), sliviek (6), hrozna (3), trnky (2), marhule (1),
jablko/slivka (1), mandarínka (1), nektárinka (1), hruška/jablko (1).
Respondentom sme poskytli odberné vzorkovnice ošetrené HNO3 počas 24 hodín,
následne dvakrát premyté UPW H2O. Po vysušení boli uzavreté a označené. Respondentov
sme oboznámili s minimálnym potrebným objemom destilátu (50 ml). Odobraté vzorky boli
doručené do laboratória v priebehu 24 hodín a následne skladované pri teplote 8 °C bez
prístupu svetla. Analýza pozostávala z 3 krokov. V prvom sa stanovil objemu alkoholu
(alkometrické tabuľky) a destilát nariedili na 10 % obsah etanolu. V druhom kroku prebehla
mineralizácia prostredníctvom mikrovlnného rozkladného systému (MULTIWAVE 60 50
Hz). V poslednom kroku prebehla samotná analýza vzoriek pomocou AAS GBC XPLORAA
5000 s GF 5000.
Výsledky a diskusia
V štúdií sme detegovali olovo vo všetkých analyzovaných vzorkách ovocných destilátov.
V prípade 6 vzoriek bol prekročený limit pre víno (200 µg/l). Konkrétne išlo o vzorky
destilátov z Trnavy (hrozno – 466,42 µg/l), Kysuckého Nového Mesta (trnka – 216,05
µg/l), Maďarska – Győr (581,04 µg/l), Španielska (nektárinka – 337,67 µg/l), Myjavy (slivka
– 465,93 µg/l) a Martina (jablko – 113,48 µg/l) (tab. 1.)
Koncentrácie olova v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu sa môžu značne
líšiť. Toto široké spektrum koncentrácií ovplyvňuje niekoľko faktorov, medzi ktoré radíme
druh skvasovaného ovocia, kvalitu kvasu, materiálno-technické vybavenie destilačného
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zariadenia či nádoby určené pre skladovanie finálnych produktov (1). Naše výsledky,
korešpondujúce s inými publikovanými štúdiami v zahraničí, poukazujú na to, že olovo je
častým kontaminantom ovocných destilátov a môže byť významným zdrojom expozície. Hoci
viacerí autori poukazujú na význam druhu ovocia, naše výsledky nepreukázali v tomto
aspekte zrejmú súvislosť.
Tab. 1. Výsledky koncentrácie olova v destilátoch
Druh

Pôvod

Pálenica

Etanol (%)

Koncentrácia Pb (µg/l)

Hrozno

Trnava

Trnava

46,9

180,35 ± 22,00

Hrozno

Trnava

Trnava

42,4

466,42 ± 25,00

Hrozno

Martin

Martin – Mošovce

54,9

113,48 ± 8,53

Hruška + jablko

Veličná

Martin – Vrútky

53,6

90,69 ± 12,26

Jablko + slivka

Martin

Martin

52,8

69,35 ± 0,30

Jablko

Martin

Martin

66,5

109,31 ± 19,00

Jablko

Martin

Martin

66,5

102,64 ± 12,00

Jablko

Žilina

Žilina

61,6

68,34 ± 1,50

Jablko

Žilina

Žilina

58,1

85,53 ± 12,00

Jablko

Martin

Martin

54,1

˂ LOQ

Jablko

Martin

Martin

55,2

139,89 ± 17,00

Jablko

Martin

Martin

51,0

43,33 ± 3,50

Jablko

Trnava

Trnava

51,5

154,33 ± 16,00

Jablko

Košice

Košice

50,7

51,11 ± 2,69

Jablko

Košice

Košice

53,7

133,07 ± 19,16

Jablko

Martin

Martin – Turany

52,2

175,86 ± 25,01

Jablko

Martin

Martin – Priekopa

52,6

368,62 ± 43,42

Španielsko

Martin – Mošovce

52,9

111,09 ± 6,22

Martin

Martin

39,6

160,39 ± 1,10

Mandarínka
Marhuľa

Španielsko

Martin – Mošovce

53,7

337,67 ± 22,02

Slivka

Kys. Nové Mesto

Kys. Nové Mesto

60,0

˂ LOQ

Slivka

Martin

Martin

38,0

47,29 ± 0,20

Slivka

Martin

Martin

38,1

50,00 ± 1,10

Slivka

Maďarsko- Győr

Maďarsko – Győr

55,7

581,04 ± 25,00

Slivka

Myjava

Myjava

52,1

465,93 ± 24,51

Slivka

Martin

Martin

58,1

73,90 ± 8,23

Trnka

Kys. Nové Mesto

Kys. Nové Mesto

55,8

216,05 ± 2,60

Trnka
Kys. Nové Mesto
* ˂ LOQ- menej ako limit kvantifikácie

Kys. Nové Mesto

57,3

122,05 ± 19,00

Nektárinka

Výsledky interpretujeme v kontexte zistení iných podobných prác pochádzajúcich
z okolitých krajín (Ukrajina, Rumunsko, Srbsko). Hladiny olova v týchto štúdiách sa
pohybovali v rozmedzí od danou metódou nedetekovateľné (ND) až do 2 500 µg/l (4).
V porovnaní s publikáciami IARC, ktoré identifikovali koncentráciu olova do 600 µg/l, sme
sa stretli s dvoma vyššími koncentráciami v porovnávacích štúdiách (v destiláte z Ukrajiny
a slivkového destilátu z Rumunska) (4, 5). V porovnaní s našimi výsledkami neboli výrazné
rozdiely v koncentráciách v destilátoch z Ukrajiny, Srbska a Rumunska v jablkovici
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a slivovici (4, 5, 6, 7). Limitáciou našej štúdie je malý počet meraných vzoriek (pilotná
štúdia). Vzhľadom na to nemôžeme zodpovedne hodnotiť vplyv druhu ovocia, ako aj lokality.
Výsledky však naznačujú vyšší obsah vo vínovici, čo môže byť zapríčinené využívaním
hnojív a pesticídov vo väčšej miere a lokalitou pestovania – juhozápadné Slovensko. Napriek
limitáciám, výsledky jednoznačne poukázali na to, že olovo je častým kontaminantom
ovocných destilátov pre vlastnú spotrebu a systematické sledovanie má opodstatnený verejnozdravotný význam.
Tab. 2. Koncentrácie olova (µg/l) vo vybraných alkoholických nápojoch
Druh destilátu

Krajina pôvodu

Koncentrácia

Ukrajina

ND – 2500

Slivovica

Rumunsko

29 – 800

Slivovica

Rumunsko

˂ 50

Destilát – nešpecifikovaný

Zdroj
Lachenmeier et al. (2010)
Rusu et al. (2010)
Gogoasa et al. (2013)

Jablkovica

Rumunsko

˂ 50

Gogoasa et al. (2013)

Hruškovica

Rumunsko

˂ 50

Gogoasa et al. (2013)

Slivovica

Srbsko

< 96 – 340

Bonic et al. (2013)

Jablkovica

Rumunsko

151 – 246

Rusu et al. (2010)

* ND- nezistené danou metódou

Záver
Naše výsledky naznačujú, že ovocné destiláty určené pre vlastnú spotrebu, vzhľadom na
ich rozšírenú konzumáciu, môžu ako zdroj expozície olovom predstavovať potenciálny
verejno-zdravotný problém. Vzhľadom na nedostatočné informácie v danej problematike sú
naše výsledky významným východiskovým bodom pre ďalší výskum v tejto problematike.
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VODY NA KÚPANIE, RIZIKÁ, POSÚDENIE KVALITY A ÚČINNOSTI
ZDRAVOTNÉHO ZABEZPEČENIA V PRIEBEHU DŇA
PRI RÔZNYCH TYPOCH ZABEZPEČENIA
M. Kapasný, M. Kováčiková, J. Kanderová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Využívanie vody na kúpanie v regióne Žilina a okolie má dlhú tradíciu. Z hľadiska
technického ide o umelé kúpaliská s rôznym druhom zdravotného zabezpečenia vody. Kým
modernejšie zariadenia disponujú recirkuláciou vody, v regióne sa nachádzajú aj zariadenia
bez recirkulácie, ktoré sa napúšťajú a čistia v pravidelných intervaloch. Všetky zariadenie
disponujú technológiou na dávkovanie chlóru.
RÚVZ v priebehu letnej sezóny pravidelne monitoruje kvalitu vody v týchto zariadeniach.
Z prevádzkových dôvodov sa kvalita monitoruje hlavne v dopoludňajších hodinách, keď
návštevnosť nedosahuje maximálne hodnoty.
Mikrobiologické riziká z vody na kúpanie pri umelých kúpaliskách
Epizódy výskytu infekčných ochorení spojených s bazénovými vodami sú relatívne málo
časté. Kontaminácia vôd je najčastejšie spojená so znečistením spôsobeným kúpajúcimi,
zdrojom znečistenia môžu byť aj zvieratá, ako sú vtáky, prípadne hlodavce (5). Z infekčných
ochorení spojených s bazénovými vodami sa stretávame najmä s črevnými, kožnými
ochoreniami a ochoreniami dýchacích ciest. Vyskytnúť sa môžu aj alergické ochorenia
a reakcie (3).
Z mikroorganizmov sa popisujú ochorenia spôsobené napríklad:
Legionella species – prejavujú sa ako zápal pľúc, prípadne pontiacka horúčka. Pri týchto
ochoreniach je cesta prenosu hlavne inhalačná a rizikové sú najmä bazény s vodnými
atrakciami, kde sa predpokladá zvýšená tvorba aerosólu.
Staphyloccocus aureus je pomerne bežný patogén, ktorý spôsobuje najmä kožné
ochorenia (zápalové), môže spôsobiť napríklad aj zápal spojiviek, prípadne zápaly v oblasti
ucha. Výskyt tohto mikroorganizmu často signalizuje problémy s kvalitou zabezpečenia vody.
Baktérie rodu Pseudomonas sú podmienené patogény, zdrojom ktorých je väčšinou
samotný návštevník, pripadne okolie bazénov. Spôsobujú zápalové ochorenia, napríklad
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spojiviek, kože, močového traktu. Z praxe je možné konštatovať, že v prípade masívnejšieho
výskytu v bazénovej vode je náročná ich likvidácia.
Plesne, kvasinky a dermatofyty spôsobujú najmä kožné ochorenia, ich význam stúpa pri
nedostatočnej hygiene v okolí bazénov (sprchy, podlahy a iné plochy).
Nie je možné zabudnúť na patogénne améby, ktoré boli v minulosti popisované ako
príčina ťažkého zápalu mozgových blán. Termotolerantné améby sú rizikom aj pre kúpajúcich
sa s kontaktnými šošovkami, kde môžu vyvolať keratitídy aj u zdravých jedincov (2).
Závažný problém je aj znečisťovanie životného prostredia a následné pomnoženie
sinicového vodného kvetu. Môže spôsobovať alergické kožné reakcie, zápalové ochorenia,
produkovať však môže aj rôzne toxíny (napríklad hepatotoxín, neurotoxín), ich význam je
však väčší v prírodných lokalitách na kúpanie (2).
Legislatívny rámec
Legislatívny rámec pre reguláciu kvality bazénovej vody tvorí:
Zákon 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (6). Podrobnosti sú rozpracované vo vyhláške MZ SR č.
308/2012 Z. z. o požiadavkách na kontrolu kvality vody a požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a umelom kúpalisku.
Tieto predpisy vychádzajú zo štandardov EÚ. Limitné hodnoty mikrobiologických
ukazovateľov vody na kúpanie sú uvedené v tab. 1.
Tab. 1. Limitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov vo vode na kúpanie
Ukazovateľ

Jednotka

Medzná hodnota

Escherichia coli

KTJ/100 ml

10

Črevné enterokoky

KTJ/100 ml

10

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

<1

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

<1

KTJ/1ml

100

KTJ/100 ml

10

Producenty

jedince/ml

200

Konzumenty

jedince/ml

50

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36+-oC
Legionella species

Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. stanovuje aj frekvenciu rozborov na sledovanie kvality
vody. V každom bazéne je vyšetrená vzorka vody pred začatím sezóny, v prípade pozitivity sa
odber opakuje, následne sa bazény s recirkuláciou vody sledujú raz mesačne, bazény bez
recirkulácie vody raz za 14 dní (4).
Pri baktériách rodu Legionella sa ich hodnoty sledujú jedenkrát počas sezóny, pri
celoročnej prevádzke dvakrát. Sledovanie je viazané na bazény s vodnými atrakciami s
predpokladom zvýšenej tvorby aerosólu.
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Cieľom práce bolo posúdiť mikrobiologickú kvalitu vody v priebehu celého kúpacieho
dňa prostredníctvom opakovaných odberov vzoriek a posúdiť tak účinnosť zabezpečovacích
zariadení pri záťaži. Pre posúdenie boli vybrané zariadenia s rôznym druhom zdravotného
zabezpečenia vody.
Metodika práce
V práci sme sa zamerali na kontrolu kvality vody počas celého kúpacieho dňa v rôznych
typoch bazénov. Kvalitu vody sme sledovali opakovanými rozbormi. Rozbory boli vykonané
v akreditovanom laboratóriu RÚVZ v Žiline. Sledovali sme mikrobiologické ukazovatele
vody na kúpanie. Zároveň sme sledovali aj klimatické podmienky a návštevnosť v
zariadeniach.
Pre sledovanie boli vytypované nasledovné bazény sledované v pôsobnosti RÚVZ so
sídlom v Žiline.
Bazén č. 1. – Mestská krytá plaváreň Žilina, vonkajší areál, netermálny plavecký bazén
Bazén č. 2. – Mestská krytá plaváreň Žilina, vonkajší areál, netermálny detský bazén
Uvedené bazény disponujú modernou technológiou úpravy a filtrácie vody, rekonštrukcia
technológie prebehla v roku 2017.
Bazén č. 4. – Termálne kúpalisko Stráňavy, termálny plavecký bazén
Bazén č. 5. – Termálne kúpalisko Stráňavy, termálny detský bazén
Zdrojom vody pre tieto bazény je prírodný vrt dostatočnej výdatnosti, bazény nedisponujú
recirkuláciou, dopĺňanie vody a výmena vody sa uskutočňuje podľa potreby, voda prechádza
cez úpravňu, kde je dávkovacím zariadením zabezpečené chlórovanie.
Obe kúpaliská sú vybavené podobnými zariadeniami na očistu pred vstupom do bazénu,
ktoré zahŕňajú brodiská a sprchy.
Výsledky a diskusia
Výsledky našich vyšetrení bazénov prezentujeme v tab. 2 až 5.
V práci sme sledovali len jeden z možných atribútov bazénovej vody, ktorý môže mať
vplyv na zdravie. Štatisticky najvýznamnejšie poškodenie zdravia spojené s bazénovými
vodami je v dôsledku úrazov (5). Do popredia sa dostáva aj sledovanie chemických rizík,
hlavne látok vznikajúcich reakciou dezinfekčného činidla, ktorým je najčastejšie chlór, s
organickými látkami vo vode. Z nich najvýznamnejšie sú trichlóramín, ktorý môže spôsobiť
podráždenie dýchacích ciest a spojiviek a kyselina trichlóroctová (CCl3CO2H), ktorej sa
pripisujú karcinogénne účinky (1).
Výsledky ukázali, že sledovanie kvality vody v priebehu dňa má svoje opodstatnenie.
Potvrdil sa predpoklad, že viac kolíšu výsledky vody pri bazénoch, ktoré nie sú vybavené
recirkuláciou vody.
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Tab. 2. Mestská krytá plaváreň Žilina, vonkajší areál, netermálny plavecký bazén, výsledky mikrobiologickej
kvality vody 27. 7. 2018
Rozbor č. 1
10.00 h

Rozbor č. 2
16.30 h

°C

23,8

25,3

°C

22,5

27,6

350

1 000

Ukazovateľ

Jednotka

Teplota vody
Teplota vzduchu

Medzná
hodnota

Návštevnosť
Escherichia coli

KTJ/100 ml

10

<1

<1

Črevné enterokoky

KTJ/100 ml

10

<1

<1

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

<1

<1

<1

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

<1

<1

<1

KTJ/1ml

100

6

1,3.101

Producenty

jedince/ml

200

0

0

Konzumenty

jedince/ml

50

0

0

Voľný chlór

mg/l

0,6

0,39

0,18

Kultivovateľné mikroorganizmy
pri 36 °C

Tab. 3. Mestská krytá plaváreň Žilina, vonkajší areál, netermálny detský bazén, rozbory z 27. 7. 2018
Rozbor č. 1
10.00 h

Rozbor č. 2
16.30 h

°C

29,0

27,3

°C

22,5

27,6

350

1 000

Ukazovateľ

Jednotka

Teplota vody
Teplota vzduchu

Medzná
hodnota

Návštevnosť
Escherichia coli

KTJ/100 ml

10

<1

4,6.101

Črevné enterokoky

KTJ/100 ml

10

<1

<1

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

<1

<1

3

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

<1

<1

<1
1

1,9.102

KTJ/1ml

100

1.10

Producenty

jedince/ml

200

0

0

Konzumenty

jedince/ml

50

0

0

Voľný chlór

mg/l

0,3

0,11

0,08

Kultivovateľné mikroorganizmy
pri 36 °C

Kým v Mestskej krytej plavárni Žilina došlo k prekročeniu limitných hodnôt
mikrobiologických ukazovateľov len v prípade detského bazéna v položke kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36 °C, na termálnom kúpalisku Stráňavy boli prekročené limitné hodnoty
v položkách kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C a Escherichia coli pri odberoch o 16.00
h.
Rozbory v priebehu dňa ukázali, že viac kolíše kvalita vody v detských bazénoch. Táto
skutočnosť môže byť spôsobená tým, že v detských bazénoch je menší objem vody, a aj tým,
že zabezpečiť u detí dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazénu je problematické.
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Tab. 4. Termálne kúpalisko Stráňavy, termálny plavecký bazén, rozbory z 25. 7. 2018
Rozbor č. 1
9.20 h

Rozbor č. 2
13.30 h

Rozbor č. 3
16.00 h

°C

23,5

24,5

25,0

°C

22,4

24,4

25,0

1

77

143

Ukazovateľ

Jednotka

Teplota vody
Teplota vzduchu

Medzná
hodnota

Návštevnosť
Escherichia coli

KTJ/100 ml

10

<1

4,6.101

1,6.102

Črevné enterokoky

KTJ/100 ml

10

<1

<1

<1

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

<1

<1

3

6

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

<1

<1

<1

<1

KTJ/1ml

100

1,5.101

1,7.101

1,3.102

Producenty

jedince/ml

200

0

0

0

Konzumenty

jedince/ml

50

0

0

0

Voľný chlór

mg/l

0,6

0,07

<0,02

<0,02

Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36oC

Tab. 5. Termálne kúpalisko Stráňavy, termálny detský bazén, rozbory z 25. 7. 2018
Rozbor č. 1
9.20 h

Rozbor č. 2
13.30 h

Rozbor č. 3
16.00 h

°C

24,4

25,3

25,4

°C

22,4

24,4

25,0

1

77

143

Ukazovateľ

Jednotka

Teplota vody
Teplota vzduchu

Medzná
hodnota

Návštevnosť
Escherichia coli

KTJ/100 ml

10

<1

<1

1,6.101

Črevné enterokoky

KTJ/100 ml

10

<1

<1

<1

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100 ml

<1

<1

<1

<1

Staphylococcus aureus

KTJ/100 ml

<1

<1

Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36°C

<1
1

1,6.102

KTJ/1ml

100

4,6.10

Producenty

jedince/ml

200

0

0

0

Konzumenty

jedince/ml

50

0

0

0

Voľný chlór

mg/l

0,3

0,07

2,3.10

<1
1

0,07

<0,02

Ako problematické sa javí aj udržiavanie prijateľnej hladiny dezinfekčného prostriedku v
bazénoch bez recirkulácie. Dávkovanie dezinfekčného prostriedku v bazénoch bez
recirkulácie je možné len priamo do bazéna v priebehu kúpania, čo kúpajúci sa nepriaznivo
vnímajú, a to má za následok nízke hodnoty dezinfekčného prostriedku v popoludňajších
hodinách a následne zhoršenú kvalitu vody.
Závery
− Pre získanie komplexného obrazu o kvalite vody na kúpanie je vhodné vykonávať rozbory
vody po záťaži najmä v popoludňajších hodinách.
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− Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť detským bazénom vzhľadom na riziká spojené s
ich prevádzkou a aj vzhľadom na zvýšenú citlivosti detskej populácie.
− Pri bazénoch bez recirkulácie vody je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prítomnosti
dezinfekčného prostriedku v priebehu celého dňa.
− Pri kontrolách je potrebné venovať zvýšenú pozornosť stavu zariadení na očistu pred
vstupom do bazéna a dozoru nad ich využívaním.
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HODNOTENIE HLUKU Z ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVY
AKO ENVIRONMENTÁLNEHO RIZIKA1
E. Panulinová
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich zdravie
človeka a kvalitu ekosystému. Antropogénna činnosť sa v súčasnosti považuje za rozhodujúcu
príčinu jeho zhoršovania. Hluk je každý nežiaduci zvuk, ktorý vyvoláva nepríjemný alebo
rušivý vnem, či škodlivý účinok. Každá negatívna udalosť pôsobí na okolité prostredie ako
riziko. Hluk ako negatívnu aktivitu radíme medzi fyzikálne stresory a pokladáme ho za
environmentálne riziko.
V mestskom prostredí existuje mnoho zdrojov hluku vrátane cestnej premávky (z ľahkých
a ťažkých vozidiel), mestských vlakov, ale aj električiek. Mnoho desaťročí sa akustické štúdie
mestského hluku týkali predovšetkým cestnej a železničnej premávky, keďže sa považovali za
hlavné zdroje hluku v mestskom prostredí. Na základe skutočnosti, že električková doprava je
dopravný systém, ktorý pomáha znižovať dopravné zápchy v mestských centrách, došlo v
poslednom desaťročí k obnoveniu rozvoja tohto dopravného prostriedku v niekoľkých
Európskych mestách (vrátane Paríža, Bruselu a Londýna) (1). Napriek tomu, že môžeme
električku radiť k ekologicky nezávadným dopravným prostriedkom, v mnohých mestách sa
pridáva k významným zdrojom hluku.
Problematika nadmerného hluku produkovaného električkovou dopravou je aktuálna a
vyžaduje si podniknúť cielené opatrenia, aby sa dosiahlo alebo udržalo vhodné životné
prostredie. Popísaný problém núti odborníkov hľadať vhodné metódy na stanovenie rizika
vzniku nadmerného hluku. Možnou cestou je identifikovanie faktorov rizika v podobe
stanovenia dominantného pôvodcu vzniku rizika. Príspevok prezentuje možnosť aplikácie
metódy identifikácie environmentálnych rizík v procese posudzovania hluku z električkovej
dopravy.

1

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0374/19.
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Materiál a metódy
Analýza hlukovej udalosti vytvorenej jazdou električky je komplikovaná záležitosť.
Akustická energia, ktorá sa šíri do okolitého prostredia je výsledkom kmitania zložitej
mechanickej sústavy, zahrňujúcej tak samotné vozidlo, ako aj električkovú trať. Miera
príspevku jednotlivých parametrov závisí od mnohých okolností.
Jedným s parametrov ovplyvňujúcich výslednú hladinu akustického tlaku je smerové
vedenie električkovej trasy. Pri jazde v oblúku s malým polomerom vznikajú sily, ktoré
ovplyvňujú akustickú situáciu v okolí pohybujúceho sa vozidla. Prejavujú sa pri pohybe
vnútorného kolesa po vnútornom koľajnicovom páse, kde dochádza ku vzniku priečneho
kĺzania kolesa po vnútornej koľajnici. Vnútorné koleso je vytláčané smerom od stredu a
dvojkolesie je pritom v napätí. Prekročenie napätia o určitú hodnotu (napätie je väčšie než
trecia sila na vnútornom kolese) vyvoláva prudké trhavé nárazové uvoľnenie vnútorného
kolesa a dochádza k rýchlemu mykaniu (slipping) na vnútornej koľajnici koľajnicového pásu.
Následkom čoho vzniká nárazové šmýkanie – kĺzanie (sliding) plochy kolesa po koľajnici.
Tento dej sa opakuje periodicky a vedie k rozkmitaniu kolies. Dráha pohybu kolesa po
vnútornej časti oblúka je v tvare krivky s „cik-cak“ efektom (stick-slip efect) (2, 3, 4, 5).
Priebeh pohybu kolies je znázornený na obrázku 1.

Obr. 1. Vznik Q-zvuku

Kĺzavý pohyb, pri ktorom dochádza k popisovanému rýchlemu mykaniu, produkuje
krátkodobý zvuk, ktorý sa pocitovo prejavuje ako nepríjemné škrípanie, kvílenie a môžeme
ho označiť ako Q zvuk (squeal noise).
Zmeny jazdy električkového vozidla v smerovom oblúku sa pre prijímateľa pocitovo
najvýraznejšie prejavujú na zvýšení hladiny hluku. Analýza popisovanej hlukovej udalosti je
komplikovaná záležitosť a vyžaduje si dôslednú identifikáciu a kvantifikáciu zdroja
znečistenia. Na sledovanie vplyvu oblúka na emisiu hluku boli zvolené meracie miesta, na
ktorých pri rovnakom druhu zvršku mohol byť meraný syndróm hlukovej emisie v priamej
ceste a v oblúku. Pre merania bolo vytipovaných 10 meracích stanovíšť (3 s r < 50 m, 4 s r =
50 – 70 m, 3 v priamej) a na každom z nich bolo zaznamenaných minimálne 40 meraní.
30

Výsledky
Na stanovištiach so smerovým vedením v oblúku s r < 50 m bola zistená prítomnosť Qzvuku v 77 % z celkového počtu meraní, na stanovištiach s polomerom r = 50 – 70 m v 53 %
a na priamych úsekoch len výnimočne (3 %) (obr. 2).
V spektrálnom zobrazení meraní s Q-zvukom prevažovali hladiny hluku stredných
kmitočtov so zreteľným vrcholom spektrogramu okolo kmitočtu 500 Hz (obr. 3).

Obr. 2. Výsledky meraní rýchlosti a intenzity električkových vozidiel

s Q-zvukom

bez Q-zvuku

Obr. 3. Príklad spektrálnej analýzy nameraného hluku

Prítomnosť Q-zvuku v súbore meraní má dokázateľný vplyv na výslednú hladinu hluku.
Na troch stanovištiach s r < 50 m bol rozdiel medzi priemernými hodnotami s Q-zvukom a
bez Q-zvuku 9 dB. Konkrétny príklad spektrálnej analýzy nameraného hluku pri prejazde
električky smerovým oblúkom veľkosti r = 23 m je zobrazený na obr. 3, kde je v jeho ľavej
časti znázornené meranie, pri ktorom bol identifikovaný Q-zvuk a nameraná ekvivalentná
hladina hluku LAeq = 90,1 dB a v pravej časti je záznam z merania bez Q-zvuku s hodnotou
LAeq = 74,3 dB. Sú to hodnoty, ktoré radia Q-zvuk k faktorom environmentálneho rizika.
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Diskusia
Lekári a vedci sa až donedávna domnievali, že hluk spôsobuje „iba“ poškodenie sluchu.
Ukázalo sa, že jeho negatívne účinky majú oveľa širšiu pôsobnosť. Medzi faktory, ktoré
ovplyvňujú účinok zvuku na ľudský organizmus patria:
− intenzita a kmitočet zvuku – (LAeq v dB, f v Hz),
− rozloženie hluku v čase (napr. deň/noc),
− subjektívny vzťah človeka k hluku a momentálne psychické rozpoloženie.
Pri hodnotení účinku hluku na živý organizmus rozlišujeme (6):
− oblasť psychického pôsobenia – do 65 dB(A) – hluk nepoškodzuje zdravie bezprostredne,
rozhoduje individuálna vnímavosť,
− oblasť vegetatívnych funkcií – 65 – 90 dB(A) pri bdení a 45 – 80 dB(A) v spánku –
človek sa znervózňuje, zužujú sa cievy, zrýchľuje sa dýchanie, zvyšuje sa činnosť srdca,
potivosť, rozširuje sa zrenica, kŕčovite sa sťahuje žalúdok,
− oblasť poškodenia sluchu – 90 – 120 dB(A) – sluchové bunky sú náchylné na poškodenie,
môže nastať aj hluchota,
− oblasť smrteľného poškodenia – nad 120 dB(A).
Ako vyplýva z výsledkov štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), v Európe je
dlhodobý vplyv dopravného hluku príčinou 3 % úmrtí na srdcové zlyhanie, čo predstavuje
zhruba 200 000 obetí z celkového počtu 7 miliónov tých, ktorí podľahli srdcovým
ochoreniam. Približne 40 % populácie v krajinách EÚ je počas dňa exponovaných hlukom z
dopravy s ekvivalentnou hladinou A (LAeq) presahujúcou 55 dB a viac ako 30 % obyvateľstva
je v nočných hodinách rušených hlukom presahujúcim 55 dB, čo rušivo pôsobí na ich spánok
(7).
U ľudí vystavených výraznejšiemu hluku je možné pozorovať aj vyššiu hladinu
psychickej úzkosti, zníženú úroveň pozornosti a menšiu odolnosť proti stresu. Muži aj ženy,
ktorí trávia denne viac ako dve hodiny v hlučnom prostredí, trpia až dvanásťkrát častejšie
nespavosťou ako ostatní, zvyšuje sa u nich riziko výskytu vysokého krvného tlaku, ktorý
môže spolupôsobiť na vzniku infarktu srdca, mozgovej mŕtvice, ale aj cukrovky (8, 9).
Električky ako prostriedky verejnej dopravy sú rušivé v dôsledku vzniku Q-zvuku najmä
pri jazde v smerovom oblúku s malými polomermi, v miestach križovatiek a pri odbočovaní
vozidiel. Vyhodnotením dotazníkov a objektívnymi vyšetreniami bolo preukázané výrazné
rušenie vplyvom kvílivého hluku (Q-zvuku), najmä v nočných hodinách (10, 11). Prejavilo sa
to nepriaznivým ovplyvňovaním spánku, zmenou jeho kvality a vo fyziologickej odozve
organizmu v podobe zvýšenia krvného tlaku, srdcovej frekvencie a frekvencie dýchania.
Hluk električiek je o to viac problematický, lebo chodci a cyklisti sa často pohybujú v
blízkosti električkových tratí, kde hladiny hluku v kritických miestach dosahujú hodnoty aj
nad 90 dB(A) a pre typické mestské rýchlosti môže byť hluková úroveň v obytných zónach
pomerne vysoká, značne nad 80 dB(A) (2, 5).
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Záver
Negatívny vplyv hluku z električkovej dopravy na zdravie je nesporný. Q-zvuk ako jednu
jeho zložku môžeme teda klasifikovať ako jeden z rizikových faktorov podieľajúcich sa
výrazne na vzniku nadmerného hluku. Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných
hodnôt pre ľudské zdravie a životné prostredie je proces dlhodobý a náročný.
Aby nedochádzalo u ľudí k obťažovaniu hlukom, je dôležité usilovať sa o znižovanie
hladiny hluku v životnom prostredí účinnými technickými opatreniami a chrániť osoby zvlášť
citlivé na hluk, aby u nich nedochádzalo k poškodzovaniu zdravia s následkami. Nakoľko je
v mnohých mestách postihnutých nadmerným hlukom električková doprava chrbticou
verejnej mestskej hromadnej dopravy, vzniká otázka, čo sa dá urobiť pre efektívne zníženie
hluku.
Protihlukové opatrenia sa vo všeobecnosti delia na aktívne a pasívne. Aktívne potlačia
hluk už pri jeho vzniku tým, že hluk vôbec nevznikne (aplikácia tichých vozidiel, obmedzenie
rýchlosti jazdy, pravidelná údržba jazdnej plochy, riadenie dopravy atď.). Pasívne opatrenia
smerujú hluk do miest, kde nikomu neškodí. Implementácia protihlukových bariér je
najefektívnejším spôsobom zníženia hluku. V závislosti od výšky a dĺžky bariéry, materiálu, z
ktorého je konštruovaná, a od vzdialenosti medzi zdrojom a prijímačom umožňujú zníženie
hluku v pozorovanom bode v rozsahu od 5 do 15 dB(A) (12, 13).
Všetky spôsoby eliminácie akéhokoľvek hluku sú finančne náročné. Vhodnejším sa javí
predchádzanie vzniku nepríjemného prídavného hluku, predovšetkým projektovaním tratí s
väčšími polomermi smerových oblúkov, ale aj ošetrovaním trecích plôch a ich udržiavaním
v dobrom technickom stave.
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ZAŤAŽENIE OBYVATEĽOV IMISIAMI HLUKU Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ
D. Tomášková, M. Liška
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Hluk sa čoraz častejšie stáva stresujúcim faktorom. Chronické preťažovanie vláskových
buniek v uchu pri intenzitách nad 80 dB vyčerpáva metabolické rezervy, začínajú prevažovať
deštrukčné procesy v bunke. Ak hluk prestane po určitom čase pôsobiť, činnosť bunky sa
opäť obnoví (1). Neustále sa zvyšujúce hladiny hluku v životnom prostredí, čoraz väčšie
množstvo aktivít spojených s produkciou hluku a čoraz menšie množstvo príležitostí
oddýchnuť si v tichu kladú zvýšené nároky na sluchový orgán a zmenšujú možnosti jeho
regenerácie. Úroveň počutia sa zhoršuje každou generáciou. Podľa britských štúdií sa prah
počutia posunul v priebehu minulého storočia približne o päť decibelov (2). V súčasnosti
zaznamenávame stále narastajúci trend a záujem turistov o návštevu koncertov a festivalov
často organizovaných aj priamo v centrách miest, kde sa nachádzajú aj obytné zóny. Na hluk
sme citliví všetci. Ak je dlhodobý a intenzívny, môže spôsobovať značné nepríjemnosti. Je
jedným z významných faktorov, ktorý môže nielen obťažovať, ale predovšetkým nepriaznivo
pôsobiť na duševné a fyzické zdravie ľudí. Možno ho charakterizovať ako každý rušivý,
nežiaduci, nepríjemný alebo škodlivý zvuk. Čo sa týka ochrany pred neprimeraným hlukom, a
teda možností občana, ako sa voči nemu brániť, je ich niekoľko. Možnosti a vhodnosť ich
použitia sa líšia, tak podľa druhu štátneho orgánu, ktorý ochranu poskytuje, ako aj podľa toho,
kto je pôvodcom hluku.
Ak má určitá akcia charakter verejného kultúrneho podujatia, vzhľadom na hluk, najmä ak
ide o hudobné a tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa
má konať. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Obec
nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste. Problematika hluku spôsobená najmä v nočných hodinách
prevádzkami (bary, diskotéky, zábavy) je dlhodobý problém v mnohých mestách a v obciach.
Hluk patrí medzi najvýznamnejšie bionegatívne faktory v životnom prostredí. Je rušivým
faktorom pri práci, odpočinku, spánku i pri komunikácii medzi ľuďmi. Z pohľadu hodnotenia
dopadov na zdravie človeka je hluk v životnom prostredí škodlivinou, často hlboko
podceňovanou, pretože jeho účinky na organizmus sa neprejavujú viditeľne a bezprostredne
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po expozícii. Hluk pôsobí na ľudí aj keď si to neuvedomujú. Môže poškodiť nielen sluch, ale
aj psychologické a fyziologické reakcie. Toto narušenie sa potom prejaví poruchou činnosti
niektorých vnútorných orgánov, napr. žalúdka alebo dvanástnika, so vznikom vredovej
choroby. Hluk pôsobí ako stres aktivujúci všetky mechanizmy stresovej reakcie organizmu.
Najvýraznejšie sú reakcie kardiovaskulárneho systému prejavujúce sa zvýšením krvného tlaku
a pulzovej frekvencie. Rušenie spánku a odpočinku vedie k únavnosti, citovej labilite, môže
vyústiť do poruchy psychických funkcií.
Hluk v životnom prostredí sa v posledných dvadsiatich rokoch stáva skutočným
problémom ohrozujúcim ľudské zdravie nielen v mestských aglomeráciách ale aj v miestach,
ktoré obvykle ľudia vyhľadávajú za účelom odpočinku, zábavy či športu. Najmä veľké mestá,
v ktorých je vysoká koncentrácia obyvateľstva a dopravných prostriedkov a v ktorých sú
sústredené aktivity najrozličnejšieho charakteru (služby, doprava, priemysel, kultúra, šport,
zábava), stoja často pred ťažko riešiteľným problémom, ako danú situáciu riešiť. Dochádza ku
kolízii činností ktoré sú spojené so vznikom hluku a činností ktoré si vyžadujú tiché
prostredie. Za dodržanie podmienok určených pre usporiadanie podujatia, vrátane požiadaviek
na ochranu pred hlukom, zodpovedá jeho usporiadateľ. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý je na základe svojich kompetencií
upravených zákonom č. 355/2005 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
kompetentný vyžadovať plnenie opatrení na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, vrátane
plnenia povinností prevádzkovateľov zdrojov hluku a opatrení prijatých na minimalizovanie
expozície ľudí nadmernému hluku. Preukázané nesplnenie povinností prevádzkovateľov
zdrojov hluku je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. iným správnym deliktom, ktorý má okrem
sankčného aj preventívny účel.
Nesmieme zabúdať, že cieľom uplatňovania týchto opatrení je primárna prevencia, t.j.
predchádzanie a znižovanie výskytu tzv. civilizačných ochorení (hypertenzia,
kardiovaskulárne ochorenia, poruchy psychického zdravia). Veľkú mieru zodpovednosti
v ochrane verejného zdravia občanov mesta však majú aj samosprávne orgány a orgány pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, v právomoci ktorých je vytváranie takých
podmienok pre život občanov mesta, ktoré zdravie ľudí podporujú a umožňujú zdravý spôsob
života.
Cieľom nášho merania bolo sledovanie dodržiavania povolených limitov pre imisie hluku
v životnom prostredí počas koncertov organizovaných na Staromestských slávnostiach na
Hlinkovom námestí v Žiline a ich dopad na obyvateľov blízkej obytnej zóny na ulici
Republiky.
Materiál a metódy
Meranie imisií hluku sa realizovalo v mesiacoch máj a jún v období rokov 2012 – 2018 na
Staromestských slávnostiach organizovaných na Hlinkovom námestí v Žiline, kde boli
realizované koncerty hudobných skupín. Meranie imisií hluku sme vykonávali stacionárnymi
odbermi, mikrofón bol umiestnený vo výške 4 m, zodpovedajúcej výške požadovanej pre
meranie vo výške 1,5 m nad podlahou na druhom nadzemnom podlaží v strede okna
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s obytnou funkciou, 1,5 m od fasády budovy. Vzdialenosť od zdroja hluku, ktorý bol na
hudobnom pódiu na Hlinkovom námestí, bola 200 m na ulici Republiky, mikrofón bol
orientovaný smerom k zdroju hluku. (3, 4) Na každom meracom mieste sme uskutočnili
dlhodobé merania v trvaní 60 – 90 min. Vykonali sme aj merania pozadia hluku počas
prípravy koncertných skupín a po ukončení podujatia v nočných hodinách. Merali sme
ekvivalentné hladiny A akustického tlaku, maximálne hladiny A akustického tlaku. Zároveň
počas merania sme monitorovali klimatické podmienky prostredia, ako bola teplota, rýchlosť
prúdenia vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu kalibrovanými meradlami. Hodnotili
a posudzovali sme ekvivalentnú hladinu A akustického tlaku v referenčnom časovom intervale
večer a noc. Posudzovaná hodnota bola navýšená o hodnotu neistoty, korekciu na pôsobenie
rytmických zložiek. Uvedenú hodnotu sme prepočítali aj na dĺžku pôsobenia hluku, ako aj
korigovali na vplyv pozadia hluku (5).
Výsledky a diskusia
V rokoch 2012 až 2018 bolo vykonaných 8 meraní imisií hluku vo večernom aj v nočnom
čase počas hudobnej produkcie konanej počas Staromestských slávností v Žiline na
Hlinkovom námestí. Merania boli vykonané 200 m od zdroja hluku na ulici Republiky za
štandardných podmienok. Počas merania sme sledovali a zaznamenávali aj klimatické
podmienky, ktoré vo všetkých meraniach spĺňali požiadavky na meranie. Výsledky meraní
imisií hluku sú uvedené v tabuľke 1, kde sú uvedené ekvivalentné hladiny A akustického tlaku
v dB, ako aj posudzovaná a prípustná ekvivalentná hladina A akustického tlaku vo večernom
čase. Podobne boli výsledky spracované aj do tab. 2, kde bolo meranie a vyhodnotenie
uskutočnené v nočnom čase.
Tab. 1. Ekvivalentné hladiny A akustického tlaku v dB na meracích miestach a posudzovaná ekvivalentná
hladina A akustického tlaku LR,Aeq,4 hod
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018

Koncert
(dB)LAeq,T
73,4
79,2
68,4
79,4
74,0
73,7
68,7
70,8

Pozadie (dB)
LAeq,T
55,4
56,5
65,0
68,6
62,8
59,1
63,6
65,0

Posudzovaná hodnota
(dB) LAeq,4 hod

Prípustná hodnota
(dB) LAeq,4 hod

79,7
83,9
71,7
84,5
79,7
79,4
72,1
76,5

50

d

Ako je z tab. 1 a 2 zrejmé, v rokoch 2012 až 2018 počas konania Staromestských slávností
zdroj hluku – koncert na Hlinkovom námestí, boli posudzované hladiny hluku prekročené vo
všetkých meraniach vo večernom aj v nočnom čase. Večerný čas rozmedzie: 71,7 dB – 84,5
dB, nočný čas rozmedzie: 63,4 dB – 78,9 dB pričom prípustné hodnoty uvedené vo Vyhláške
MZ SR č. 237/2009 Z. z. (5) boli výrazne prekročené.
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Tab. 2. Ekvivalentné hladiny A akustického tlaku v dB na meracích miestach a posudzovaná ekvivalentná
hladina A akustického tlaku LR,Aeq,8 hod
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018

Koncert (dB)
LAeq,T
72,4
79,4
79,4
81,5
71,6
72,8
67,0
70,4

Pozadie (dB) LAeq,T

Posudzovaná hodnota
(dB) LAeq,8 hod

Prípustná hodnota
(dB) LAeq,8 hod

68,5
76,3
76,8
78,9
63,4
71,5
64,9
68,7

45

d

60,2
55,8
65,0
69,5
62,8
58,6
60,3
61,6

V rámci vyhodnotenia meraní imisií hluk vo večernom aj nočnom čase sme potvrdili
opakované nedodržanie legislatívnych noriem. Zvýšené hodnoty imisií hluku vedú k
znižovaniu komfortu obyvateľov v priľahlých obytných budovách v priebehu konania
Staromestských slávností v okolí Hlinkovho námestia. Bolo by vhodné, aby organizátori tohto
podujatia spolu s expertmi v oblasti akustiky prehodnotili vhodnosť veľkosti pódia a
následného ozvučenia vzhľadom na príliš veľké množstvo odrazových plôch v okolí, ktoré
spôsobujú zvyšovanie hladiny hluku. Už celé roky počas týchto slávností sa na Hlinkovom
námestí umiestňuje na pódiu značné množstvo reproduktorov z každej strany pódia, ktoré
ozvučujú celý koncert. Návštevníci koncertu, prevažne mladí ľudia, majú radi hlučné
koncerty, preto je pochopiteľné, že organizátori koncertov riešia ozvučenia tak, aby to
vyhovovalo hudobným skupinám a návštevníkom koncertov. Bolo by však vhodné, keby sa
zamerali aj na dodržiavanie legislatívnych noriem planých v našej vyhláške (5).
Záver
Hluk je závažný negatívny fyzikálny faktor, pretože pôsobí neustále. Intenzita hluku v
životnom prostredí neustále narastá, čo má za následok poškodenie zdravia ľudí, a to nielen
na sluchovom aparáte. Úplne odstrániť hluk zo životného prostredia nie je možné. Pochopenie
tejto problematiky je prvým krokom k ochrane nášho zdravia. Kapacitne predimenzované
námestia, aparatúry, ktoré sú vhodne na otvorené priestranstvo a nie do uzavretých priestorov,
neposkytujú ten správny hlukový komfort, preto by sa organizátori kultúrnych podujatí mali
zamyslieť, či je dôležitejší zisk, alebo pohoda a relax pre návštevníkov a ochrana zdravia pre
obyvateľov. Ideálne riešenie by bola organizácia festivalov a kultúrnych podujatí mimo
obytných zón a aj správne nastavenie techniky, aby koncert spôsoboval radosť a nie
traumatický sluchový zážitok. Hluk je dnes niektorými populačnými skupinami prijímaný ako
samozrejmý sprievodný jav modernej civilizácie, dokonca je chápaný ako prejav sily a moci,
a pri určitých situáciách sa zbytočne toleruje. Proti kultu hluku je potrebné postaviť hodnotu
ticha, jeho vzácnosť a pozitívny vplyv na človeka. Pri stúpajúcom trende hlukovej expozície
by sme všetci mali dávať pozor, aby sa nenaplnila Kochova predpoveď: Nadíde deň, keď
človek bude musieť bojovať proti hluku rovnako neúprosne, ako proti cholere a moru.
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TRENDY RUŠENIA A OBŤAŽOVANIA ENVIRONMENTÁLNYM HLUKOM
VO VYBRANÝCH LOKALITÁCH V BRATISLAVE
A. Filová, K. Hirošová, D. Vondrová, J. Babjaková, M. Samohýl,
J. Jurkovičová, Ľ. Argalášová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Hluk z cestnej dopravy patrí k hlavným zdrojom obťažovania a poškodzovania zdravia
v mestských aglomeráciách. Je najčastejším predmetom sťažností týkajúcich sa životného
prostredia hlavne v husto osídlených mestských oblastiach a obytných zónach v blízkosti
železníc, diaľnic a letísk. Významným krokom k riešeniu problému hlukovej expozície
v rámci Európy bolo prijatie Smernice 2002/49/ES (1). Táto smernica definovala
environmentálny hluk ako každý nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk spôsobený ľudskou
činnosťou vrátane hluku z cestnej dopravy, letísk, železničnej dopravy a priemyselných
areálov a zamerala sa na tri oblasti činnosti: stanovenie expozície hluku z okolitého prostredia
prostredníctvom mapovania hluku, prijatie akčných plánov členskými štátmi založených na
výsledkoch mapovania hluku, a prístup verejnosti k informáciám o environmentálnych
požiadavkách a ich účinkoch. V Slovenskej republike sa ochranou verejného zdravia pred
rušivým, obťažujúcim a škodlivým hlukom zaoberá zákon č. 289/2017 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (2).
Prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácii stanovuje vyhláška 237/2009 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Súčasná prípustná hodnota
ekvivalentnej hladiny hluku pre pozemnú dopravu a z rôznych stacionárnych zdrojov je cez
deň a večer 50 dB, v noci 45 dB. V obytných areáloch nachádzajúcich sa v blízkosti diaľnic,
rýchlostných ciest, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železníc a letísk sú
prípustné hladiny hluku z dopravy stanovené o 5 – 10 dB vyššie (3). Bratislava ako hlavné
mesto je významne exponované hlukom z automobilovej, koľajovej, leteckej dopravy a z
priemyselných zdrojov hluku. Takisto významným zdrojom hluku sú stavebné práce, ktoré
intenzívne prebiehajú vo viacerých mestských štvrtiach.
V práci sme hodnotili vývoj hladín dopravného hluku v Bratislave, hlavnom meste
Slovenskej republiky od roku 1989 až po súčasnosť. Za posledných 30 rokov prešlo hlavné
40

mesto veľkým vývojom v infraštruktúre zapríčinením enormnou výstavbou nových
administratívnych a obytných budov vyúsťujúcim k intenzívnemu zaťaženiu mesta cestnou,
koľajovou, ale aj leteckou dopravou.
Cieľom práce bolo sledovanie trendov rušenia a obťažovania environmentálnym hlukom
v dlhodobo sledovaných lokalitách v Bratislavskej aglomerácii. Sledovali sme vývoj hladín
dopravného hluku od roku 1989 po rok 2019. Zároveň sme hodnotili subjektívne obťažovanie
a rušenie hlukom z rôznych zdrojov, psychosociálnu pohodu a vypočítali sme a porovnali
riziká expozície hlukom (odds ratio, 95 % interval spoľahlivosti).
Materiál a metódy
Hladiny dopravného hluku (LAeq) sme na Ústave hygieny LFUK dlhodobo merali a
objektivizovali priamym meraním hladín dopravného hluku pomocou analyzátora zvuku
Brüel-Kjaer typu 2230 v období 1989 – 1999 (4). Od roku 2004 používame novšiu meraciu
techniku Brüel-Kjaer, ktorú predstavuje ručný analyzátor zvuku typu 2250 so softvérom pre
frekvenčnú analýzu BZ 7223 (5). Merania boli vykonané v exponovanej a kontrolnej lokalite
v rôznych časových intervaloch počas dňa a večera (8.00 – 22.00). Ako exponovanú lokalitu
sme na základe našich meraní a strategických hlukových máp dostupných na portáli
www.hlukovamapa.sk (6) určili okolie vysokoškolského internátu Družba na Botanickej ulici.
Táto lokalita je význame exponovaná dopravnému hluku z cestnej aj koľajovej dopravy počas
celého dňa. Kontrolná lokalita sa nachádza v okolí vysokoškolského internátu Ľudovíta Štúra
na Starých gruntoch, ktorý sa nachádza v pešej zóne vysokoškolského mestečka Mlyny.
Probandi bývajúci vo vybraných lokalitách viac ako 4 roky boli študentmi Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počet probandov za jednotlivé roky bývajúcich
v exponovanej a kontrolnej lokalite sa nachádza v tabuľke č. 1. Signifikantne sa neodlišovali
vzhľadom na vek, pohlavie, vzdelanie, zdravie a životný štýl. Odlišovali sa subjektívnym
hodnotením lokalizácie bydliska (tichá, hlučná oblasť), umiestnením bytu, spokojnosťou
s okolím a rušením dopravným hlukom.
Tab. 1. Počet probandov za jednotlivé roky (n = 3 465)
Rok
1989
1999
2004
2009
2014
2019
Spolu

Exponovaná skupina
166 (31%)
374 (44%)
305 (38%)
280 (42%)
119 (37%)
87 (31%)
1 331 (38%)

Kontrolná skupina
374 (69%)
483 (56%)
503 (62%)
379 (58%)
200 (63%)
195 (69%)
2 134 (62%)

Spolu
540
857
808
659
319
282
3 465

Rušenie a obťažovanie hlukom z rôznych zdrojov sme vyhodnocovali pomocou
autorizovaných metodických postupov subjektívneho hodnotenia obťažovania hlukom
a pomocou štandardizovaného „Dotazníka o obťažovaní hlukom“, ktorý bol vytvorený na
Ústave hygieny LFUK a vychádza z dotazníka ICBEN a štúdie Ohrkan (4, 5, 7, 8).
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V dotazníku probandi hodnotili psychosociálnu pohodu, obťažovanie environmentálnym
hlukom, sociálnu expozíciu a nesluchové účinky hluku, ako napr. annoyance (obťažovanie),
pričom bola použitá 5-stupňová škála hodnotenia.
V prezentovanej štúdii hodnotíme a porovnávame subjektívne obťažovanie hlukom u
probandov od roku 1989 po rok 2019, špeciálne v rokoch 2014 a 2019.
Na štatistické spracovanie údajov sme použili deskriptívnu štatistiku, vzťahy medzi
premennými sme posúdili pomocou dvojvýberového t-testu, analýzou rozptylov (ANOVA)
a korelačnými koeficientmi. Vzťahy medzi kategorickými premennými sme kvantifikovali
pomocou chí-kvadrátového testu a tabuliek 2x2 a 2xn a pomocou programov Epi Info™,
Verzia 7.1.1.1, 2013 a IBM SPSS verzia 25.
Výsledky a diskusia
Z hodnotenia hladín hluku počas dňa môžeme konštatovať, že najvyššie hodnoty boli
dosiahnuté v časovom období 1999 až 2009, keď dosahovali LAeq = 67 dB (obr. 1). Podľa
Jansena (9) sa negatívne účinky hluku na zdravie začínajú prejavovať už pri hodnotách nad 50
dB, keď dochádza k obťažovaniu, rozmrzenosti, ku krátkodobým poruchám komunikácie a k
negatívnym účinkom na tvorivú prácu. Pri hodnotách nad 65 dB dochádza k vážnemu
obťažovaniu a pri spánku k zobúdzaniu. Namerané hladiny hluku teda nielenže presahovali
prípustné hladiny podľa vyhlášky 237/2009 Z. z., ale môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie
probandov z exponovanej lokality. Mierne zlepšenie nastáva po roku 2014, keď namerané
hodnoty klesli na LAeq = 65,7 dB a v roku 2019 na LAeq = 63,9 dB. Stále však dosahujú vyššie
hodnoty ako je prípustné v obytných zónach a v okolí školských zariadení. Výraznejší pokles
hladín environmentálneho hluku sme zaznamenali v kontrolnej lokalite, kde hladina hluku z
58,7 (LAeq) dB v roku 1999 klesla na prijateľných 50,2 dB (LAeq) v roku 2019 (obr. 1).
Rozdiel medzi lokalitami bol v každom sledovanom období signifikantný (p < 0,001).
Z hodnotenia rušenia a obťažovania z rôznych zdrojov environmentálneho hluku sme
zistili, že v exponovanej lokalite bol najrušivejším zdrojom hluk z cestnej dopravy, pričom
sme zaznamenali nárast hodnoty rizika obťažovania z OR = 2,56 (95% IS = 1,93-3,42) z roku
1989 na OR = 6,20 (95% IS = 4,56-8,51) v roku 2014 a v roku 2019 opäť klesol na OR = 5,41
(95% IS = 3,56-8,36) (tab. 1). Napriek miernemu poklesu hladín dopravného hluku naši
probandi boli obťažovaní viac ako v roku 2004, ale menej ako v roku 2014 (tab. 1). Výsledok
pripisujeme nevyhovujúcemu stavu budovy internátu Družba aj napriek čiastočnej
rekonštrukcii v roku 2016. Zvýšené riziko obťažovania môže vyplývať aj zo zvýšeného
uvedomovania si negatívnych účinkov hluku a dostupnosti informácii o jeho vplyve na
zdravie.
Podľa WHO (10) hluk predstavuje v urbanizovanom prostredí druhý najväčší
environmentálny problém po znečistení ovzdušia. Populácia si ho začína častejšie všímať
a pribúdajú sťažnosti na tento faktor, čo sa potvrdilo aj v sledovaných lokalitách. Európska
environmentálna agentúra vo svojom Informačnom servise pre Európu uvádza, že
v Bratislavskej aglomerácii je približne 282 000 obyvateľov exponovaných hodnotám Ldvn ≥
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55 dB a 180 900 obyvateľov Lnoc ≥ 50 dB (11). Probandi z exponovanej lokality boli tiež
významnejšie obťažovaní hlukom zo zábavných podnikov, v roku 2014 bolo jeho riziko
najvyššie: OR = 5,22 (95% IS = 3,89−7,03) (tab. 2).

Obr. 1. Vývoj hladín dopravného hluku od roku 1989 (p < 0,001)
Tab. 1. Porovnanie obťažovania hlukom z dopravy a priemyslu u študentov v exponovanej lokalite v časovom
období 1989 až 2019
Obťažovanie
hlukom
(druh hluku)

Hluk z cestnej dopravy

Hluk z priemyslu

Letecký hluk

Železničný hluk

OR (95 % IS)

OR (95 % IS)

OR (95 % IS)

OR (95 % IS)

Riziká v roku
2,56 (1,93–3,42)***
1,62 (1,14–2,35)**
0,46 (0,22–0,92
1989
Riziká v roku
6,01 (4,97–7,95)***
3,49 (2,48–4,21)**
0,87 (0,62–1,22)
1999
Riziká v roku
4,97 (4,34–6,43)***
1,90 (1,51–2,42)***
1,01 (0,74–1,36)
2004
Riziká v roku
5,41 (4,28–7,25)***
2,27 (1,76–2,98)***
0,64 (0,44–0,91) *
2009
Riziká v roku
6,20 (4,56-8,51) ***
2,27 (1,79-2,87) *** 1,22 (0,86-1,74) **
2014
Riziká v roku
5,41 (3,56-8,36) ***
1,72 (1,2-2,47) *
1,55 (0,94-2,53) **
2019
Legenda: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 IS = interval spoľahlivosti; OR = odds ratio

0,56 (0,31–0,98)*
2,06 (1,58–2,71) **
2,28(1,73–3,01) ***
1,41 (1,04–1,92) *
2,08 (1,7-2,55)
3,05 (1,93-4,82) ***

Pri porovnaní výsledkov obťažovania hlukom z rôznych zdrojov medzi exponovanou
a kontrolnou skupinou z roku 2014 vs 2019 sa ako signifikantný zdroj rušenia ukázal hluk
z cestnej dopravy (p < 0,001), hluk zo zábavných podnikov (p < 0,001) a hluk zo susedných
bytov (p < 0,001) v oboch sledovaných obdobiach. V roku 2019 sa signifikantným stal aj
letecký hluk (p < 0,01). V kontrolnej lokalite bol hlavným zdrojom obťažovania hluk zo
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susedných bytov a hluk zo zábavných podnikov (obr. 2, 3). Dopravný hluk patrí k
najrušivejším zdrojom aj v iných európskych mestách. Naše výsledky korešpondujú so
štúdiou z Nového Sadu (Srbsko), kde 59 % populácie je obťažovaných dopravným hlukom
a 27 % hlukom zo susedných bytov (12).
Tab. 2. Porovnanie obťažovania hlukom z bytov, zábavných podnikov a zariadení domu u študentov v
exponovanej lokalite v časovom období 1989 až 2019
Obťažovanie hlukom Hluk zo susedných bytov Hluk zo zábavných podnikov Hluk zo zariadení domu
(druh hluku)
OR (95 % IS)
OR (95 % IS)
OR (95 % IS)
***
Riziká v roku 1989
1,71 (1,29–2,27)
1,51 (0,90–2,52)
0,57 (0,40–0,80)*
***
***
Riziká v roku 1999
2,43 (1,99–3,03)
2,15 (1,73–2,78)
2,48 (1,99–3,19)***
Riziká v roku 2004
3,90 (3,19–5,46) ***
3,90 (3,19–5,46) ***
3,60 (2,85–4,90)***
Riziká v roku 2009
1,25 (0,98–1,58)
1,08 (0,83–1,41)
1,22 (0,94–1,58)
*
***
Riziká v roku 2014
1,81 (1,38-2,39)
5,22 (3,89-7,03)
0,99 (0,74-1,34)
**
***
Riziká v roku 2019
1,69 (1,16-2,47)
3,45 (2,32-5,13)
0,6 (0,36-0,96)
Legenda: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 IS = interval spoľahlivosti; OR = odds ratio

Obr. 2. Obťažovanie hlukom z rôznych zdrojov v kontrolnej a exponovanej lokalite v roku 2014

Záver
V našej práci sme sledovali trendy zmien hladín environmentálneho hluku od roku 1989
v exponovanej a kontrolnej lokalite s dôrazom na dopravný hluk. Od roku 2009 sme zistili
klesajúci trend hladín dopravného hluku v exponovanej lokalite, jeho hodnoty sa však stále
pohybujú nad odporúčanými limitmi a môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie probandov.
Najrušivejší zdroj hluku v exponovanej lokalite bol v každom sledovanom období hluk
z cestnej dopravy. Ďalšími významnými zdrojmi boli hluk zo zábavných podnikov a zo
susedných bytov, ktoré boli v kontrolnej lokalite považované za najrušivejšie.
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Obr. 3. Obťažovanie hlukom z rôznych zdrojov v kontrolnej a exponovanej lokalite v roku 2019
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NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A JEHO VPLYV NA PSYCHIKU ČLOVEKA1
S. Žiaran, O. Chlebo
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta STU, Bratislava

Vplyv hluku na psychiku človeka sa prejavuje ako podráždenosť, apatia, bolesti a kŕče
v zažívacom trakte, celková nervozita a iné. Pre mnohé zdroje hluku, napríklad hluk
technického zariadenia domácnosti od susedov, hluk od výmenníkových staníc v blízkosti
obytných priestorov, ich emocionálny efekt spravidla postupne rastie a s ním sa zvyšuje
účinok nízkych hladín hluku. Tam, kde pôvodne hladina hluku LA = 40 dB vzbudzovala
emócie a sťažnosti na nepohodu, po určitom čase vzbudzuje rovnaké obťažovanie a reakcie už
hladina LA = 30 dB toho istého zdroja. Vzniká precitlivenosť postihnutej osoby. Dokonca aj
po odstránení zdroja môže zostať jeho trvalá predstava v psychike postihnutej osoby a môže
narúšať jej pohodu predovšetkým v čase relaxu a v nočných hodinách (3, 5, 6).
Najvšeobecnejším prejavom ľudí na nežiaduci hluk, okrem negatívnych
kardiovaskulárnych vplyvov (1), je ich podráždenie, ako jedna z foriem obťažovania hlukom.
Je to psychický stav, ktorý vzniká pri nežiaducom vnímaní hlukových udalostí alebo pri
podriaďovaní sa okolnostiam, ku ktorým má jedinec zamietavý postoj, pretože ruší jeho
súkromie, môže predstavovať prekážku vo vykonávaní činnosti alebo ovplyvňovať odpočinok
a na ktoré reaguje pocitmi odporu, podráždenosti a v niektorých prípadoch až
psychosomatickými poruchami. Prevažuje tu emotívna zložka vnímania, kým zložka
kognitívna zohráva hlavnú úlohu pri rušení hlukom, čiže pri interferencii s činnosťou
jednotlivca (3, 4, 7, 8, 10, 11, 14).
Psychický účinok hluku závisí od jeho niektorých fyzikálnych vlastností. Závislosť je
však daná aj osobou príjemcu. Kým dráždivosť, ako formu obťažovania hlukom, možno brať
do úvahy za špecifickú aktuálnu reakciu na konkrétnu hlukovú situáciu, existuje u každého
človeka určitý všeobecný postoj k rušivému pôsobeniu hluku, čiže určitý stupeň senzitivity,
1

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV VEGA 1/0544/16 a článok
bol spracovaný na základe výsledkov získaných počas realizácie projektu „Zvyšovanie bezpečnosti
jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171), na základe
podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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čo je osobnostná charakteristika, ktorá má dlhodobejšie a skôr celoživotné trvanie. Senzitivitu
a jej protipól – toleranciu možno brať do úvahy za dva protiklady tej istej osoby.
O stupni psychického obťažovania rozhoduje denný časový interval; najhoršie sa hluk
znáša večer a v noci. Horšie pôsobí hluk v lete ako v zime, od zdrojov vo vnútri bytu (domu)
ako od vonkajších zdrojov. Horšia je znášanlivosť hluku v menšom ako vo väčšom byte.
Rozdiely medzi mužmi a ženami sú nevýznamné, medzi ľuďmi stredného a vyššieho veku
nepatrné. Významne menej podráždení hlukom je vo vekovej skupine do 30 rokov. Vzostup
akustickej energie má rovnaký vplyv na stupeň obťažovania (podráždenia) hlukom. Stupeň
obťažovania závisí aj od zdrojov hluku, napríklad železničná doprava je prijateľnejšia ako
automobilová doprava, a to z dôvodu kratšieho času pôsobenia hluku od železničnej dopravy,
informačnej homogénnosti, vyššieho frekvenčného maxima a skutočnosti, že zdroj je
spravidla ďalej od pozorovateľa. Väčšie obťažovanie (podráždenie) spôsobujú zdroje hluku,
ktorých intenzita sa dá meniť, ako tie, kde sa nedá nič podniknúť. Menšie obťažovanie
(podráždenie) spôsobuje hluk, o ktorom je známe, že bude trvať len určitý vymedzený čas.
Hluková situácia s plynulou dopravou je lepšia ako s nepravidelným chodom zvlášť ťažkých
vozidiel.
Prístup k hodnoteniu stupňa obťažovania hlukom je kritický v tom zmysle, že jeho
stanovením a najmä na jeho základe vytvorených predikčných metódach, zatiaľ nevidno
spôsob, ako vyriešiť otázku prípustných hladín hluku. Zamieňa sa tu totiž obťažujúci
a podráždenie spôsobujúci účinok hluku za komplexné pôsobenie hluku a znášaný či
tolerovaný hluk za hluk neškodný.
Práca nadväzuje na článok Vplyv hluku na psychiku človeka (11) a je zameraný na
rodinný dom, ktorého vnútorné priestory sú exponované nízkofrekvenčným hlukom (NFH).
Hodnoty hluku v dome nepresahujú limity uvedené vo vyhláške MZ SR 549/2007 Z. z.
Napriek tomu rezidenti v celom vekovom spektre pociťujú negatívny vplyv tohto hluku na ich
psychiku, pričom obťažovanie týmto hlukom riešia minimálne 5 rokov. Obťažovanie týmto
hlukom sa prejavuje v čase relaxu a spánku.
Výsledky a diskusia
Možné zdroje nízkofrekvenčného hluku
Nízkofrekvenčný hluk je nežiaduci zvuk na hranici počuteľnosti obťažujúci obyvateľov rodinného
domu (RD) situovaného na bratislavskej Kolibe. Sťažovatelia pociťujú tento hluk približne od roku
2009 počas celého dňa a najmä vo večerných a nočných hodinách. Vnem má charakter dunivého
hluku umocneného stojatým vlnením, ktorý výrazne znižuje kvalitu relaxu a nočného odpočinku.
V správach uvedených v (13) z predchádzajúceho riešenia sa konštatuje, že dominujúcimi, resp.
určujúcimi zdrojmi hluku pozadia vo vonkajšom prostredí je mestská doprava a hluk
vzdialenej infraštruktúry mesta doliehajúceho k RD a do miest merania a určujúcim zdrojom
hluku pozadia vo vnútornom prostredí, čiže v interiéroch RD je hluk prechádzajúci z vonkajšieho
prostredia cez obvodové konštrukcie RD, a to cez presklené steny a celostenové prevetrávacie
okná a posuvné dvere, ktorých zoslabenie – útlm zvukovej energie vykazuje významnú
frekvenčnú závislosť najmä v oblasti nízkych frekvencií. Ďalej sa konštatuje, že táto skutočnosť
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sa výrazne podieľa na subjektívnom rušení a neprirodzenom hluku pozadia pri zatvorených
oknách. Takéto rušenie môže byt pociťované u zvlášť citlivých jedincov a môže byť zvýraznené
aj inými subjektívnymi dôvodmi. Riešitelia odporúčali zrealizovať opatrenia ako sú slepé okná,
mierne zvýšenie hluku pozadia v interiéri, fyzická výmena okien, maximálne možné utesnenie
problematických miest na HS portáloch. Niektoré odporúčania sa aj zrealizovali. Účinok
týchto opatrení nemal žiaden vplyv na redukciu obťažujúceho hluku, skôr boli
kontraproduktívne, keďže nie vonkajšie zdroje hluku boli príčinou psychického obťažovanie
rezidentov RD, ale boli to vnútorné zdroje hluku generované technickým vybavením RD.
Zdroje nízkofrekvenčného vlnenia sú aj obehové čerpadlá energetickej vody, či už kúrenia
alebo chladenia, tepelné čerpadlá, kompresory, klimatizačné jednotky, úpravňa vzduchu a iné,
ktoré sú spravidla súčasťou technického vybavenia moderných RD. Teda technické zariadenie
budov a rodinných domov (TZB) pri nedostatočnej vibračnej izolácii môže spôsobiť prenos
vibroakustickej energie (štruktúrny hluk) (12) do stavebných konštrukcií a následne, ako
psychicky obťažujúci zvuk, vyžarovaný do akusticky chránených priestorov. Akustické
vlnenie od týchto zdrojov, pri nízko otáčkových strojových zariadeniach, je spravidla v oblasti
infrazvuku, ktorý je pre sluchový orgán človeka nepočuteľný (do 16 Hz), ale vyššie hladiny
pôsobia na bubienok nepríjemným pulzujúcim tlakom (6). Intenzita nízkofrekvenčného hluku
od 16 Hz do 80 Hz je pre necitlivosť sluchového orgánu človeka značne redukovaná, ale pri
vnímateľných hladinách je takýto hluk z hľadiska psychického zaťaženia obťažujúci, rušivý
a škodlivý (dunivý hluk). Zvuk pod 16 Hz, teda infrazvuk väčšej intenzity, tiež môže
negatívne ovplyvňovať relaxačné prostredie, najmä ak je tu možnosť vzniku stojatého
vlnenia, keď sa hladina poznateľne zvýši a zasahuje to osoby citlivejšej na nízke frekvencie.
Vibroakustické merania potvrdili štruktúrny NFH generovaný rotačnými komponentmi TZB
(13).
Frekvenčná analýza nízkofrekvenčného zvuku v spálni RD
Frekvenčná analýza zvuku (FFT analýza) na obr. 1 pre stanovené meracie body
vibroakustického vlnenia M1 až M12 (obr. 3) deklaruje výrazné diskrétne amplitúdy
nízkofrekvenčných zložiek, a to pri frekvenciách 10 Hz, 36 Hz a 49 Hz. Treba si všimnúť, že
nie v každom mieste sa pri frekvencii 49 Hz dosiahli maximálne amplitúdy. Môže to súvisieť
s automatickým zapínaním a vypínaním obehového čerpadla a/alebo kompresora energetickej
vody v RD, teda zdrojom vibroakustického vlnenia pri frekvencii 49 Hz môžu byť čerpadlá
núteného obehu vody pri jej čistení, tepelné čerpadlo, zariadenie na filtráciu vzduchu a/alebo
kompresory, ktoré sa podľa potreby v automatickom režime zapínajú a vypínajú. Zdroj
nízkofrekvenčného vlnenia generujúci výrazné tónové zložky zvuku pri frekvencii 36 Hz
a 49 Hz môže byť priamo v RD. Namerané tónové frekvencie zvuku pri zhode vlnovej dĺžky
s charakteristickým rozmerom (dĺžka, šírka) chráneného priestoru generujú v tomto akusticky
chránenom priestore stojaté vlnenie, resp. čiastočne stojaté vlnenie, čím sa zvýši hladina
dunivého hluku a zároveň aj psychické obťažovanie rezidentov (2, 9). Frekvenčné spektrá
získané z meraní v spálni RD potvrdili výrazné zvýšenie hladiny nízkofrekvenčného zvuku
a infrazvuku pri frekvenciách 10 Hz, 36 Hz a 49 Hz (obr. 1 a 2).
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Obr. 1. Frekvenčné spektrá zvuku získané z meraní naprieč stredovej osi spálne
(meracie miesta M3 a M6 až M9)

Obr. 2. Frekvenčné spektrá zvuku získané z meraní naprieč spálne v hlavovej časti postelí
(meracie miesta M5, M10 a M11)

Frekvenčné spektrá získané meraním naprieč stredovej osi spálne sú na obr. 1 a v hlavovej
časti postele na obr. 2. Pre to isté frekvenčné rozloženie aj amplitúdové hodnoty tónového
zvuku sú približne rovnaké a dosahujú relatívne vysoké hodnoty, ktoré sluchový orgán zachytí,
keďže ide o tónové frekvencie nežiaduceho zvuku (hluku) tesne nad prahom počutia osoby so
zdravým sluchovým orgánom (9, 11).
Hladinová analýza nízkofrekvenčného zvuku v spálni RD
Charakteristický rozmer spálne na najvyššom poschodí je podľa výkresovej dokumentácie
5,36 m, resp. 4,77 m. Polovica vlnovej dĺžky zvuku pri frekvencii 36 Hz je 4,76 m, čo
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zodpovedá kratšiemu (priečnemu) rozmeru spálne, ktorý je 4,77 m. V tomto priestore a od
nameraných tónových frekvencií sú vytvorené podmienky pre vznik stojatého vlnenia, ktoré
zvýšilo hladinu hluku až o 27,5 dB v meracom mieste M11 (hlava spiacej osoby podľa polohy
postele) a v rohoch v meracích miest M10 resp. M5 (naľavo resp. napravo od hlavy spiacej
osoby) sa zvýšila hladina o 32,1 dB resp. 28,7 dB pri použití váženia Z, čo reprezentuje
energeticky skutočné hodnoty hladiny hluku pôsobiace na človeka. Veľkosti hladín hluku,
zodpovedajúce skutočnému energetickému pôsobenie na človeka, pre stanovené meracie
miesta M1 až M12 sú zobrazené na obr. 3.

+32,1dB

+27,5dB
+28,7dB

Obr. 3. Hodnoty hladín zvuku pri tónovej frekvencii 36 Hz a 49 Hz pre zvolené meracie miesta v spálni
s vyznačením ich priebehu

Obr. 4. Frekvenčné spektrá kmitania získané z meraní v priestore spálne, detskej izby, kúpeľni a bazénu
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Priebehy zmeny hladín dokumentujú, že vzniknuté stojaté vlnenie alebo čiastočné stojaté
vlnenie zvyšuje hladinu hluku v spálni tesne nad prah počutia, a to predovšetkým v oblasti
hlavovej časti postele. A práve tieto miesta boli rezidentmi RD označené za hlukovo
najkritickejšie. Krivky sledujú priebeh zmeny intenzity hluku od minimálnej decibelovej
hodnoty.
Frekvenčná analýza mechanického kmitania
Na potvrdenie štruktúrneho hluku, teda vibroakustického vlnenia šíriaceho sa stavebnými
konštrukciami RD je potrebné merať mechanické kmitanie. Toto mechanické kmitanie (obr.
4) sa interakciou na rozhraní tuhého telesa (steny, podlaha, strop) a plynného prostredia
transformuje na akustické kmitanie, ktoré sa v uzatvorených priestoroch prejavuje ako
nežiaduci zvuk, teda hluk. Frekvenčné posunutie najmä v oblasti 10 Hz je spôsobené zmenou
tuhosti v mieste snímania signálu (6). Pri počuteľných frekvenciách 36 Hz a 49 Hz je však
frekvenčná zhoda kmitania s nameraným zvukom, čo je zrejmé aj z obr. 5.

Obr. 5. Zhoda tónových frekvencií hluku (hore) a kmitania (dole) pri sledovaných frekvenciách 36 Hz a 49 Hz

Z vibroakustických meraní jednoznačne vyplýva, že analyzované priestory RD sú
akusticky zaťažené štruktúrnym hlukom a nie hlukom z vonkajšieho prostredia, ako sa
pôvodne predpokladalo (13). Zdroj nežiaduceho tónového hluku pri frekvenciách 36 Hz
a 49 Hz je treba hľadať priamo v RD a/alebo v blízkom okolí. Ďalšie merania jednoznačne
potvrdili, že štruktúrny hluk je generovaný rotačnými komponentmi, ktoré sú súčasťou
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technického vybavenia RD a pre zdroje nežiaduceho kmitania (hluku) sa navrhli efektívne
opatrenia (13).
Záver
Riešenie problému psychického obťažovania hlukom v RD predchádzajúcimi firmami
nenaplnilo požadovaný cieľ identifikovať zdroje nízkofrekvenčného hluku, čo viedlo k návrhu
neúčinných odporúčaní a opatrení, keďže riešitelia predpokladali, že obťažujúci zvuk (hluk)
je generovaný v environmentálnom prostredí, teda šíri sa vzduchom z vonkajšieho prostredia
cez obvodovú konštrukciu RD do akusticky chránených priestorov. A tak navrhnuté
a realizované opatrenia, smerujúce k zvýšeniu nepriezvučnosti obvodového plášťa RD,
nemali žiaden účinok na redukciu obťažujúceho zvuku (hluku), na ktorý sa rezidenti RD
sťažovali.
Vibroakustické merania jednoznačne potvrdili, že zdrojom obťažujúcich nízkofrekvenčných
zložiek zvuku (tónového hluku) v akusticky chránených priestoroch s výraznou amplitúdou je
štruktúrny hluk generovaný v objekte RD. Akustické merania potvrdili aj výskyt stojatého
vlnenia v akusticky chránených priestoroch (spálňa na najvyššom podlaží), čo výrazne zvýšilo
(až o 32 dB pri frekvencii 36 Hz a o 26 dB pri frekvencii 49 Hz) hladinu tónového zvuku
(hluku) v priestore hlavovej časti postele v spálni. Toto zvýšenie hladín tónového zvuku (hluku)
presahovalo hranicou prahu počuteľnosti, teda tento tónový zvuk môže zachytiť každý
nepoškodený sluchový orgán človeka. Počuteľnosť týchto tónových zvukov môže ovplyvniť
presbyacusis, teda trvalý pokles sluchovej ostrosti v závislosti od veku a do určitej miery aj
pohlavia a/alebo poškodený sluchový orgán (5).
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SYNDRÓM NEZDRAVEJ BUDOVY
K. Petríková1, J. Kollárová2, L. Čisláková1
1

2

Ústav epidemiológie LF UPJŠ, Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dnešný človek v modernom svete prežije väčšinu svojho času uzatvorený vo vnútorných
priestoroch budov ako sú domy, úrady, školy a pracoviská všeobecne. Tieto budovy boli
postavené preto, aby plnili funkciu komfortného a bezpečného prostredia pre ľudí, ktorí v
nich trávia 85 – 90 % svojho života, minimálne 50 % v byte, zvyšných 35 – 40 % na
pracovisku (1). Funkcie komfortu a bezpečnosti budov sú dnes mnohokrát nesplnené, pretože
vnútorné prostredie budov negatívne ovplyvňuje zdravie jedincov alebo vytvára pocit
nepohody. Stáva sa to však len vtedy, ak sa ľudia zdržiavajú v takýchto budovách. Ak ide o
akútne príznaky, tak po opustení budovy tieto príznaky rýchlo miznú. V prípade dlhodobej
expozície rizikovým faktorom sa môžu niektoré príznaky stať chronickými. Takto vzniknuté
zdravotné ťažkosti priamo súvisia s pohybom a pobytom v budove. O takejto budove
hovoríme ako o syndróme nezdravej budovy (SBS).
Až 30 % obyvateľstva Slovenska v súčasnosti z rôznych príčin trpí alergiami. Príčinou
týchto alergií môže byť aj vnútorné prostredie budov, napr. prach, perie, srsť, roztoče,
chemikálie koncentrujúce sa vo vnútornom ovzduší (1).
Kvalitné pracovné podmienky sú ovplyvnené najmä fyzikálnymi, chemickými
biologickými a psychologickými faktormi. Najvýznamnejšie fyzikálne faktory sú teplota,
vlhkosť, hluk, osvetlenie, elektromagnetické polia, statická elektrina a rôzne typy žiarenia
(napr. svetelné, tepelné, laserové). K chemickým faktorom ovplyvňujúcim vnútorné
prostredie budov patria najmä plyny, toxické látky a aerosóly. Do skupiny biologických
faktorov vplývajúcich na mikroklimatické podmienky pracovného prostredia patria hlavne
mikroorganizmy, huby a plesne. Najvýznamnejším psychologickým faktorom, ktorý
ovplyvňuje pohodu na pracovisku je stres.
SBS sa môže vyskytnúť v rôznych druhoch budov. Jedným z týchto typov sú aj budovy
slúžiace na administratívne účely. Zdravotné ťažkosti vyvolané SBS ohrozujú okrem
návštevníkov takýchto budov hlavne ľudí, ktorí v takýchto budovách pracujú. Títo
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zamestnanci sú exponovaní nepriaznivým vplyvom budovy vykazujúcej SBS počas celej
pracovnej doby.
Každý človek strávi na pracovisku približne polovicu svojho života, preto by malo byť
úlohou spoločnosti (zamestnávateľa) vytvorenie takých pracovných podmienok, ktoré
poskytnú zamestnancovi pocit bezpečia a pohody. Pri zanedbaní pracovných podmienok a
bezpečnosti pri práci dochádza k vzniku mnohých pracovných úrazov a rôznych chorôb z
povolania, ktorých trend je stúpajúci. V konečnom dôsledku sa zvyšuje pracovná neschopnosť
a klesá produktivita práce (2).
Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. vysvetľuje pojem pracovné prostredie ako celok
priestorových, materiálnych, fyzikálnych, chemických, mikroklimatických, fyziologických,
psychologických, sociálnych a iných podmienok, v ktorých sa vykonáva pracovný proces a
ktoré ovplyvňujú výsledky práce, motiváciu, výkon, psychiku, bezpečnosť a zdravie
zamestnancov. Pohoda v pracovnom prostredí je taký stav pracovníka, kedy sa cíti
subjektívne najlepšie a podáva optimálny pracovný výkon (3).
Komplexný súhrn zdravotných problémov, nepríjemných pocitov a celkového
diskomfortu v súvislosti s pohybom po určitých budovách je známy ako syndróm nezdravých
budov (4). Špecifické príčiny SBS u postihnutého človeka nemôžu byť v podstate odhalené.
Ak zoberieme do úvahy všeobecné skúsenosti týkajúce sa tejto problematiky, môžeme
stanoviť štyri širšie kategórie negatívnych faktorov:
− miestne faktory,
− problémy súvisiace s budovami či s ich obsahom a prevádzkou (chemické znečistenie
spôsobené stavebným materiálom, nábytkom, osvetlením a kúrením),
− problémy nesúvisiace so štruktúrou budovy, vyskytujúce sa zriedkavo,
− problémy psychologického charakteru (ich príčina môže byť vo vedení organizácie,
sociálnych podmienkach, v samotných zamestnancoch či v pracovnom mieste)
(Regionálny úrad SZO pre Európu).
Faktory spôsobujúce vznik SBS podľa Jansza (5):
− stavebné materiály, v ktorých dochádza k množeniu mikroorganizmov alebo stavebné
materiály obsahujúce chemické látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože alebo
znečisťovať vzduch v budove,
− čerstvé maľby a nátery,
− nový nábytok a koberce,
− chemické znečistenie – ozón, organické rozpúšťadlá, formaldehyd v ovzduší,
− tabakový dym,
− zlá kvalita vnútorného ovzdušia,
− kancelárska technika a iné materiály produkujúce výpary,
− klimatizácia, nedostatočné vetranie, znečisťujúce látky z vonkajšieho alebo vnútorného
prostredia,
− plesne, baktérie, roztoče, iné mikroorganizmy a endotoxíny,
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−
−
−
−
−
−
−

nedostatočné upratovanie a údržba budovy,
absentujúce prirodzené svetlo,
blikajúce alebo ostro žiariace osvetlenie,
nedostatočné osvetlenie pracovného miesta,
zamorenie hlodavcami a hmyzom,
psychosociálne faktory,
neefektívny štýl riadenia.

Obr. 1. Zdroje vnútorného znečistenia budov
(Zdroj: http://www.slideshare.net/JenvanderMeer/bodies-and-buildings-5-nyu-itp-10-6-2014)

Zdroje znečistenia vnútorného prostredia budov sú znázornené na obr. 1. Zoznam
charakteristických znakov podľa SZO, ktoré sú typické pre postihnuté budovy:
− budovy postavené v 60. rokoch a neskôr,
− klimatizácia s možnosťou chladenia,
− blikajúce osvetlenie a ostro žiariace osvetlenie,
− nízka úroveň ovládania ventilácie a kúrenia,
− veľké množstvo čalúneného nábytku,
− kartotéky,
− nový nábytok, koberce, maľby a nátery,
− zlá údržba budovy,
− nedostatočné upratovanie,
− vysoká teplota a kolísanie teploty v priebehu dňa,
− nízka alebo vysoká vlhkosť vzduchu,
− chemické znečistenie ako je cigaretový dym, ozón, prchavé organické látky a zmesi zo
stavebných materiálov a zariadenia budovy,
− prachové častice a vlákna vo vzduchu,
− monitory počítačov (SZO: Regionálny úrad pre Európu).
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S týmito znakmi sa môžeme stretnúť v rodinných a bytových domoch, ale aj v budovách
administratívneho typu i v priemyselných a výrobných halách. Príznaky SBS sú disparátne
zatriedené do siedmich celkov, ktoré sa prejavujú samostatne alebo ich vzájomnou
kombináciou (5):
1. Respiračné prejavy: nádcha, zachrípnutie, kýchanie, suché a podráždené hrdlo, upchatie
prínosových dutín, krvácanie a upchatý nos, nachladnutie, alergická nádcha, príznaky
podobné chrípke, astmatické záchvaty, suchý a dráždivý kašeľ, dýchavičnosť.
2. Podráždenie očí: suchosť a svrbenie očí, slzenie, rezanie, pálenie očí, poruchy zraku,
precitlivenosť na svetelné podnety.
3. Podráždenie kože: vyrážky vrátane folikulitídy, svrbenie, presušená pokožka,
periorbitálny ekzém, seboroická dermatitída, popraskanie pier.
4. Kognitívne ťažkosti: funkčné bolesti hlavy, migréna, tenzná bolesť hlavy, sínusová
bolesť hlavy spôsobená opuchom sliznice prínosových dutín, duševné zmätenie.
5. Letargia: problémy so sústredenosťou, duševná únava, ospalosť, neschopnosť
sústredeného myslenia, celková únava, ktorá začína po príchode do budovy a ustupuje hneď
po odchode z tejto budovy.
6. Gastrointestinálne príznaky: nauzea.
7. Iné príznaky: závraty, nešpecifické prejavy precitlivenosti, exacerbácia existujúcich
ochorení porúch osobnosti.
Materiál a metódy
Prierezová štúdia trvala od 15. septembra 2014 do 31. decembra 2014. Naša štúdia
hniezdového typu prebehla v administratívnej budove v okrese Humenné. Výber budovy
musel spĺňať nasledovné kritériá, ktoré sme si stanovili pred začiatkom realizácie nášho
výskumu:
− Prešovský kraj, okres Humenné – miesto bydliska,
− najmenej 100 zamestnancov pracujúcich v budove,
− administratívne zameranie pracovnej náplne,
− budova postavená skôr ako v roku 1980,
− aspoň čiastočne rekonštruovaná (zateplenie alebo výmena okien).
Nami stanoveným podmienkam vyhovovali dve budovy, avšak pre našu štúdiu bol
potrebný súhlas s účasťou, ktorý sme získali len v jednej administratívnej budove. Údaje o
sledovanej budove:
Počet zamestnancov:
113
Rok výstavby:
1965
Stavebný materiál:
tehla
Celková plocha:
4 000 m2
Počet poschodí:
prízemie a tri nadzemné podlažia
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Čiastočná rekonštrukcia: výmena okien za plastové v celom objekte prebehla v rokoch
2011/2012.
Cieľovú skupinu štúdie tvorili zamestnanci pracujúci vo vybranej budove. Do štúdie bolo
zaradených 113 administratívnych zamestnancov.
Pracovnou náplňou zamestnancov v sledovanej budove bola komunikácia s ľuďmi,
odborné poradenstvo a pomoc klientom, administratívna práca a práca s počítačom.
Pred začatím zberu údajov sme vykonali pilotné testovanie dotazníka. Dotazník sme
poskytli desiatim zamestnancom administratívnej budovy, ktorí pripomienkovali jeho
zrozumiteľnosť, usporiadanie a formuláciu otázok.
Údaje o pracovných podmienkach a zdravotných problémoch administratívnych
pracovníkov sme zistili pomocou štandardizovaného dotazníka The MM Questionnaire:
Indoor climate MM 040 NA Office, ktorý bol do slovenského jazyka preložený pracovníkmi
oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ so sídlom v Košiciach.
Dotazník bol rozdelený na osem častí. Úvodná časť sa zameriavala na osobné údaje: vek,
pohlavie, vzdelanie a informácie o zamestnaní. Druhá časť bola orientovaná na podmienky
pracovného prostredia, tretia časť sa upriamila na pracovné podmienky zamestnancov. V
štvrtej časti sa zisťovali zdravotné ťažkosti. Piata časť bola tvorená doplnkovými otázkami. V
šiestej časti – teplotné podmienky a v siedmej časti – kvalita ovzdušia sme získavali
subjektívne hodnotenia zamestnancov ich pracovných miest. Posledná časť bola zameraná na
informácie týkajúce sa osobnej anamnézy zamestnancov.
Vypĺňanie dotazníka zamestnancami prebiehalo online. Každému zamestnancovi nášho
prieskumu bol prostredníctvom e-mailu odoslaný informovaný súhlas a internetový odkaz, na
ktorom sa nachádzal náš dotazník. Dotazník bol vytvorený a zverejnený prostredníctvom
Google Documents, do ktorého sa automaticky zaznamenávali odpovede respondentov po
odpovedaní na poslednú otázku v dotazníku.
Na štatistické spracovanie dát sme použili Microsoft Excel. Na opis získaných údajov a
informácií sme použili deskriptívne metódy a ich štatistické nástroje – aritmetický priemer
(miera centrálnej tendencie). Percentami sme popisovali početnosti kategorických
premenných.
Výsledky
Do štúdie bolo zaradených 113 zamestnancov administratívnej budovy (tab. 1). Nakoľko
bola účasť vo výskume dobrovoľná, odpovede sme dostali od 85 zamestnancov, čo
predstavuje 75,22 % návratnosť dotazníkov.
Subjektívne hodnotenie ovzdušia uvádzame na obr. 2. 14 % probandov uvádza, že
ovzdušie je horšie ráno, 48% probandov si myslí, že ovzdušie je horšie popoludní. Podľa 45%
zúčastnených ovzdušie je rozdielne v rôznych miestach. 24% respondentov uviedlo, že nie je
možné vyvetrať miestnosť, 18% všetkých probandov zhodnotilo, že je cítiť zápach.
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Tab. 1. Priemerný vek a pohlavie zamestnancov
Zamestnanci
Spolu
Muži
Ženy

Počet
85
16
69

Percento
100,00
18,82
81,18

Priemerný vek
41,2
35,38
42,55

Obr. 2. Subjektívne hodnotenie ovzdušia v miestnosti

Dlhodobé vystavenie rizikovým faktom na pracovisku môže vyvolať niektoré príznaky
bez špecifického určenia ich pôvodu. Zamestnanci v sledovanej budove mali uviesť, či
pociťujú nejaké symptómy pri pobyte v budove, v ktorej pracujú. Výsledky sú zaznamenané
na obr. 3.
Zamestnanci sa najviac sťažovali na únavu a stres. Únava obťažuje až 94 % mužov
a 91 % žien. Stresu je vystavených 88 % mužov a 87 % žien. Na bolesť hlavy sa sťažuje 84 %
žien a 38 % mužov. Ťažkopádnosť pociťuje 39 % žien a 44 % mužov. Nevoľnosť a závraty
obťažujú 23 % žien a 6 % mužov. Ťažkosť koncentrovať sa uvádza 56 % mužov a 42 % žien.
Svrbenie, pálenie a dráždenie očí obťažuje 36 % žien a 44 % mužov. Zapchatý nos a
kvapkanie z nosa uviedlo 50 % mužov a 30 % žien. Krvácanie z nosa trápi 6 % mužov a 4 %
žien. 44 % mužov a 20 % žien obťažuje chrapľavý hlas a sucho v hrdle. S kašľom sa stretáva
58 % žien a 50 % mužov. Problémy so suchou alebo začervenanou pokožkou tváre uvádza
38 % mužov a 16 % žien. Svrbenie vo vlasoch a v ušiach obťažuje 25 % mužov a 12 % žien.
Pocit suchej, svrbiacej a červenej pokožky rúk udáva 25 % žien a 19 % mužov. Ťažkosti so
spánkom má 31 % mužov a 30 % žien. 38 % mužov a 45 % žien uvádza, že sa ľahko vytočia,
podráždia pre drobnosti.
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Obr. 3. Zobrazenie výskytu symptómov u zamestnancov podľa pohlavia v percentách

S pobytom v budove súvisí prítomnosť nešpecifických symptómov. Príznaky, ktoré sú
prítomné v našom súbore, graficky znázorňuje obr. 4. S únavou súvisiacou s prácou sa stretlo
92 % zamestnancov. Ťažkopádnosť v práci uvádza 40 % zamestnancov. Bolesť hlavy
obťažuje 75 % súboru. Nevoľnosť alebo závraty priznáva 20 % zamestnancov. Ťažkosť
koncentrovať sa trápi 45 % probandov. So svrbením, pálením alebo podráždením očí sa
stretlo 38 % všetkých zamestnancov. Podráždený, zapchatý nos alebo kvapkanie z nosa
uvádza 34 % respondentov. Krvácanie nosa obťažuje 5 % zamestnancov. Na chrapľavý hlas,
sucho v hrdle sa sťažuje 25 % probandov. Kašeľ spôsobuje nepríjemnosti 56 % respondentov.
Suchá alebo začervenaná pokožka tváre obťažuje 20 % opýtaných. Svrbenie vo vlasoch alebo
ušiach spôsobuje nepríjemnosti 14 % opýtaných. Suchá, svrbiaca a červená pokožka rúk trápi
24 % probandov. Stres na pracovisku uvádza 8 % zamestnancov budovy. 44 % respondentov
udáva, že sa ľahko vytočia alebo podráždia pre drobnosti. Ťažkosti so spánkom má 31 %
respondentov.
Diskusia
Štúdia, ktorá sa zaoberala vplyvom tepla na kvalitu ovzdušia, priniesla nasledovné
výsledky: ak probandi pociťujú na svojom pracovisku vyššiu teplotu, vnímajú kvalitu
ovzdušia ako zlú. V dôsledku toho boli zaznamenané viaceré príznaky SBS, nervozita a
menšia usilovnosť (6). Výsledky našej štúdie v oblasti týkajúcej sa teploty a ovzdušia na
pracovisku hovoria o tom, že 48 % zamestnancov si myslí, že ovzdušie je horšie popoludní.
45 % zamestnancov je toho názoru, že ovzdušie je rozdielne na rôznych miestach. Problémy s
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teplotou na pracovisku uviedlo 48 % zamestnancov. Zo študovaného súboru si 51 % myslí, že
je na pracovisku teplo počas leta.

Obr. 4. Prítomnosť vybraných symptómov u zamestnancov v študovanej budove

Štúdia, ktorá sa konala v poschodovej budove so zabudovanou klimatizáciou uvádza, že
muži sú viac odolní voči príznakom syndrómu nezdravej budovy v porovnaní so ženami (7).
Od júla 2011 do decembra 2012 prebiehala v Taiwane štúdia administratívnych
pracovníkov zameraná na SBS. Štúdie sa zúčastnilo 115 zamestnancov, z toho bolo 83 mužov
a 32 žien. Priemerný vek zamestnancov bol 34,2 roka. Únava očí bola vyhodnotená ako
najčastejšie sa vyskytujúci faktor, ktorý obťažoval zamestnancov pri práci, s prevalenciou
30 %. Ďalej sa u zamestnancov vyskytovali svrbenie nosa, kašeľ, nervozita, bolesť v krku,
ramenách a chrbte, kýchanie, ťažké sústredenie a depresie. Pri štúdii sa zistila všeobecne
vyššiu miera prevalencie SBS u žien ako u mužov.
Štúdie, ktorá sa konala v USA, sa zúčastnilo 4 326 respondentov, kde 66 % z nich tvorili
ženy a z toho bolo 60 % medzi vekom 30 až 49 rokov. Výsledky týkajúce sa bolesti hlavy
počas posledných 4 týždňov boli nasledovné: Žiadne bolesti hlavy 31 %, bolesť hlavy, ktorá
trvala 1 až 3 dni sa prejavila u 38 % probandov, bolesť hlavy 1 až 3 dni týždenne sa
vyskytovala u 18 % žien, a každý alebo takmer každý pracovný deň v 8 %. Ženy majú vyšší
výskyt migrény v porovnaní s mužmi (27 % vs. 11 %) a bola väčšia pravdepodobnosť, že
ženy hlásili akékoľvek bolesti hlavy v poslednom mesiaci v porovnaní s mužmi (75 % vs.
53 %). Šance dostať migrénu boli vyššie u tých, ktorí boli vystavení nepohode v práci.
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V USA sa v roku 2010 vykonali dve štúdie, z ktorých bola jedna kontrolná. Štúdie boli
zamerané na zamestnancov administratívnej budovy, ktorých sa zúčastnilo rovnako 175
zamestnancov, kde 80 % boli ženy. Výsledkom bolo okrem iného aj to, že demografické
informácie sú pri tvorbe takéhoto výskumu veľmi dôležité. Spolu 14,9 % zamestnancov
vykázalo v anamnéze astmu, 28,6 % respiračné alergie, 14,9 % trpelo depresiami a 33,7 %
bolo ovplyvnených stresom.
Záver
Kvalita vnútorného vzduchu sa do povedomia dostala od roku 1970 v súvislosti s
energetickou krízou a následnou výstavbu uzavretých budov (bez prirodzeného vetrania), k
čomu došlo predovšetkým v rozvinutých krajinách. Čoskoro sa dostalo do pozornosti
verejnosti, že nižšia úroveň výmeny vzduchu v takýchto prostrediach bola hlavným vinníkom
pre zvýšenie koncentrácie vnútorných látok znečisťujúcich ovzdušie.
V našom výskume sme dokázali prítomnosť zvýšeného výskytu niektorých príznakov
SBS. Náchylnosť žien na vyšší výskyt príznakov SBS sa nepotvrdila. Percentuálne viac žien
ako mužov trpí bolesťami hlavy a kašľom, suchou alebo začervenanou alebo podráždenou
pokožkou rúk. Symptómy s nejasnou etiológiou negatívne ovplyvňujú pohodu zamestnancov
na pracovisku. Ich správna diagnostika je veľmi zriedkavá.
Predchádzaniu SBS v nových budovách sa dá účinne predísť tým, že sa už pri
projektovaní bude myslieť na negatívne účinky tohto syndrómu. Zlepšením kvality
pracovného prostredia sa nepredíde len SBS, ale môže sa zlepšiť aj efektivita práce
zamestnancov a samozrejme ich zdravotný stav.
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Životné podmienky a zdravie, 2019

SOLÁRIÁ A ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ – INFORMOVANOSŤ
OBYVATEĽOV MESTA MARTIN
B. Dvorštiaková, V. Jakušová, R. Ulbrichtová, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava

Životný štýl, najmä kombinácia správania a postojov k zdraviu, je najdôležitejší faktor
zdravia jednotlivca. Správanie podporujúce zdravie sú akékoľvek aktivity, ktoré sú súčasťou
každodenného života, a ktoré ovplyvňujú zdravie jednotlivca. Sú predmetom relatívne
dobrovoľných individuálnych rozhodnutí. Príkladom takého správania je aj opaľovanie
v soláriách. Z dôvodu narastajúceho módneho trendu opálenej pokožky sa návštevy
v soláriách zvyšujú. Umelé slnenie je podľa názorov ľudí ideálny spôsob relaxu, zlepšovania
nálady alebo boja proti depresii. Dochádza k tomu z dôvodu, že ultrafialové (UV) žiarenie
stimuluje sekréciu endorfínov. Expozícia UV žiareniu iniciuje aj fyziologický proces
opaľovania kože, ktorý je spojený s poškodením epidermálnych buniek (1). Najčastejšia
reakcia na škodlivý efekt slnenia je erytém, ktorého vznik závisí nielen od samotného
žiarenia, ale aj od fototypu kože, dĺžky slnenia a exponovanej časti tela (2).
Mnohé vedecké dôkazy poukazujú na karcinogénne vlastnosti žiarenia produkovaného
soláriami. Predpokladá sa, že soláriá sú každoročne zodpovedné za približne 400 000
nemelanómových a 10 000 melanómových karcinómov kože v USA, Ázii a Európe (3).
Najzávažnejším ochorením je malígny melanóm, ktorý je každoročne zodpovedný za
približne 48 000 úmrtí vo svete a 7 000 úmrtí na Slovensku. V roku 2013 patril tento typ
rakoviny kože k 4. najčastejšiemu onkologickému ochoreniu (4).
Celosvetové výskumy umelého UV žiarenia zaznamenali, že výskyt melanómu sa v
posledných rokoch zdvojnásobil. Najzraniteľnejšie skupiny sú dospievajúci a ľudia mladší
ako 30 rokov, ktorí majú vyšší výskyt rakoviny kože o 75% (5). Bol dokázaný vzťah medzi
tvorbou nemelanómovej a melanómovej rakoviny kože a návštevou solárií. Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny zaradila v roku 2009 umelé UV žiarenie do kategórie 1 –
karcinogénne pre človeka (6).
Svetová zdravotnícka organizácia celosvetovo vyzvala krajiny, aby legislatívne zakázali
vstup do solárií osobám mladším ako 18 rokov. V Európe je zákaz pre osoby mladšie ako 18
rokov v Británii, Škótsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku.
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V Kanade a USA zakazuje slnenie osobám mladším ako18 rokov väčšina štátov. Brazília ako
prvá krajina zakázala v roku 2009 používať soláriá, v roku 2014 ju nasledovala Austrália,
ktorá rovnako zakázala používanie solárií na celom jej území (7).
Na Slovensku bola roku 2014 novelizovaná vyhláška 554/2007 Z. z., kde sa sprísnili
podmienky pre soláriá a upravili limity pre žiariče používané v soláriách. Sprísnenie
podmienok prinieslo postupné znižovanie počtov solárií v jednotlivých krajoch (tab. 1).
Avšak novelizácia legislatívne nezakázala vstup do solárií osobám mladším ako 18 rokov.
Cieľom práce bolo zistiť úroveň informovanosti a postoje dospelej populácie k soláriám
v meste Martin.
Tab. 1. Počet solárií v Žilinskom kraji v rokoch 2015 – 2017
Žilinský kraj

2015

2016

2017

Žilina

39

28

19

Martin

15

17

10

Čadca

6

8

11

Dolný Kubín

18

12

19

Liptovský Mikuláš

23

25

27

Spolu

101

90

86

Materiál a metódy
V druhom polroku 2015 sme realizovali prieskum, ktorý bol zameraný na informovanosť
a postoje dospelej populácie v meste Martin k problematike solárií a ich negatívnym účinkom
na ľudský organizmus. Sledovaný súbor tvorilo 121 respondentov 74 (61,2 %) žien a 47
(38,8 %) mužov. Priemerný vek respondentov bol 36 ± 6,5 roka a najväčšiu skupinu (69)
tvorili respondenti od 18 – 35 rokov. Priemerný vek návštevníkov solárií bol 31 ± 4,8 roka
(tab. 2).
Prieskum bol realizovaný pomocou dotazníka vlastnej proveniencie. Dotazníky sme
rozdávali náhodným obyvateľom mesta Martin. Okrem toho bol dotazník prístupný aj na
sociálnych sieťach a fórach.
Dotazník pozostával z dvoch častí. V prvej časti sme zisťovali základné údaje
o respondentoch (pohlavie, vek, bydlisko, zamestnanie a vzdelanie). Socio-demografické
údaje študovanej populácie sú znázornené v tab. 2. V druhej časti dotazníka, ktorý obsahoval
16 otázok, sme sa zamerali na informovanosť respondentov v oblasti ultrafialového žiarenia,
solárií, malígneho melanómu a fototypov kože. Druhá časť dotazníka obsahovala zatvorené a
polootvorené otázky. Účasť respondentov bola dobrovoľná a vypĺňanie dotazníka anonymné.
Zhromažďovanie a analýza dotazníkov prebiehala priebežne počas druhého polroku 2015.
Celkovo sme rozdali 154 dotazníkov, pričom návratnosť dosiahla 82,9 %. Získané údaje sme
analyzovali pomocou programu Microsoft Office Excel 2013 a na analýzu sme použili
deskriptívnu štatistiku. Kvantitatívne premenné sme opísali pomocou absolútneho počtu (n) a
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v percentách (%). Štatistickú významnosť rozdielov sme zisťovali pomocou chíkvadrátového testu a za štatisticky významnú sme si zvolili hodnotu p  0,05.
Tab. 2. Socio-demografické údaje účastníkov prieskumu
Faktor
Vek [r.]

Pohlavie
Vzdelanie
Zamestnanie

n = 121

%

18 – 25

34

28,1

26 – 45

58

47,9

46 – 59

28

23,1

≥ 60

1

0,9

žena

74

61,2

muž

47

38,8

stredná škola

75

62,0

vysoká škola

46

38,0

zdravot. pracovník

23

19,0

nezdravot. pracovník

98

81,0

Výsledky
Z celkového súboru 121 respondentov uviedlo správnu odpoveď, že soláriá produkujú UV
žiarenie, 98 (81,0%) respondentov. Štatistická významnosť (p < 0,001) sa preukázala pri
vzdelaní. Zo 75 stredoškolsky vzdelaných osôb odpovedalo správne 52 (69,4 %)
respondentov a zo súboru 46 vysokoškolsky vzdelaných odpovedalo správne všetkých 46
(100 %) respondentov. Štatistická významnosť (p = 0,0048) sa preukázala aj pri vyhodnotení
otázky z pohľadu návštevnosti solárií, kde z 34 návštevníkov solárií odpovedalo správne 33
(97,1%) osôb o UV žiarení a z 87 osôb nenavštevujúcich soláriá uviedlo ultrafialové žiarenie
65 (74,7%) respondentov.
Na otázku o používaní solárií sme dostali nasledovné odpovede: štatistická významnosť
bola preukázaná pri zamestnaní (p = 0,0168), kde viac nezdravotníckych (30,6 %) ako
zdravotníckych (17,4 %) pracovníkov využívalo služby solárií. Z celkového počtu 121
respondentov bolo 34 (28,1 %) návštevníkov solárií, z toho 29 (39,2 %) žien a 5 (10,6 %)
mužov. Štatisticky významný rozdiel medzi ženami a mužmi bol p = 0,0006 (obr. 1). Nezistili
sme štatisticky významné rozdiely medzi skupinou účastníkov žijúcich v mestách a obciach,
medzi vekovými skupinami a podľa úrovne vzdelania.
Respondenti sa najčastejšie v soláriu slnili 6 – 15 minút. Štatisticky významné rozdiely
v dobe slnenia sme zaznamenali podľa pohlavia (p = 0,0092), kde z 29 žien sa 9 (31,0 %)
slnilo 3 – 5 minút a 20 (69,0 %) 6 – 15 minút na rozdiel od mužov, kde všetci 5 (100 %) sa
slnili 6 – 15 minút.
Z prieskumu sme zistili, že len 47,1 % respondentov navštevujúcich soláriá bolo
poučených o zdravotných rizikách zo solárií a o používaní ochranných pomôcok, pričom
kombináciu ochranných pomôcok (krém a ochranné okuliare) používalo len 38,2 %
respondentov. 27,2 % respondentov uviedlo, že po návšteve solárií malo nežiaduce účinky.
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Obr. 1. Návštevnosť solárií podľa pohlavia

Obr. 2. Fototyp kože – odpovede respondentov

Päťdesiatjeden účastníkov prieskumu (42,2 %) pozná svoj fototyp kože a sedemdesiat
(57,8 %) ho nepozná. Štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný podľa pohlavia (p =
0,008). Viac žien (54,0 %) v porovnaní s mužmi (23,4 %) poznalo svoj fototyp kože. Zistili
sme štatisticky významný rozdiel (p = 0,0003) medzi návštevníkmi solárií a respondentmi,
ktorí ho nenavštevujú (obr. 2).
Zo súboru 34 osôb navštevujúcich solária poznalo svoj fototyp kože 23 (67,7 %)
respondentov a z 87 respondentov nenavštevujúcich soláriá ho poznalo 28 (32,2 %).
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Zistili sme, že len 47,1 % návštevníkov solárií bolo informovaných o zdravotných
rizikách vyplývajúcich z opaľovania a o použití ochranných pomôcok. Len 38,2 % účastníkov
používa kombináciu ochranných pomôcok (krém a okuliare). Nežiaduce účinky po návšteve
solárií uviedlo 27,2 % účastníkov.
Diskusia
Informovanosť populácie o soláriách a zdravotných rizikách je veľmi dôležitá najmä
z dôvodu nárastu malígneho melanómu kože. Na Slovensku bol v posledných rokoch
zaznamenaný 4-násobný nárast tohto druhu ochorenia. Zvýšený výskyt sa pripisuje okrem
dlhodobého pobytu na slnku aj zvýšenej návštevnosti solárií. Ľudia navštevujúci soláriá pred
35. rokom života majú až o 75 % vyššiu šancu rozvoja malígneho melanómu. Z tohto dôvodu
nás zaujímala informovanosť respondentov o problematike malígneho melanómu.
Z prieskumu sme zistili, že respondenti boli informovaní nadpriemerne. Naše výsledky sa
zhodovali s výsledkami autorov Maruškovej a kol. (8), kde 2/3 respondentov bolo
oboznámených s problematikou malígneho melanómu.
Jeden z faktorov, ktorý môže ovplyvňovať vznik malígneho melanómu, je fototyp kože.
Zistili sme, že svoj fototyp pozná 42 % respondentov. Naše výsledky sú totožné s výsledkami
Torzewskej a kol. (2), kde sa ukázalo, že len polovica respondentov vie, čo je fototyp kože.
Z viacerých štúdií vyplýva, že respondenti majú nedostatočné znalosti o svojom fototype.
Niektoré štúdie uvádzajú, že o svojom fototype kože je oboznámených len 16 – 32 %
respondentov (2, 9). Jakušová (13) vo svojich výsledkoch uvádza, že svoj fototyp kože
poznali až dve tretiny opýtaných. Rozdiel vo výsledkoch v znalosti fototypu kože mohol byť
spôsobený tým, že prieskum Jakušovej bol realizovaný u vysokoškolákov – budúcich
zdravotníckych pracovníkov.
Výsledky metaanalýzy (3), ktorá zahŕňala 88 štúdií zo 16 krajín, poukázali na to, že
v soláriu sa opaľuje 35,7 % dospelých respondentov, pričom v Európe využíva umelé UV
žiarenie na opaľovanie priemerne 42 % dospelej populácie. Niektoré práce identifikovali
typickú používateľku solária ako ženu mladšieho veku, patriacu k vyššej socio-ekonomickej
vrstve, ktorá má vyššiu úroveň vzdelania a vyšší príjem (11, 12). Tieto výsledky sa čiastočne
potvrdili aj v našom prieskume, kde sme zistili, že soláriá navštevujú najčastejšie ženy vo
veku od 18 – 35 rokov. Z našich výsledkov vyplýva, že soláriá používajú častejšie ženy žijúce
v meste, ktoré majú stredoškolské vzdelanie. Naše výsledky boli zhodné s výsledkami autorov
Schneidera a kol. (10).
Z výsledkov Grangeho a kol. (9) vyplýva, že väčšina respondentov navštevujúcich soláriá
prekračuje odporúčané časy expozície a približne 16 % návštevníkov solárií má až 100
sedení/rok. Náš prieskum preukázal, že dve tretiny respondentov navštevuje soláriá 1- až 2krát týždenne a priemerne sa opaľujú 6 – 15 minút. Celoročne navštevovali solárium dve
tretiny respondentov, t.j. kombinovali umelé žiarenie s prirodzeným. Tieto výsledky nám
čiastočne potvrdil aj prieskum Tisoňovej a Komárka (14), kde soláriá navštevovala celoročne
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približne polovica respondentov. Schneider a kol. (10) uvádzajú priemernú dobu opaľovania
13,6 minút pri každej návšteve solária.
Máme zato, že každého návštevníka by mal pri používaní solária odborný personál
oboznámiť so zdravotnými rizikami, ktoré môžu soláriá spôsobiť. Zistili sme, že viac ako
polovica respondentov nebola poučená o zdravotných rizikách, ani o používaní ochranných
prostriedkov. Naše výsledky sa zhodovali s výsledkami Schneidera a kol. (10), ktorí zistili, že
až dve tretiny respondentov nebolo informovaných o zdravotných rizikách a približne
polovica o potrebe používať ochranné prostriedky. Pri slnení v soláriu je dôležité používať
ochranné prostriedky (okuliare a krémy). Najlepšia ochrana pred žiarením sa dosiahne práve
kombináciu obidvoch ochranných prostriedkov. Z nášho prieskumu vyplýva, že len tretina
respondentov používala ochranné okuliare a súčasne sa natierala ochranným krémom.
Ochranné okuliare mali takmer všetci respondenti a približne 20 % respondentov sa
nechránilo vôbec. Podobné výsledky zaznamenali aj iné európske prieskumy, ktoré sa
zaoberali problematikou solárií (11, 12, 14).
V našom prieskume sme zaznamenali, že nežiaduce účinky po slnení uviedla len štvrtina
respondentov. Najčastejšie uvádzali kožné vyrážky a začervenanie kože.
Najčastejšie dôvody návštevy solárií boli opálenie, relax, nasledovala príprava na
dovolenku a liečba atopického ekzému. Podobné dôvody uvádza aj Skonieczna a kol. (15),
kde respondenti najčastejšie navštevujú soláriá kvôli zvýšeniu atraktivity.
Respondenti v našom prieskume potvrdili, že na Slovensku je málo informácií týkajúcich
sa nežiaducich účinkov solárií a informovanosť o tejto problematike je nedostatočná. Ako
najčastejšie zdroje informácií respondenti uvádzali internet a časopisy určené pre ženy.
Podobné údaje uviedli aj iné štúdie zaoberajúce sa soláriami a informovanosťou (2, 15).
Záver
Problematika solárií je momentálne aktuálny verejno-zdravotnícky problém. Výsledky
nášho prieskumu boli pozitívne, pretože poukázali na nižšiu návštevnosť solárií ako je
európsky priemer. Najvyššiu návštevnosť sme zaznamenali u mladých žien, ktoré boli
o problematike solárií informované lepšie ako muži. Takmer všetci návštevníci solárií
používali ochranné okuliare, ale len 38,2 % ich kombinovalo aj s ochrannými krémami.
Negatívne bolo zistenie, že respondenti, ktorí soláriá nenavštevovali, nevedeli, čo je fototyp
kože a z tohto dôvodu nevedeli určiť ani svoj fototyp kože. Vychádzajúc z výsledkov
prieskumu sa domnievame, že v rámci primárnej prevencie je dôležité zaradiť problematiku
ochrany zdravia pred rizikami umelého ultrafialového žiarenia produkovaného soláriami na
Slovensku do preventívnych programov. Preventívne programy by mali komplexne zahŕňať
problematiku zdravotných rizík z umelého ultrafialového žiarenia na ľudský organizmus, ako
aj spôsoby ochrany zdravia.
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Neustále stúpajúci počet nozokomiálnych nákaz, medzi ktoré patrí aj legionelóza, je
dôvodom na zvyšovanie povedomia o tomto vážnom verejno-zdravotníckom probléme. To sú
dôvody, pre ktoré je dôležité stanovovať prítomnosti baktérií rodu Legionella v pitných
a teplých úžitkových vodách v zdravotníckych zariadeniach. Keďže legionelóza je neobvyklá
forma zápalu pľúc a nemá zvláštne klinické príznaky, mnohokrát nie sú lekármi požadované
špecifické laboratórne vyšetrenia, bez ktorých jej diagnostikovanie nie je možné. Ak sa
adekvátne nebudeme v najbližších rokoch zaoberať týmto problémom, môže to znamenať
riziko nielen u imunosuprimovaných pacientov.
Baktérie rodu Legionella z čeľade Legionellacae sú hydrofilné, aeróbne, gram-negatívne
nesporulujúce paličky, ubikvitárne rozšírené vo vodných ekosystémoch, odolné voči teplotám
45 – 50 °C. Často prežívajú v symbiotických spoločenstvách s inými baktériami, riasami
a amébami v biofilmoch. Dnes je popísaných najmenej 61 rôznych druhov Legionella. Pri 26
druhoch sa zaznamenali kmene infikujúce ľudí. Najrizikovejšia Legionella pneumophila
zahŕňa najmenej 15 rôznych sérologických skupín.
Legionely sa na človeka prenášajú inhaláciou vodného aerosólu. Legionelové ochorenia
súvisia s expozíciou človeka vo vode v prírodných, ale najmä človekom vytváraných
ekosystémoch (vodovodné systémy, klimatizačné jednotky, hydroterapeutické zariadenia a
pod.). Inhaláciou vodného aerosólu alebo aspiráciou sú ohrozené osoby s rizikovými faktormi
(fajčiari, alkoholici, imunosuprimovaní, starí ľudia), ako aj pacienti v nemocniciach.
Legionelózy sa vyskytujú na celom svete. Len Legionárska choroba ako jedna z foriem
legionelóz podlieha povinnému hláseniu v SR (EPIS) a medzinárodnému hláseniu do
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Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) cez sieť ELDSNet do TESSy a sieť pre tzv.
cestovné infekcie (1).
V roku 2016 bolo 30 krajinami v rámci systému TESSy (EÚ/EHP) hlásených spolu 7 069
prípadov, z ktorých bolo 6 560 (92,8 %) klasifikovaných ako potvrdené prípady. Zvyšných
509 prípadov (7,2 %) bolo hlásených ako pravdepodobné prípady. Celkový počet oznámení v
EÚ/EHP predstavoval rovnako ako v roku 2015 hodnotu 1,4 prípadov/100 000 obyvateľov, čo
je stále najvyššia hodnota, aká sa v EÚ/EHP evidovala (obr. 1). Výsledok liečby bol známy
v 5 404 hlásených prípadoch, pričom 441 prípadov skončilo so smrteľnými následkami, čo
predstavuje letalitu 8,2 % (2).

Obr. 1. Počet hlásených prípadov legionelóz v EU / EEA v roku 2016

Najčastejšie identifikovaným patogénom bola Legionella pneumophila séroskupina 1,
ktorá bola identifikovaná v 665 z 814 (82 %) potvrdených prípadov kultivácie (3).
V niektorých krajinách je výskyt hlásených prípadov stále pod 0,5/100 000 obyvateľov,
niekedy dokonca pod 0,2 prípadov na 100 000, čo pravdepodobne predstavuje podhodnotenie
výskytu v týchto krajinách (2).
Na Slovensku sa celkovo doteraz legionárska choroba diagnostikovala v rokoch 1985 –
2017 u 146 pacientov, 90 mužov a 56 žien (1,6 : 1), z nich 10 osôb zomrelo (letalita 6,8 %),
trend incidencie je stúpajúci (obr. 2). Prevažovali komunitné infekcie v 65 % zistené u 95
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chorých, u 13 pacientov išlo pravdepodobne o nozokomiálne infekcie (9,0 %), cestovné
legionárske choroby sa zaznamenali 22 krát (15,0 %) a u 16 pacientov (11,0 %) sa pôvod
infekcie nepodarilo zistiť (1).

Obr. 2. Incidencia legionelóz na Slovensku v r. 1985 – 2017,
priemerná incidencia – 0,85/mil. (0 – 2,75/mil.) Zdroj: (1)

Pravidelné kontroly prítomnosti baktérií Legionella a prijaté kontrolné opatrenia sa majú
realizovať pri vyšetrovaní vzoriek zo životného prostredia. Tie spočívajú v kontrole domácich
vodovodných systémov, kontrole teplej úžitkovej vody, kontrole ovzdušia, vyšetrovaním
bazénových vôd, sterov zo zdravotníckych a sociálnych zariadení. Tie môžu obmedziť
prípady legionárskej choroby (3).

Obr. 3. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. Zdroj: www.hagy.sk (4)

Vzhľadom na závažnosť problematiky ÚVZ SR zahrnul do svojich programov a projektov
úlohu Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách
a v oddychových zónach. V rámci tejto úlohy vykonali pracovníci ÚVZ SR v Bratislave dňa
18. 11. 2015 odber vzoriek teplej úžitkovej vody v zariadení Národný ústav tuberkulózy
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pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (NÚTPCHaHCH) (obr. 3). Po
ukončení laboratórnych analýz boli zaslané výsledky na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade ako územne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
Na základe výsledkov s preukázanou prítomnosťou legionel v dvoch zo štyroch vzorkách
pracovníci RÚVZ Poprad pokračovali v sledovaní stavu a monitorovaní situácie počas
realizácie zabezpečovania opatrení zo strany prevádzkovateľa. Pretože zariadenie sa
špecializuje na liečbu osôb s ochoreniami respiračného systému, bolo stanovenie legionel vo
vzorkách podnetom pre venovanie sa tomuto závažnému problému.
Projekty objektov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy boli vypracované v roku 1933 a s výstavbou sa
začalo na jeseň roku 1934 (4). V prvej fáze výstavby sa v rokoch 1934 – 1935 vybudovali
všetky inžinierske siete: bezprašná cesta z Lučivnej do areálu ústavu, železničná vlečka,
ktorou sa cez vybudovaný tunel dostali vlaky až k ústavu, 7 záchytných prameňov pitnej
vody, prívodné potrubie dlhé 2 km s vodojemom, úpravňa pitnej vody, prípojka elektrického
vedenia Svit – Vyšné Hágy, odvodnenie celého areálu, kanalizácia.
V druhej fáze výstavby sa v rokoch 1935 – 1937 postavili liečebné, prevádzkové a
ubytovacie objekty: hlavná liečebná budova, infekčný pavilón, prosektúra, centrálna kotolňa s
elektrárňou, dielne, práčovňa, garáže, skleník, vrátnica a 4 budovy na ubytovanie
pracovníkov. Celkový obstavaný priestor týchto objektov je 202 000 m3. Areál má 1 820
izieb, rozsiahle prevádzkové priestory, priestory pre vyšetrovací a liečebný komplement.
Hlavná liečebná budova má zložitý členitý tvar v tvare písmena H. Južný trakt, ktorý meria
270 m a má v strede 9 podlaží, slúži ako posteľová časť. V hlavnej liečebnej budove sú
umiestnené všetky oddelenia, ktoré zabezpečujú liečebnú, vyšetrovaciu a technickohospodársku prevádzku.
Pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Poprad vykonali
dozor v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy s cieľom prerokovať prvé výsledky. Zároveň boli
predstavitelia NÚTPCHaHCH oboznámení s návrhom Odborného usmernenia MZ SR na
zabezpečenie postupu pri prevencii a výskyte infekcií, spojených s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti spôsobených baktériami rodu Legionella v zdravotníckych zariadeniach
v Slovenskej republike.
Prevádzkovatelia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy informovali pracovníkov RÚVZ Poprad o
systéme zabezpečenia TÚV v objekte zariadenia, kde centrálna kotolňa je vybavená 4 kotlami
o výkone 15 MW. Súčasťou kotolne je aj parná elektráreň a náhradný zdroj elektrickej
energie. Ústav má svoje vodné hospodárstvo – záchytné pramene, úpravňu vody, vodojem,
kanalizáciu a čistiacu stanicu odpadových vôd. Rozvodný systém je takmer v celom objekte
pôvodný, tvorený medenými potrubiami. Keďže v minulosti nebola vykonávaná kontrola
vzoriek vôd zameraná na sledovanie prítomnosti legionel, nevykonávali sa žiadne opatrenia
s cieľom eliminovať tento mikroorganizmus.
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Na stretnutí bolo dohodnuté, že prevádzkovateľ bude RÚVZ Poprad informovať
o prijatých opatreniach a následne bude stanovený harmonogram odberu TÚV.
Prevádzkovateľ o plnení prijatých opatrení informoval RÚVZ Poprad písomnou zápisnicou,
v ktorej sa uvádza:
− boli vykonané kontroly stavu zásobníkov ohrevu teplej vody, kontroly výstupnej teploty
vody, kontroly teploty vratnej vody, kontroly uskutočňovania odkalenia zásobníkov,
− kontroly stavu zásobníkov ohrevu teplej vody, kontroly výstupnej teploty vody, kontroly
teploty vratnej vody, kontroly uskutočňovania odkalenia zásobníkov,
− kontrola regulácie systému rozvodov teplej vody z hľadiska teploty, tlaku a prietoku,
− termická dezinfekcia v mesačných intervaloch zvýšením výstupnej teploty na 70 °C
s cirkuláciou vody celým systémom počas troch dní.
Vykonané analýzy však nepreukázali, že účinok prijatých opatrení zo strany
prevádzkovateľa bol postačujúci. Prevádzkovateľ preto zvýšil frekvenciu termickej
dezinfekcie na interval 2-krát v mesiaci, zvýšil teplotu na 70 °C s cirkuláciou vody celým
systémom počas troch dní a začala sa spolupráca s externou firmou o možnosti použitia
prístroja, ktorým by sa zabezpečil preplach potrubí a nárazová dezinfekcia inými
dezinfekčnými činidlami.
Po zavedení týchto opatrení sa mikrobiologickými rozbormi vody potvrdilo zníženie
osídlenia vnútorných rozvodov TÚV legionelami. Prevádzkovateľ z tohto dôvodu upustil od
rozširovania opatrení. Zároveň však pokračoval v termickej dezinfekcii dvakrát mesačne.
Uvedené opatrenia sa realizujú doposiaľ.
Metódy
V priebehu rokov 2015 až 2018 bolo odobratých 20 vzoriek teplej úžitkovej vody a 4
stery v objektoch NÚTPCHaHCH, pričom prvé štyri vzorky boli odobraté pracovníkmi ÚVZ
SR a vyšetrené v NRC pre legionely v životnom prostredí v ÚVZ SR a ostatné vzorky
odobraté pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Poprade a vyšetrené v Špecializovanom laboratóriu
2 mikrobiologických analýz (ŠL2MA) RÚVZ so sídlom v Poprade.
Miesta odberu vzoriek boli zvolené podľa pokynov na riešenie projektu Legionely
a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách a oddychových zónach.
Kontrolné odbery vykonávané pracovníkmi RÚVZ Poprad boli identické s miestami pri
prvom preventívnom zisťovaní, teda nielen tam, kde bol zaznamenaný pozitívny výskyt
legionel.
Vyšetrenia boli vykonané v súlade s STN ISO 11731 Kvalita vody Stanovenie Legionella,
STN ISO 11731-2 Kvalita vody Stanovenie Legionella Časť 2: Metóda priamej membránovej
filtrácie pre vody s malým počtom baktérií. V roku 2018 v súlade s STN EN ISO 11731
Kvalita vody Stanovenie Legionella (ISO 11731:2017).
Vzorky boli inokulované po membránovej filtrácií na selektívnu pôdu GVPC. Keďže
Legionella je rod mikroorganizmov, ktoré sú nutrične náročné, sú schopné rastu na
73

pufrovanom agare s aktívnym uhlím a kvasničným extraktom obsahujúcom L-cysteín a soli
železa Fe3, kde aktívne uhlie detoxikuje peroxidy prítomné v pôde vznikajúce oxidáciou
cysteínu.
Inokulácia vzoriek prebehla jednak bez zakoncentrovania priamou inokuláciou vzorky na
pôdu, a aj po zakoncentrovaní membránovou filtráciou bez úpravy, po úprave teplom aj po
úprave pridaním kyslého roztoku.
Naočkované média sa nechali stáť, kým sa inokulum absorbovalo, potom sa misky obrátili
a inkubovali 10 dní pri teplote 37 °C. Na zabezpečenie vlhkého ovzdušia sa misky položili na
vlhkú papierovú vatu a umiestnili sa do uzavretej nádoby.
Všetky prezumptívne kolónie sa kvôli potvrdeniu preočkovali na BCYE agar a krvný
agar. Pri jednotlivých spôsoboch inokulácie vzorky sme nezaznamenali výrazne rozdiely
v počte narastených prezumptívnych kolónií. Vo všetkých pozitívnych stanoveniach vzoriek
vyšetrovaných v ŠL2MA bol zabezpečený transport suspektných kmeňov do NRC pre
legionely v životnom prostredí na ÚVZ SR na potvrdenie a sérotypizáciu.
Výsledky
Pri prvom odbere, ktorý vykonali pracovníci ÚVZ SR, boli baktérie rodu Legionella
stanovené v dvoch zo štyroch vzoriek, a to z odberového miesta pred vstupom do ohrevu a vo
vzorke z kohútika v kúpeľni pacientov, t. z. v najvzdialenejšom mieste od prívodného
potrubia zo všetkých zvolených odberových miest. V oboch prípadoch bola sérotypizáciou
identifikovaná Legionella pneumohpila sérotyp 3. V oboch prípadoch bola prítomnosť
legionel menšia ako 50 KTJ na 100 ml (tab. 1).
Tab. 1. Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek teplej úžitkovej vody v NÚTPCHaHCH v rokoch 2015 – 2018
Miesto pred vstupom
do ohrevu
Dátum odberu
(recirkulačná voda –
ventil)

18. 11. 2015

Miesto odberu
1 miesto za ohrevom
1 miesto od zdroja
v kotolni
v ústave
(odpúšťací ventil
(kohútik v miestnosti
rozvodov TÚV do
v technickom
objektov nemocnice)
oddelení)

trakt D,
4. poschodie
(kohútik v spoločnej
kúpeľni)

Vzorky vyšetrené v NRC pre legionely v životnom prostredí v ÚVZ SR
40 KTJ/100 ml
Legionella
Legionella
20 KTJ/100 ml
L. pneumohpila sér. 3
nestanovené
nestanovené
L. pneumohpila sér. 3

Vzorky vyšetrené v Špecializovanom laboratóriu 2 mikrobiologických analýz RÚVZ so sídlom
v Poprade
Legionella
20 KTJ/100 ml
150 KTJ/100 ml
100 KTJ/100 ml
28. 09. 2016
nestanovené
L. pneumohpila sér. 1
Legionella spp.
Legionella spp.
50 KTJ/100 ml
Legionella
Legionella
Legionella
01. 06. 2017
L.pneumohpila sér. 1
nestanovené
nestanovené
nestanovené
Legionella
Legionella
Legionella
Legionella
24. 10. 2017
nestanovené
nestanovené
nestanovené
nestanovené
Legionella
Legionella
Legionella
Legionella
26. 06. 2018
nestanovené
nestanovené
nestanovené
nestanovené
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Pri prvom kontrolnom odbere vykonanom pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Poprade už
boli legionely stanovené vo vzorkách z troch odberových miest a vo vzorkách odobratých
v miestnostiach liečebného ústavu boli počty legionel zvýšené v porovnaní s prvým odberom.
V jednom prípade bola sérotypizáciou potvrdená Legionella pneumohpila serotyp 1 a v dvoch
prípadoch nebol sérotyp identifikovaný.
Pri druhom kontrolnom odbere sa prítomnosť potvrdila už v len v jednom prípade vo
vzorke pred vstupom do ohrevu. Pri tejto vzorke bola opakovane potvrdená Legionella
pneumohpila sérotyp 1. Vo vzorkách z posledných dvoch odberov legionela nebola
stanovená.
Vo všetkých steroch z vodovodných ventilov vo vnútorných rozvodoch vody v objektoch
NÚTPCHaHCH odobratých pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Poprade dňa 26. 08. 2018 neboli
laboratórnymi analýzami zistené žiadne mikroorganizmy a neboli stanovené ani legionely
(tab. 2).
Tab. 2. Výsledky kultivácie sterov zo životného prostredia odobraté 26. 06. 2018 v NÚTPCHaHCH
Výsledok kultivácie
Objekt

z primokultivácie

z pomnoženia

mikroorganizmy

Legionella sp.

mikroorganizmy

Legionella
sp.

Technická miestnosť – kohútik

nezistené

nestanovené

nezistené

nestanovené

Kotolňa recirkulačná voda – ventil

nezistené

nestanovené

nezistené

nestanovené

Kotolňa odpúš. ventil do rozvodov

nezistené

nestanovené

nezistené

nestanovené

Diskusia
Výsledky našich meraní nebolo možné vyhodnotiť v súlade s platnou legislatívou, lebo
doposiaľ nebol na území SR prijatý záväzný predpis, ktorý by stanovoval limity pre
prítomnosť legionel vo vzorkách zo životného prostredia. V minulosti bol vypracovaný návrh
odborného usmernenia MZ SR na zabezpečenie postupu pri prevencii a výskyte infekcií
spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spôsobených baktériami rodu Legionella
v zdravotníckych zariadeniach v SR. U vedenom dokumente sa navrhlo, aby v zdravotníckom
zariadení s hospitalizovanými imunosuprimovanými pacientmi v pitnej vode bol limit 0
KTJ/100ml, v TÚV 0 KTJ/50 ml a aby vo vnútornom ovzduší legionely neboli prítomné.
V ostatných zdravotníckych zariadeniach bol navrhnutý limit pre pitnú vodu 0 KTJ/50 ml
a limit pre TÚV 50 KTJ/50 ml. V prípade epidemiologicky závažnej situácie (napr. výskyt
viacerých nozokomiálnych legionelóz, úmrtie pacienta spôsobené legionelami) umožňoval
návrh odborného usmernenia tieto hodnoty sprísniť.
V Českej republike už dlhodobo platí vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Novela
vyhlášky z mája 2014 rozšírila platnosť limitnej hodnoty pre legionely aj pre pitnú vodu
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používanú na výrobu pitnej vody v zdravotníckych a ubytovacích zariadeniach. To znamená,
že už na prítoku do systému ohrevu teplej vody by voda nemala obsahovať viac legionel ako
100 KTJ/100 ml.
Keďže NÚTPCHaHCH svojím zameraním predstavuje zdravotnícke zariadenie
s imunosuprimovanými pacientmi, v prípade platnosti odborného usmernenia by sme
výsledky v 6 vzorkách vyhodnotili ako nevyhovujúce.
Výrazne horšie výsledky sa zaznamenali pri prvom kontrolnom odbere, ktorý bol
vykonaný po inicializácií vykonávania termickej dezinfekcie potrubia. Pri ňom sa teplota
vody v potrubí nárazovo zvýšila na teplotu minimálne 70 °C (73 – 75 °C) vo všetkých
miestach vodovodu počas troch dní. Z uvedeného možno predpokladať, že pri tomto opatrení
došlo k narušeniu existujúcich biofilmov na vnútornom povrchu potrubí a zásobníkov.
Domnievame sa, že to mohlo spôsobiť krátkodobé zhoršenie výsledkov. Pri následnom
kontrolnom monitorovaní bol pozorovaný trend znižovania osídlenia vodovodu legionelami.
Uspokojivé výsledky sa môžu pripísať aj existencii pôvodných kvalitných medených
materiálov použitých na rozvod vody v danom objekte, snahou riešiť vzniknutý problém
prevádzkovateľom zariadenia pravidelne vykonávanými opatreniami, ktoré sú popísané
v prvej časti príspevku.
Dôležitým faktorom pri eliminácií legionel je skutočnosť, že aj štandardne je zabezpečená
teplota vody 65 °C na všetkých výtokoch, čo už nie je ideálna teplota pre rast legionel.
Záver
Z nášho sledovania vyplýva, že vykonané opatrenia, ktoré prijal prevádzkovateľ
v NÚTPCHaHCH boli účinné. Keďže termodezinfekcia a príslušné technické opatrenia
vykonávajúce s cieľom eradikácie legionel v potrubiach majú len krátkodobý efekt, je
nesporné, že je potrebné pokračovať v pravidelnom vykonávaní opatrení a overovať účinnosť
opatrení pravidelným odberom vzoriek vody a sterov na mikrobiologické analýzy.
Nielen v záujme verejných zdravotníkov, ale aj v záujme prevádzkovateľov
zdravotníckych zariadení by malo byť prioritou znižovanie nozokomiálnych nákaz
u pacientov. Práve na tomto uvedenom príklade zdravotníckeho zariadenia sme chceli
poukázať, že to nie je neriešiteľný problém. Treba mať na zreteli, že rozvody teplej vody
v rozsiahlych budovách majú veľa nedostatkov. Ide o zastarané systémy, kde často bola
zanedbaná údržba, opravy a výmeny by boli z ekonomického hľadiska pre niektorých
prevádzkovateľov finančne ťažko realizovateľné. Trvalá eradikácia legionel je v týchto
zastaraných budovách takmer nemožná. No na základe našich výsledkov v konkrétnom
zariadení je možné konštatovať, že trvalá a pravidelná termodezinfekcia v kombinácií
s vhodnou chemickou dezinfekciou je cesta na udržanie legionel na hodnotách, ktoré
predstavujú podstatne nižšie riziko ohrozenia pacientov.
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OMYLY V HISTÓRII CHOLESTEROLU – SKUTOČNE JE IBA NEBEZPEČNÝ?
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História výskumov cholesterolu je zaujímavá vzhľadom na nové cenné poznatky, ako aj
na rad mylných tvrdení. Demografické štúdie všeobecne vykazujú krivku morbidity
a mortality tvaru „U“, t.j. zvýšenú morbiditu a mortalitu pri vysokých koncentráciách
sérového cholesterolu, ale rovnako aj pri jeho nízkych hodnotách.
Problematika lipidov a im podobnej látky
– cholesterolu – sa tiahne dejinami bádania
ako zlatá niť od objavu Aničkova v roku
1912. Predložená práca je koncipovaná so
snahou
poskytnúť
komplexný
obraz
o lipidologickej a výživovej problematike
cholesterolu. Pre analogické porovnanie nám
výstižne slúži dvojtvár rímskeho boha
Obr. 1. Dve tváre rímskeho boha Janusa pripomínajú
Janusa, ktorá je zachovaná v gréckorímskom
históriu a súčasnosť cholesterolu
Panteóne a verne vystihuje priesečník
minulosti s budúcnosťou (obr. 1). Tmavší profil tváre vyjadruje pohľad do minulosti
a vypovedá o problémoch, starostiach a ich prekonávaní, ktoré prináša život. Svetlá tvár
s pohľadom dopredu svedčí o nových perspektívach, ako je tomu i pri dosiaľ málo
zdôrazňovaných poznatkoch o významných fyziologických funkciách cholesterolu.
Vzhľadom na ne sme v nových Odporúčaných výživových dávkach obyvateľstva SR z roku
2015 premiérovo zaviedli fyziologickú potrebu cholesterolu pre všetky populačné skupiny
(1).
Prehľad danej problematiky
V minulosti, najmä v USA, vznikli dva neprijateľné názory:
− natívne formy cholesterolu sú patogénne a
− čím je nižšia koncentrácia cholesterolu, tým nižšie je riziko KV úmrtnosti.
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Dnes existujú desiatky veľkých štúdií, ktoré dokazujú, že vysoké koncentrácie sérového
cholesterolu (v nich určite skryté i jeho oxidované formy) sú jedným z hlavných rizikových
faktorov pre vznik KVCH a NCMP (2).
Rovnako však v súčasnosti platí, že i veľmi nízke koncentrácie cholesterolu (< 3,6
mmol/l) zvyšujú celkovú úmrtnosť, poruchy imunitného systému, centrálnej nervovej sústavy
(depresiu, agresivitu, suicidiálne sklony), ale aj riziko neoplastických stavov (3, 4, 5, 6).
Z histórie cholesterolu je známe, že bol izolovaný už v r. 1758 zo žlčových kameňov
francúzskym chemikom a lekárom Francois Poulletierom, ale jeho vlastný výskum sa datuje
až od začiatku 20. storočia experimentálnymi prácami Nikolaja Nikolajeviča Aničkova z roku
1913. Ten výkrmom králikov cholesterolom potvrdil u nich vyvolanie aterosklerózy, aj keď
model nebol správny, nakoľko králiky sú vegetariáni. Odhliadnuc od toho, uvedené poznanie
vyvolalo takmer neprehľadné množstvo štúdií o štruktúre, syntéze a metabolizme
cholesterolu. Tie sa tiahnu sťa zlatá niť bádateľským úsilím minulého storočia, a to až do
dnešných dní.
Za výskum o cholesterole bolo autorom doteraz udelených 13
Nobelových cien. Paradoxom je, že prvý laureát NC v r. 1928 za práce o
cholesterole Adolf Windaus, nemecký biochemik, sa pri určovaní
štruktúry cholesterolu pomýlil a svoju chybu revidoval v roku 1932 na
základe zistení Johna Desmonda Bernala.
Poslední laureáti Brown a Goldstein obdržali Nobelovu cenu v roku
1985 za objav úlohy LDL-receptorov cholesterolu a oprávnene označili cholesterol za najviac
študovanú malú molekulu v celej histórii biológie a medicíny (7).
Tú istú cenu mal získať aj Akira Endo (1976), ktorý pri štúdiu 6 000 látok objavil
inhibítora endogénnej tvorby cholesterolu v plesni Penicillium citrinum a nazval ho
mevastatín (8). Tento objav využili farmakologické firmy v USA, ktoré dodnes produkujú
obrovské množstvo rôznych statínov. Podobnú látku Mevanolín-K sme potvrdili v spolupráci
s Ústavom organickej chémie SAV v hube hliva ustricovitá s hypolipemickým
a antioxidačným účinkom (9).
A. Temnejšia stránka cholesterolu – podobne ako je tmavý profil tváre boha Janusa:
The Multiple Risk Factor Intervention Trial, epidemiologická štúdia uskutočnená v 70.
rokoch 20. storočia, sledovala v USA 12 866 mužov vo veku 35 – 57 rokov, ktorí mali vysoké
kardiovaskulárne rizikové faktory, vrátane koncentrácií cholesterolu v sére. Štúdia potvrdila,
že KV príhody skutočne stúpajú so zvyšovaním koncentrácie cholesterolu (10). Podľa
súčasných poznatkov nešlo iba o natívny cholesterol séra, ale na jeho zvýšení sa určite
podieľali vtedy ešte nesledované oxidované formy frakcií LDL- a HDL-cholesterolu (11, 12,
13, 14).
Avšak iba na poznatok o hypercholesterolémii nadviazali mnohé štúdie, ktoré vyvolali
priam cholesterolovú hystériu a jeho chybnú diskrimináciu, najmä v USA, ale aj v ďalších
krajinách. Dôsledkom toho výrobcovia živočíšnych potravín utrpeli značné ekonomické straty
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a miliónom zdravých ľudí sa neopodstatnene odporúčala chuťovo fádna a cholesterolom
deficitná strava, alebo celoživotný prívod farmák, ktoré majú aj viaceré vedľajšie nepriaznivé
účinky.
Nový pohľad v názoroch na patogenitu cholesterolu ako rizikového faktora KVCH
priniesli prelomové práce Steinberga et al. v roku 1989 tvrdením, že rizikové sú iba
oxidované formy cholesterolu (obr. 2). Uvedené práce poukazovali najmä na riziko
oxidovanej frakcie LDL-cholesterolu séra (11, 12, 15).
S uvedenými poznatkami súhlasne vyznievajú aj
najnovšie práce o neaterogénnom lipoproteínovom
(typ A/1b profile) so zvýšeným cholesterolom a jeho
LDL-frakcie, avšak s nezastúpením silne aterogénnych
lipoproteínov, najmä malých denzných lipoproteínov
nízkej hustoty, tzv. smal denze LDL, ktoré vytvárajú
predovšetkým subpopulácie LDL 3 – 7, pričom
subpopulácie LDL 1 – 2 nie sú aterogénne. Na druhej
strane sa upozorňuje na aterogénny lipoproteínový
profil – typ B/6 s LDL-cholesterolom v norme, ale
v štruktúre so zvýšenými patogénnymi subfrakciami
LDL 3 – 7. Súhlasne to potvrdzujú
i náhle
Obr. 2. Cholesterol a oxysterol
kardiovaskulárne úmrtia jedincov s potvrdenými
nálezmi referenčných hodnôt cholesterolémie.
Z uvedeného vyplýva, že primárne úsilie by sa skôr malo zamerať na nutričnú antioxidačnú
prevenciu zvýšenou spotrebou zeleniny a ovocia s cenným príjmom vlákniny, než iba na
snahu o znižovanie cholesterolémie, s výnimkou jej veľmi vysokých hodnôt, a to najmä
v prípadoch geneticky podmienenej familiárnej hypercholesterolémie. Z diagnostického
hľadiska, ako na to upozorňujú práce (16, 17, 18), by bolo vhodné zamerať sa na rozšírenie
moderných metodík stanovenia lipidov. Medicína akoby pozabudla popri sledovaní
hypercholesterolémií aj na druhú stránku – na jeho nedostatok, ktorý z dnešného pohľadu
prináša závažné riziko, o ktorom v predchádzajúcom nachádzame doslovne ojedinelé
informácie.
Základným článkom aterogenézy je oxidačný a karbonylový stres organizmu, ktorý
predstavuje nahromadenie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a dusíka (RNS) a tieto
spôsobujú oxidatívne poškodenie:
− lipidov,
− DNA-nukleotidov,
− proteínov, najmä lipoproteínov a tieto vyvolajú
− zápalovú reakciu endotelu ciev.
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Obr. 3. Štruktúra HDL lipoproteínu v natívnej forme

Obr. 4. Štruktúra oxidovaného HDL lipoproteínu

Zápalová reakcia sa pripisuje najmä frakcii oxidovaného LDL-cholesterolu, ale aj
prooxidatívnym cytokínom (19). Novšie výskumy poukazujú na zvýšené riziko KVCH aj pri
oxidovanej frakcii HDL-cholesterolu (obr. 3, 4).
Obrázky 3 a 4 znázorňujú, že nielen frakcia LDL-cholesterolu, ale aj HDL-cholesterolu
vykazuje riziko oxidatívnych zmien (14). Znázornené potvrdzuje, že obe formy oxidovaných
lipoproteínových frakcií cholesterolu vyvolávajú v endoteli ciev imunitnú reakciu produkciou
prozápalových cytokínov (IL-1, IL-6, TNF-α), adhezívnych molekúl a CRP, ktoré spôsobujú
miestny zápalový proces (20).
V súčasnosti platí názor, že zápal a imunologické reakcie zohrávajú kardinálnu úlohu pri
vzniku a progresii aterosklerózy. Ateroskleróza sa dnes považuje za chronickú zápalovú
chorobu aj s degeneratívnou zložkou (21).
Veľké prekvapenie priniesli práce o zvýšenom riziku mortality pri nízkych hladinách
cholesterolu v sére (22) (obr. 5), kde zníženie cholesterolu < 4,1 mmol/l a hlavne < 3,2
mmol/l prináša vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin, vrátane kardiovaskulárnych, ako jeho
zvýšené množstvo > 7,2 mmol/l. Presne tak vyznievajú výsledky štúdie (23) (obr. 6)
o najnižšom riziku úmrtnosti na rakovinu endometria pri celkovom cholesterole > 6,6 mmol/l
a LDL-cholesterole prekvapujúco > 4,4 mmol/l. Naopak, najvyššie riziko prinášajú hodnoty
celkového cholesterolu < 5,1 mmol/l a LDL-cholesterolu < 3,2 mmol/l. Očakáva sa
potvrdenie týchto výsledkov aj ďalšími štúdiami.
Tristné je poznanie donedávna neznámej poruchy endogénnej syntézy cholesterolu u
človeka, ktorá vedie k jeho krajnému nedostatku v organizme a závažným klinickým
prejavom. Objav z roku 1993 sa spája s menom G. S. Tinta z Bostonu, ktorý u pacientov
s ťažkým intelektovým postihnutím a telesne malformačným Smithovým-LemlihoOpitzovým syndrómom (SLOS) známym od šesťdesiatych rokov minulého storočia (24)
dokázal, že tento je spôsobený genetickou poruchou biosyntézy cholesterolu na základe
chýbajúcej aktivity enzýmu 7-dehydrocholesterol reduktázy (25). Výsledkom tohto
enzýmového defektu je kritický nedostatok cholesterolu a rizikové hromadenie jeho
prekurzorov v bunkových membránach a hlavne v mozgu. Tieto majú toxický účinok a vedú
ku komplexu ťažkého intelektovo-somaticko-malformačného postihnutia. Tieto nálezy
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jednoznačne potvrdzujú riziko deficitu cholesterolu a zároveň tým poukazujú na jeho
významnú úlohu a esenciálnu potrebu v organizme.

Obr. 5. Vzťah množstva cholesterolu séra a mortality u mužov liečených statínmi v Japonsku (22)

Obr. 6. Závislosť rizika úmrtia na rakovinu endometria od celkového cholesterolu
a frakcie LDL-cholesterolu séra v mmol/l (23)
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B. Jasný profil tváre boha Janusa a funkcie cholesterolu:
Cholesterol je životne dôležitá látka, ktorá je súčasťou bunkových membrán a ich stien,
mozgu, nervových obalov, steroidných nadobličkových a pohlavných hormónov, žlčových
kyselín, vitamínu D3 a plazmatických lipoproteínov.
Esenciálnu funkciu cholesterolu pre vyššiu nervovú činnosť potvrdzuje fakt, že takmer
30 % cholesterolu z celkového jeho množstva v tele je sústredených v mozgu. V mozgu má
cholesterol nielen stavebnú úlohu, ale aj funkciu prenosu nervových impulzov v synapsách
(asi jednej biliarde) medzi základnými bunkami mozgu – neurónmi (mozog ich obsahuje 80
až 120 miliárd, z ktorých až 80 % sa nachádza v mozočku), preto v nich prebieha i jeho
biosyntéza, ale aj v astrocytoch.

Obr. 7. Funkcie a metabolizmus cholesterolu (27)

Obr. 7 a 8 ilustrujú nezastupiteľnú biologickú funkciu cholesterolu u človeka (26, 27).
Približne 1/3 cholesterolu prijíma stravou a v prevažnej väčšine 2/3 sa cholesterol endogénne
syntetizuje v organizme, a to v množstve 0,8 – 1,2 g denne. Známa je pritom zákonitosť
spätnej väzby medzi exogénnym príjmom cholesterolu a jeho endogénnou syntézou: čím je
príjem v strave vyšší, o to nižšia je jeho tvorba v organizme (v pečeni, črevách, nadobličkách,
pohlavných žľazách, svalstve, mozgu a iných tkanivách) a naopak. Naznačuje to, že sa upúšťa
od prísneho limitovania príjmu cholesterolu v strave, pôvodne 300 mg/deň. Potvrdzuje to
i skutočnosť, že v Dietary Guidelines for Americans z roku 2016 a v ďalších (28, 29, 30) sa
uvedený limit cholesterolu už neudáva.
Zvýšená potreba cholesterolu sa týka už intrauterinného vývinu plodu, o čom svedčí
fyziologická hyperlipoproteinémia gravidných, ako to znázorňuje obr. 9.
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Obr. 8. Katabolizmus cholesterolu v pečeni na žlčové kyseliny, kde cholesterol je ich prekurzorom,
vplyvom kyseliny askorbovej (26)

Týka sa to aj dojčenského obdobia, nasvedčuje tomu vyšší obsah cholesterolu
v materskom mlieku (približne 25 – 30 mg/100 g) v porovnaní s kravským mliekom. Malo by
sa to dodržať i v prípravkoch náhradnej mliečnej výživy pre dojčatá a to ich obohacovaním
cholesterolom v snahe o kompenzovanie jeho nízkeho obsahu v kravskom mlieku (31).
Cholesterol ↑ 53%

Obr. 9. Trend zmien hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v sére počas gravidity
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Tab. 1. Odporúčané výživové dávky pre dojčatá a deti SR
Dojčatá
(mesiace)

Výživový faktor
Energia
Bielkoviny
Tuky
PMK n-6
PMK n-3
DHA
PMK n-3 spolu
Cholesterol
Sacharidy

kcal/deň
g
g
g
g
mg
g
mg
g

0–6
550
12
29
2,5
0,3
100
0,4
270
60

7 – 12
750
16
36
3,0
0,4
100
0,5
250
91

Deti – vek
batolivý/predškolský
(roky)
1–3
1200
25
48
3,4
0,4
250
0,7
250
167

4–6
1650
35
63
4,6
0,7
250
1,0
250
236

Deti školského veku
(roky)
chlapci
dievčatá
7 – 10
11 – 14
11 – 14
2100
2550
2450
53
64
62
78
87
82
5,9
7,2
6,9
1,0
1,3
1,3
250
250
250
1,3
1,6
1,6
300
350
400
297
378
367

Zvýšená potreba cholesterolu sa týka i obdobia raného detstva a najmä obdobia puberty,
ako je to stanovené v nových OVD pre obyvateľstvo SR v tab. 1. Uvádzame pôvodne
stanovené hodnoty potreby cholesterolu, ktoré komisia ministra zdravotníctva pre vtedajšiu
spotrebnú normu znížila na 300 mg/deň, nie celkom opodstatnene. Tieto skutočnosti viedli k
zavedeniu odporúčanej dávky cholesterolu v OVD SR z roku 2015 vo všetkých populačných
skupinách, a to už od dojčenského veku. V tab. 2 prezentujeme návrh opodstatnenia
podávania statínov vo vzťahu k hodnotám sérového cholesterolu.
Tab. 2. Návrh hodnotenia koncentrácií cholesterolu a používania statínov
Koncentrácia celkového
cholesterolu
< 4,2 mmol/l
4,2 – 5,7 mmol/l
5,8 – 6,1 mmol/l
> 6,2 mmol/l
(> 6,8 mmol/l (Matsuzaki)

Vplyv na kardiovaskulárne choroby a na
dĺžku života
Vysoké riziko úmrtia z rôznych príčin
Optimálny stav
Hraničný stav + obezita, fajčenie a inak
zvýšené kardiovaskulárne riziko
Ide o kardiovaskulárne riziko

Použitie statínov
Zákaz použitia
Zákaz použitia
Podľa uváženia rizika
Veniam použitiu statínov

Záver
Autori prezentujú dodnes nie jednoznačné názory na úlohu cholesterolu vo výžive s
poukazom na jeho možné riziká, stanovenie ktorých si vyžaduje nové diagnostické
biochemické postupy a kritériá ich hodnotenia, ako aj cielene zamerané klinické štúdie. Určite
by medzi nimi nemali absentovať práce zamerané na sledovanie opačnej témy nedostatku
cholesterolu v organizme. Jednoznačne v práci zdôrazňujeme i esenciálnu úlohu cholesterolu
pri zabezpečovaní viacerých životne dôležitých funkcií.
Záverom konštatovanie: natívny cholesterol je esenciálny – benefitný a iba oxidatívne
zmenený alebo abnormálne zvýšené jeho LDL-subfrakcie 3 – 7 sú nebezpečné!
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Kardiovaskulárne ochorenia patria k celosvetovo najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam
a príčinám úmrtí. V roku 2016 zomrelo vo svete 15,2 milióna ľudí na cievnu mozgovú
príhodu a ischemickú chorobu srdca (1). V roku 2012 zomrelo na neprenosné ochorenia, ku
ktorým patria aj kardiovaskulárne ochorenia, 38 miliónov ľudí. Predpokladaný je ďalší nárast
úmrtí a odhaduje sa, že v roku 2030 to bude 52 miliónov úmrtí za rok (2). Kardiovaskulárne
ochorenia sú rozšírené celosvetovo, v rozvinutých a aj v rozvojových krajinách a viac než
80 % úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia spolu s diabetes je práve v krajinách s nižším
a stredným príjmom. V týchto krajinách je 29 % úmrtí ľudí vo veku do 60 rokov na
neprenosné ochorenia v porovnaní s krajinami s vysokým príjmom, kde je to 13 % (3). V
krajinách s nižším príjmom je väčšina predčasných úmrtí z celého sveta a takmer tri štvrtiny
zo všetkých typov úmrtí (2).
Kardiovaskulárne ochorenia sú také, pri ktorom dochádza k poškodeniu či narušeniu
normálnej funkcie ciev alebo srdca. Patrí sem ischemická choroba srdca, cerebrovaskulárne
choroby, periférne artériové ochorenia, reumatická choroba srdca, vrodené chyby srdca,
hlboká žilová trombóza a pľúcna embólia. Akútne príhody, ako je cievna mozgová príhoda
a srdcový infarkt, sú zapríčinené obmedzením prítoku krvi do mozgu alebo srdca.
V industrializovaných krajinách je 90 % riziko, že osoba bude mať hypertenziu počas svojho
života (4). Mnohým z týchto neprenosných ochorení sa dá predchádzať znížením výskytu
rizikových faktorov (3).
K behaviorálnym rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nezdravá
strava, fyzická inaktivita, nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie. Tieto faktory vedú k vzniku
hypertenzie, obezity, diabetu, dyslipidémie a následne podnecujú vznik aterosklerózy.
Dôležité je preto obmedziť rizikové faktory. Napríklad nezdravú stravu je potrebné
nahradiť zdravšími alternatívami stravovania. Príkladom je stredomorská strava, ktorá znižuje
riziko vzniku a úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Obsahuje zeleninu, ovocie, ryby, celé
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zrná, orechy, strukoviny, mononenasýtené mastné kyseliny z olivového oleja a miernu
konzumáciu alkoholu (5). Ďalší pozitívny prínos pre kardiovaskulárne zdravie prináša strava,
ak je obohatená o orechy alebo extra panenský olivový olej. Spoločne s inými faktormi
pozitívne vplýva na zdravie človeka.
Ďalším z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení je nedostatok pohybu, na
základe ktorého môže vznikať hypertenzia. Hypertenzia, ako rizikový faktor
kardiovaskulárnych ochorení,patrí k najčastejším a najdrahším faktorom, ktorému je možné
predchádzať. Pohyb sa preto odporúča ako prevencia a liečba hypertenzie a aj regulácia
krvného tlaku. Vytrvalostné cvičenie znižuje krvný tlak, najmä cvičenie vyššej a strednej
intenzity má pozitívny dopad na zníženie krvného tlaku (6). Aerobné vytrvalostné cvičenie
má tiež pozitívny vplyv na zníženie krvného tlaku (7). Nadmerne zvýšený krvný tlak počas
cvičenia môže byť ukazovateľom zvýšeného rizika kardiovaskulárneho ochorenia. Aerobné
cvičenie pomáha znížiť nadmerne zvýšený tlak počas cvičenia, a to dokonca ľahšie ako
zvýšený tlak počas pokoja. Pre dospelých sa odporúča stredne intenzívna aerobná aktivita
najmenej 150 – 300 minút alebo 75 – 150 minút vysoko intenzívnej aerobnej aktivity za
týždeň. Pozitívne benefity prináša aj svalové posilňovanie aspoň dvakrát za týždeň. Zvýšená
miera pohybu nie je jediným faktorom, ktorý je potrebné vykonávať pri liečbe a predchádzaní
kardiovaskulárnych ochorení.
Významným rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení je aj fajčenie.
Podľa WHO ročne zomrie na následky fajčenia 7 miliónov ľudí vo svete a od roku 2000
narástla na Slovensku miera fajčenia o 0,8 % (8). Muži fajčiari majú 2-krát a ženy fajčiarky
1,5-krát vyššie riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia v porovnaní s nefajčiarmi (9).
Viaceré štúdie dokázali nárast množstva prozápalových buniek a procesov u fajčiarov
s aterosklerózou. U fajčiarov, v porovnaní s celoživotnými nefajčiarmi, je skrátená očakávaná
dĺžka života o viac než 10 rokov a u tých, ktorí prestanú fajčiť ešte pred štyridsiatym rokom
života, sa znižuje riziko úmrtia na následky fajčenia o 90 %. Jedným zo základných prvkov
liečby kardiovaskulárnych ochorení by mala byť snaha o ukončenie fajčenia a lekár by mal
zohrávať pri tomto procese kľúčovú úlohu (10).
Riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia zvyšujú aj ďalšie činitele, ktoré nie sú často
popisované v spojení s týmito ochoreniami. Patria sem špecifické faktory, ako je liečba
vaskulitídy pomocou liekov ovplyvňujúcich zhoršenie aterosklerózy, niektoré druhy rakoviny
a ich špecifická liečba, tehotenstvo, HIV, antiretrovírsová terapia a infekcie, ktoré sú
prepojené so zvýšeným zápalovým procesom, ako je sepsa a pneumónia. Pre správne
diagnostikovanie ochorenia je dôležité poznanie aj netypických rizikových faktorov (11).
Podľa WHO (1) patrí znečistenie ovzdušia k rizikovým faktorom vzniku neprenosných
ochorení spoločne popri ďalších rizikových faktoroch. Hneď po fajčení je druhou najčastejšou
príčinou úmrtia na neprenosné ochorenia. Znečistenie ovzdušia spôsobuje ischemické
ochorenie srdca, srdcový infarkt a ochorenia pľúc. Intervencie s cieľom znížiť znečistenie
ovzdušia majú veľký potenciál na zlepšenie verejného zdravia.
Zdravý životný štýl sa zdôrazňuje ako významný faktor prevencie kardiovaskulárnych
ochorení. Súčasné odporúčania sa zhodujú na zahrňovaní dôležitých faktorov, ako je
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stravovanie, ukončenie fajčenia a fyzická aktivita, do intervenčných programov na zníženie
kardiovaskulárneho rizika. Intervencie zamerané na zníženie výskytu rizikových faktorov
môžu mať vysoký dopad na zdravotný stav pacientov, či výskyt kardiovaskulárnych ochorení.
Materiál a metódy
Cieľom práce bolo preskúmať počet hospitalizácií v dôsledku kardiovaskulárnych
ochorení na Slovensku od roku 1996 do roku 2016, počet úmrtí na kardiovaskulárne
ochorenia a priemerný ošetrovací čas počas tohto obdobia. Údaje sme získali zo
Zdravotníckych ročeniek Slovenskej republiky (1996 – 2016) vydaných Národným centrom
zdravotníckych informácií. Z údajov sme vytvorili v programe Excel grafy znázorňujúce
jednotlivé ukazovatele kardiovaskulárnych ochorení.
Výsledky
V priebehu dvadsiatich rokov je možné sledovať stúpajúci trend počtu hospitalizácií na
kardiovaskulárne ochorenia v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov (obr. 1). V roku
1996 to bolo 137 070 hospitalizácií, o desať rokov neskôr, v roku 2006, to bolo 165 820. V
roku 2016 bolo hospitalizovaných 186 883 pacientov.

Obr. 1. Počet hospitalizácii na kardiovaskulárne ochorenia v rokoch 1996 – 2016

Ďalší zisťovaný údaj bol počet úmrtí na 1000 hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia
v rokoch 1996 až 2016 (obr. 2). Na začiatku pozorovaného obdobia to bolo 71,58 úmrtí na
1000 hospitalizácií, v roku 2006 61,5 úmrtí a v roku 2016 47 úmrtí.
Počet dní, počas ktorých sú pacienti hospitalizovaní na kardiovaskulárne ochorenie, má
klesajúcu tendenciu (obr. 3). V roku 1996 bola priemerná dĺžka ošetrovacieho času 13,58 dňa,
o desať rokov neskôr, v roku 2006, klesol ošetrovací čas na 8,8 dňa. V roku 2016 to bolo
priemerne 6,2 dňa.
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Obr. 2. Počet úmrtí na 1 000 hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia v rokoch 1996 – 2016

Obr. 3. Priemerný ošetrovací čas v dňoch

Diskusia
V priebehu obdobia dvadsiatich rokov (1996 – 2016) mal počet hospitalizácii
kardiovaskulárnych pacientov na Slovensku rastúci trend. V roku 1996 bolo 137 070
hospitalizácií, o desať rokov neskôr tento počet narástol takmer o 29 tisíc, čo predstavuje
165 820 hospitalizácií v roku 2006. O ďalších 10 rokov, v roku 2016, tento počet stúpol
o ďalších 21 tisíc hospitalizácií. Rozdiel medzi rokom 1996 a 2016 je takmer 50 000
hospitalizácií.
V roku 1996 bolo v prepočte na 100 000 obyvateľov na Slovensku hospitalizovaných
2 627 pacientov. V Českej republike bol počet vyšší, a to 3 291, v Poľsku 2 122, v Maďarsku
3 702. O 10 rokov neskôr, v roku 2006, na Slovensku bol tento počet 2 688, v Českej
republike, 3 368, v Poľsku 2 645, v Maďarsku 4 376. Vo všetkých týchto krajinách V4
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v danom období stúpol počet hospitalizácií, avšak na Slovensku bol najmenší nárast.
V Poľsku stúpol o viac než 500 hospitalizácií, čo je najvyšší nárast z týchto štyroch krajín,
avšak stále je tam najnižší počet hospitalizácií. Za rok 2006 najvyšší počet sa udáva
v Maďarsku (12). Podľa údajov z roku 2015 a 2016 Maďarsko naďalej ostáva krajinou
s najvyšším počtom hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia, tesne za ním je Česká
republika, potom Slovensko a najnižší počet hospitalizácií sa uvádza v Poľsku (13). V roku
2016 tvorili na Slovensku hospitalizácie na kardiovaskulárne ochorenia 15,4 % zo všetkých
hospitalizácií, čo predstavuje najvyššie percento hospitalizácií zo všetkých v Slovenskej
republike (14). Celkovo v roku 2015 zomrelo v Európskej únii 1,91 miliónov ľudí na
následky kardiovaskulárneho ochorenia, čo tvorí 36,7 % zo všetkých úmrtí a je to viac úmrtí
ako na rakovinu, ktorá je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v Európskej únii (15).
Napriek narastajúcemu počtu hospitalizácií pre kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku
počet úmrtí na 1 000 hospitalizácií má klesajúcu tendenciu v období rokov 1996 až 2016.
Rovnako v tomto období má klesajúci charakter aj priemerný ošetrovací čas
kardiovaskulárnych pacientov. Celkovo je možné pozorovať skracujúcu sa dĺžku
ošetrovacieho času všetkých ochorení na Slovensku (16). Rovnako aj v ďalších krajinách V4
– v Česku, Poľsku a Maďarsku tak isto prevláda skracujúci sa čas, ktorý strávia pacienti v
nemocnici (17). Jedným z dôvodov tohto skráteného času na Slovensku môže byť klesajúci
počet lôžok (18). No môže na to vplývať aj skvalitnenie liečby a ďalšie faktory.
Záver
Vzhľadom na narastajúci počet hospitalizácií je dôležité realizovať kardiovaskulárne
intervencie zamerané na zmenu životného štýlu týchto pacientov, ako je dostatok pohybu,
zdravá strava, ukončenie fajčenia a zmena ďalších rizikových faktorov. Je dôležité zamerať sa
na zdravú stravu, dostatok pohybu, ukončenie fajčenia a aj dodržiavanie odporúčanej liečby.
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INTERSEXUÁLNE A VEKOVÉ ROZDIELY V PREVALENCII VYBRANÝCH
KARDIOMETABOLICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTOROV
M. Samohýl, K. Hirošová, Ľ. Argalášová, D. Vondrová, I. Kachútová,
Z. Štefániková, J. Jurkovičová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Kardiovaskulárne choroby (KVCH) predstavujú celosvetovo závažný zdravotný problém
s neustále stúpajúcim trendom (1). V posledných dvoch desaťročiach mala kardiovaskulárna
mortalita klesajúcu tendenciu v krajinách s vysokými príjmami, zatiaľ čo stúpajúcu tendenciu
zaznamenala v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (2).
V populácii, ktorá je vo vysokom kardiovaskulárnom riziku v dôsledku prítomnosti
jedného alebo viacerých rizikových faktorov (RF) (vysoký TK, diabetes mellitus,
hyperlipidémia, fajčenie), je potrebné včasné vyhľadávanie vysokorizikových skupín alebo
jedincov, prípadne včasná diagnostika začínajúceho sa ochorenia (3).
Vek je nezávislým RF KVCH (4). S rastúcim vekom sa zvyšuje tuhosť veľkých ciev.
Mladý človek s viacerými RF môže mať rovnakú úroveň rizika ako staršie osoby bez RF,
avšak nižší vek môže uľahčiť možnosť zmeniť životný štýl (5), ktorý má kľúčový význam v
prevencií KVCH. Zníženie výskytu ovplyvniteľných RF však súvisí so znížením
kardiovaskulárneho rizika aj v neskoršom veku (6).
Nadváha a obezita sú počas posledných desaťročí celosvetovo rýchlo rastúcim
pandemickým problémom (7). Obezita zvyšuje hladinu triacylglycerolov (TAG), podieľa sa
na vzniku inzulínovej rezistencie, znižuje hladinu HDL-CHOL a celkovo negatívne
ovplyvňuje plazmatické lipidy (8).
S rastúcim vekom stúpa TK, čo je väčšinou spojené so štrukturálnymi zmenami v tepnách.
U starších ľudí je prediktorom rizika zvýšený pulzný tlak v dôsledku zníženia diastolického
tlaku (DTK) a zvýšenia systolického tlaku (STK) (9).
Cieľom práce bolo posúdiť súvislosť veku a pohlavia s vybranými kardiometabolickými
rizikovými faktormi.

94

Súbor a metódy
Na zistenie prevalencie vybraných kardiometabolických rizikových faktorov sme použili
prierezovú štúdiu na vybranom súbore respondentov.
Súbor tvorilo 406 dospelých respondentov, ktorí navštevovali ambulanciu praktického
lekára pre dospelých, v priemernom veku 44,6 ± 9,8 rokov (30 – 69 rokov), z toho bolo 155
mužov (38,2 %) a 251 žien (61,8 %). Najväčší podiel tvorili respondenti vo vekovej skupine
30 – 39 rokov (35,2 %) (tab. 1). Respondentov sme rozdelili na súbor 176 pacientov v
priemernom veku 44,5 ± 9,7 rokov, z toho 76 mužov (43,2 %), a kontrolný súbor, ktorý
tvorilo 230 respondentov v priemernom veku 44,7 ± 9,9 rokov, z toho 79 mužov (34,3 %). Do
súboru pacientov boli zaradení respondenti, ktorým bola diagnostikovaná niektorá z KVCH
(hypertenzia, koronárna choroba srdca, prekonaný infarkt myokardu). Do kontrolnej skupiny
sme zaradili respondentov bez diagnostikovanej KVCH, ktorí navštívili praktického lekára z
iných príčin (virózy, gastrointestinálne ochorenia, predpísanie liekov a pod.).
Tab. 1. Zloženie súboru respondentov podľa pohlavia a veku (n = 406)
Faktor
Pohlavie
Vek [r.]

Muži
Ženy
x ± SD
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69

Spolu
n = 406
n (%)
155 (38,2)
251 (61,8)
44,6 ± 9,8
143 (35,2)
128 (31,5)
89 (21,9)
46 (11,4)

Súbor pacientov
n = 176
n (%)
76 (43,2)
100 (56,8)
44,5 ± 9,7
64 (36,4)
57 (32,4)
32 (18,2)
23 (13,1)

Kontrolný súbor
n = 230
n (%)
79 (34,3)
151 (65,7)
44,7 ± 9,9
79 (34,3)
71 (30,9)
57 (24,8)
23 (10,0)

Z objektívnych údajov sme hodnotili hmotnosť a výšku (vypočítali sme body mass index
– BMI), hladiny celkového CHOL, HDL- a LDL-CHOL, TAG, GLU a hodnoty TK.
Vypočítali sme aterogénny index plazmy podľa Dobiášovej (10) – AIP = log (TAG/HDL-CH)
a index aterogenity CHOL/HDL-CHOL.
Hodnoty BMI, celkového CHOL, HDL- a LDL-CHOL, TAG, indexu aterogenity
CHOL/HDL-CHOL, AIP, GLU a TK sme klasifikovali na základe najnovších európskych
odporúčaní (11, 12, 13).
Údaje sme získavali anonymne v čakárni praktického lekára pre dospelých, kde pacienti
po podpísaní informovaného súhlasu vyplnili dotazník so základnými demografickými
a zdravotnými údajmi. Na základe identifikačného kódu, ktorý bol každému pacientovi
pridelený, zdravotná sestra dopísala do dotazníka zo zdravotnej dokumentácie objektívne
vyšetrené hodnoty kardiometabolických parametrov.
Na štatistické spracovanie dát sme využili metódy deskriptívnej štatistiky. Údaje boli
spracované programom SPSS. Za hladinu signifikantnej významnosti sme stanovili úroveň p
< 0,05.
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Výsledky
Priemerné hodnoty BMI u oboch pohlaví majú so zvyšujúcim sa vekom stúpajúci trend.
Vo všetkých vekových kategóriách boli priemerné hodnoty BMI vyššie v súbore pacientov
s výnimkou žien v najvyššej vekovej kategórii, kde sme zaznamenali nižšie priemerné
hodnoty BMI v súbore pacientok (obr. 1).

Obr. 1. Priemerné hodnoty BMI podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)

Priemerné hladiny celkového CHOL u oboch pohlaví majú významne stúpajúci trend
v súbore pacientov aj v kontrolnom súbore. Priemerné hladiny celkového CHOL sa u žien
zvyšovali s vekom takmer lineárne, u mužov v najmladšej a najstaršej vekovej kategórii boli
v súbore pacientov nevýznamne nižšie (obr. 2).

Obr. 2. Priemerné hladiny celkového CHOL podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore
(n = 406)

Priemerné hladiny LDL-CHOL majú so zvyšujúcim sa vekom stúpajúci trend v oboch
súboroch; u žien sú hladiny v jednotlivých vekových kategóriách takmer identické
a v najvyšších vekových kategóriách vyššie ako u mužov, u mužov sme zaznamenali pokles
priemerných hladín LDL-CHOL v najvyššej vekovej kategórii v oboch súboroch (obr. 3).
Zaznamenali sme významne stúpajúci trend priemerných hladín HDL-CHOL (R2 = 0,882)
u mužov v súbore pacientov, u žien sme napriek výkyvom v jednotlivých vekových
kategóriách nezaznamenali ani stúpajúci ani klesajúci trend (R2 = 0,001). V kontrolnom
súbore sme u oboch pohlaví zaznamenali vo vyššom veku mierne klesajúci trend. Vo
všetkých vekových kategóriách mali respondenti v kontrolnom súbore a ženy v oboch
súboroch vyššie priemerné hladiny HDL-CHOL (obr. 4).
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Obr. 3. Priemerné hladiny LDL-CHOL podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore
(n = 406)

Obr. 4. Priemerné hladiny HDL-CHOL podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore
(n = 406)

Priemerné hladiny aterogénneho indexu CHOL/HDL-CHOL sú u oboch pohlaví vyššie
v súbore pacientov vo všetkých vekových kategóriách s významne stúpajúcim trendom
vzhľadom na vek, najmä u žien (obr. 5).

Obr. 5. Priemerné hladiny aterogénneho indexu CHOL/HDL-CHOL podľa veku a pohlavia v súbore pacientov
a v kontrolnom súbore (n = 406)

Vyššie priemerné hladiny TAG majú muži v oboch súboroch a vo všetkých vekových
kategóriách než ženy. U oboch pohlaví sme zaznamenali stúpajúci trend priemerných hladín
TAG vzhľadom na vek, u žien významne. Muži aj ženy v súbore pacientov majú v priemere
vyššie hladiny TAG v porovnaní s kontrolným súborom s výnimkou najmladšej a najstaršej
vekovej kategórii mužov (obr. 6).
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Obr. 6. Priemerné hladiny TAG podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)

Priemerné hladiny AIP sú v oboch súboroch vyššie u mužov a takmer vo všetkých
vekových kategóriách (s výnimkou najstarších mužov) vyššie v súbore pacientov. U mužov
sme zaznamenali mierne stúpajúci trend vzhľadom na vek v oboch súboroch, u žien je trend
významne stúpajúci ako v súbore pacientok (R2 = 0,922), tak aj v kontrolnom súbore (R2 =
0,975) (obr. 7).

Obr. 7. Priemerné hladiny AIP podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)

U oboch pohlaví sme zaznamenali stúpajúci trend priemerných hladín GLU v súbore
pacientov aj v kontrolnom súbore s poklesom priemerných hladín v najstaršej vekovej
kategórii mužov aj žien v súbore pacientov (obr. 8).

Obr. 8. Priemerné hladiny GLU podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)
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Priemerné hladiny STK stúpajú so zvyšujúcim sa vekom u oboch pohlaví v súbore
pacientov aj v kontrolnom súbore, u mužov sú priemerné hodnoty STK v oboch súboroch
takmer rovnaké (a v priemere vyššie ako u žien) vo všetkých vekových kategóriách. U žien sú
v súbore pacientok vo všetkých vekových kategóriách priemerné hodnoty STK vyššie (obr.
9).

Obr. 9. Priemerné hladiny STK podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)

Priemerné hodnoty DTK majú u oboch pohlaví stúpajúci trend, v súbore pacientov sme
zaznamenali vyššie priemerné hodnoty DTK vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou
najstarších mužov (50- až 69-ročných). Ženy – pacientky majú, naopak, v najvyššom veku
najvyššie hodnoty DTK s najväčší rozdielom v porovnaní s kontrolným súborom (obr. 10).

Obr. 10. Priemerné hladiny DTK podľa veku a pohlavia v súbore pacientov a v kontrolnom súbore (n = 406)

Diskusia
V poslednom storočí sa zaznamenávajú zmeny v epidemiológii KVCH. Kým na začiatku
20. storočia predstavovali KVCH menej ako 10 % príčin smrti z celkovej mortality, na
začiatku 21. storočia predstavujú už 50 % príčin smrti vo vyspelých krajinách a asi 25 %
príčin smrti v ekonomicky sa rozvíjajúcich krajinách. V roku 2020 sa predpokladá až 25
miliónov úmrtí na KVCH vo svete ročne (14).
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Podľa Hainera et al. (15) riziko vzniku viacerých chronických chorôb
(kardiovaskulárnych, onkologických) stúpa už od BMI 27,0 kg/m-2, u žien sa tieto vzťahy
nepotvrdili. Podobne ako naša štúdia, tak aj štúdia Vera-Villarroela et al. (16), potvrdila
vyššie hodnoty BMI u mužov v porovnaní so ženami. Ženy častejšie vynakladajú úsilie na
chudnutie a častejšie ako muži sú so svojou postavou nespokojné (17).
Zníženie celkového CHOL o 1 mmol/l spôsobuje zníženie rizika koronárnej choroby
srdca (KCHS) o 50 % (OR = 0,44; 95% CI 0,42 – 0,48). Slabá asociácia medzi celkovým
CHOL a mortalitou na KCHS bola potvrdená v prospektívnej štúdii (18), avšak v tejto štúdii
sa potvrdila aj významná asociácia medzi celkovým CHOL a TK v strednom veku.
V našom súbore sme zistili nevýznamne vyššie priemerné hladiny celkového CHOL u
mužov v súbore pacientov aj v kontrolnom súbore, rozdiely však boli len minimálne.
Optimálne hodnoty celkového CHOL dosiahol o niečo častejšie kontrolný súbor u oboch
pohlaví. Ženy v oboch súboroch mali častejšie normálne hladiny CHOL v porovnaní s
mužmi. Odlišné výsledky zistili autori v štúdii Hirošovej et al. (19), kde sledovali vybrané
biochemické parametre v súbore 2 383 adolescentov a u chlapcov našli významne nižšie
priemerné hodnoty celkového CHOL v krvi než u dievčat; a podobne aj v práci Jurkovičovej
et al. (20) našli autori významne vyššie priemerné hladiny CHOL u žien v súbore 2 680
vysokoškolákov.
Zvýšená hladina LDL-CHOL je jeden z hlavných RF KVCH. Zvýšenie hladiny LDLCHOL o 0,26 mmol/l súvisí s 12 % nárastom rizika KVCH. Kardiovaskulárne riziko súvisí
nielen s absolútnou koncentráciou LDL-CHOL v krvi, ale aj s trvaním expozície vysokej
hladine LDL-CHOL (21). Zníženie hladiny LDL-CHOL o 1 mmol/l u vysokorizikových osôb
spôsobuje zníženie výskytu koronárnych príhod o 25 %, zníženie koronárnej mortality o 19 %
a zníženie celkovej mortality o 12 % (22).
V našom súbore sa priemerná hladina LDL-CHOL u žien kontinuálne zvyšovala s vekom
takmer súbežne v oboch súboroch, zatiaľ čo u mužov dosiahla najvyššie hodnoty vo vekovej
kategórií 50 – 59 rokov, a potom sme zaznamenali jej pokles. Kontinuálny rast priemerných
hladín LDL-CHOL s vekom u žien a pokles priemernej hladiny LDL-CHOL u mužov vo
veku 55 – 64 rokov potvrdila aj Jurkovičová (23), ktorá skúmala lipidový profil u 1 503
respondentov. Zastúpenie pacientok s hladinou LDL-CHOL blízkou optimálnej hodnote bolo
významne nižšie v porovnaní s kontrolným súborom (67,0% vs. 72,2 %), čo zodpovedá
predpokladu o LDL-CHOL ako o ukazovateli vysokého rizika.
Zvýšená hladina HDL-CHOL sa stala kľúčovou zložkou v znižovaní kardiovaskulárneho
rizika (24). Framinghamská štúdia a ďalšie, ktoré nasledovali, potvrdili, že nízka hladina
HDL-CHOL je nezávislý kardiovaskulárny RF. Zvýšenie HDL-CHOL iba o 0,26 mmol/l
vedie k zníženiu kardiovaskulárneho rizika o 2 – 3 %, ale zvyšovanie hladiny HDL-CHOL
(liekmi) nepotvrdilo zníženie incidencie infarktu myokardu (25).
Priemerné hladiny HDL-CHOL boli významne vyššie u žien v porovnaní s mužmi v
oboch súboroch a súčasne boli priemerné hladiny HDL-CHOL významne vyššie v
kontrolnom súbore u oboch pohlaví v porovnaní so súborom pacientov. V súbore pacientov
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sme zistili nižšie (u žien významne) zastúpenie osôb s požadovanými hodnotami priemerných
hladín HDL-CHOL (> 1,4/1,6 mmol/l) v porovnaní s kontrolným súborom.
Pochybnosti týkajúce sa úlohy hladín TAG ako nezávislého RF KVCH vychádzali najmä
z nejednoznačných výsledkov epidemiologických štúdií. Zvýšené hladiny TAG sa väčšinou
dávajú do súvislosti so skreslením a spolupôsobením ďalších RF KVCH (HDL-CHOL, BMI,
fajčenie, konzumácia alkoholu) (26). Jedna z najväčších metaanalýz hodnotila 69 štúdií
(302 000 osôb) s využitím individuálnych údajov jednotlivých osôb, čo umožnilo ďaleko
spoľahlivejšiu korekciu na množstvo skresľujúcich RF (27). V tejto metaanalýze sa zistila
silná závislosť medzi hladinou TAG a rizikom KVCH (hazard ratio 1,37). V našom súbore
pacientov hladina TAG stúpala s vekom u oboch pohlaví, výraznejšie u žien.
Diabetes mellitus je primárne metabolické ochorenie, ale jeho dlhodobé trvanie vedie k
postihnutiu viacerých orgánov. Kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou morbidity
a úmrtnosti diabetikov. Pri DM dochádza k akcelerácii aterosklerózy všetkých tepien
(diabetická makro- a mikroangiopatia). Zmeny vo veľkých tepnách sú zodpovedné za častejší
výskyt KCHS, cievnych mozgových príhod, ischemických chorôb dolných končatín u osôb s
DM v porovnaní s osobami bez DM (28).
V našom súbore pacientov sme zistili významne vyššie priemerné hladiny GLU, ktoré
boli v oboch súboroch na úrovni hraničných hodnôt (5,6 – 5,7 mmol/l). Priemerné hladiny
GLU sa zvyšovali s vekom, vo vekovej kategórii 60 – 69 rokov sme zaznamenali pokles v
súbore pacientov u oboch pohlaví. Muži v súbore pacientov mali významne nižšiu
prevalenciu požadovaných a hraničných hladín GLU v porovnaní s kontrolným súborom.
Hypertenzia, DM 2. typu, dyslipoproteinémia a obezita patria k najčastejším ochoreniam
v Európe (29). Príčinou hypertenzie je chronicky zvýšený TK (30). Hladiny STK sú
nezávislým RF KVCH bez ohľadu na vek, pričom vzťah medzi vekom a TK je konzistentný,
tlaková amplitúda (rozdiel medzi hladinou STK a DTK) progresívne narastá s vekom. Autori
z Framinghamskej štúdie zistili, že DTK je silnejším prediktorom rizika KCHS u mladých
ľudí než STK, ktorý je silným prediktorom u ľudí stredného veku a v staršej populácii a že
zvýšenie hladiny STK a DTK so zvyšujúcim sa vekom (> 65 r.) súvisí s kardiovaskulárnymi
komplikáciami (9).
So stúpajúcim vekom sa v našom súbore pacientov aj v kontrolnom súbore u oboch
pohlaví zvyšovali priemerné hladiny STK aj DTK, avšak u mužov od vekovej kategórie 50 –
59 rokov je badateľný mierny pokles priemerných hladín DTK. Naše výsledky čiastočne
potvrdzuje aj Rockwoodova a Howlettova štúdia (31), kde hladiny STK stúpali s vekom,
zatiaľ čo hladiny DTK sa zvyšovali približne do 50 rokov, a potom postupné klesali.
Záver
V celom súbore 406 respondentov v priemernom veku 44,6 rokov sme zistili významné
zhoršovanie priemerných hodnôt jednotlivých kardiometabolických RF vzhľadom na
zvyšujúci sa vek respondentov, najmä hladiny celkového CHOL, LDL-CHOL, TAG, indexu
aterogenity CHOL/HDL-CHOL a AIP u žien a STK a DTK u oboch pohlaví.
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Zhoršovanie bolo v prípade celkového CHOL, LDL-CHOL, CHOL/HDL-CHOL, TAG,
AIP, GLU u žien a STK a DTK u oboch pohlaví takmer paralelné rovnako v súbore pacientov
aj v kontrolnom súbore, čo nesvedči o dostatočnej kontrole kardiometabolických parametrov
u pacientov s KVCH.
Odporúčame zlepšiť terapeutickú starostlivosť o pacientov s KVCH v zmysle lepšej
kontroly ich lipidového profilu, glykémie a hodnôt TK, najmä u pacientov vo vyššom veku.
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ROZDIELY V MORTALITE NA OCHORENIA OBEHOVEJ SÚSTAVY MEDZI
BRATISLAVSKÝM A KOŠICKÝM KRAJOM U MUŽOV A ŽIEN V ROKU 2016
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Choroby obehovej sústavy patria k najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam na Slovensku
a aj celosvetovo. Sú zaradené do IX. kapitoly Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10)
pod označením I00 – I99. V tejto kategórii sa nachádza spolu s inými ochoreniami aj infarkt
myokardu (I21 – I22), chronická ischemická choroba srdca (I25), iné choroby srdca (I30 – I52)
a cievne choroby mozgu (I60 – I69) (1).
Infarkt myokardu patrí k hlavným prejavom ischemickej choroby srdca. V dôsledku
ischémie, čiže nedokrvenosti, nastáva odumieranie myokardiálnych buniek. Poškodenie
tkaniva najčastejšie vyplýva z koronárnej choroby srdca, keď sklerotické pláty v koronárnych
artériách zamedzujú prietok krvi. Menej často môže vznikať aj z dôvodu iných mechanizmov,
ktoré tiež zabraňujú prekrveniu (2). Pri chronickej ischemickej chorobe srdca postupným
zmenšovaním prietoku vo vencovitých koronárnych tepnách a následnom znížení okysličenia
myokardu vzniká charakteristická bolesť v hrudníku pri záťaži. Táto bolesť ustupuje pri
upokojení sa alebo po užití nitroglycerínu (3). Cievne choroby mozgu (I60 – I69) sa môžu
vyskytovať ako krvácanie v mozgu alebo ako ischemická choroba mozgu (4). Do skupiny iné
choroby srdca sa zaraďuje napríklad predsieňová fibrilácia, flater a srdcové zlyhanie. Fibrilácia
predsiení je najčastejšia arytmia, charakteristická je pre ňu dezorganizovaná predsieňová
činnosť (5). Srdcové zlyhanie môže byť v akútnej forme, keď príznaky a prejavy nastupujú
náhle. Nastáva systolické, diastolické alebo zmiešané poškodenie funkcie, ktorá sa môže
preukázať v chybe napĺňania alebo vyprázdňovania srdcových komôr alebo v chybe srdcového
rytmu. Srdcové zlyhanie sa môže prejavovať aj v chronickej forme, keď sa funkcia srdca
postupne zhoršuje (6).
Pri porovnaní úmrtí mužov a žien na srdcové ochorenia sa u mužov prejavuje zvýšená
úmrtnosť v mladšom veku, zatiaľ čo u žien je to vo veku okolo 60. roku života (7). Následky
pôsobenia rovnakých rizikových faktorov na mužov a ženy môžu byť rôzne. Napríklad fajčenie
predstavuje vyššie riziko u žien, najmä u mladších než u mužov. Takisto menopauza je
špecifický faktor. U žien vo vyššom veku nastáva vyššia pravdepodobnosť ruptúry plátov (8).
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Hypertenzia, obezita a diabetes u žien v období postmenopauzy prispievajú k zvýšeniu
pravdepodobnosti vzniku ischemickej choroby srdca (9, 10). Rizikovým faktorom vzniku
akútneho infarktu myokardu môže byť aj tehotenstvo. U tehotných žien je 3- až 4-krát vyššia
pravdepodobnosť vzniku akútneho infarktu myokardu v porovnaní so ženami, ktoré nie sú
tehotné (11).
Cieľom tejto práce bolo analyzovať rozdiely vo výskyte úmrtí na choroby obehovej sústavy
medzi Bratislavským a Košickým krajom.
Materiál a metódy
Údaje sme získali zo Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky 2016, vydanej Národným
centrom zdravotníckych informácií v Bratislave. Spracovali sme ich v programe Excel,
usporiadali do tabuliek a následne sme vytvorili grafy znázorňujúce výskyt úmrtí na choroby
obehovej sústavy na Slovensku, v Bratislavskom a Košickom kraji.
Výsledky
Na Slovensku je vyšší priemer výskytu úmrtí na choroby obehovej sústavy ako
v Bratislavskom a Košickom kraji (obr. 1, tab. 1).
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Obr. 1. Mortalita na choroby obehovej sústavy v prepočte na 100 000 obyvateľov
(Slovensko, Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)

Pri vzájomnom porovnaní dvoch vybraných krajov, mortalita na choroby obehovej sústavy
je vyššia v Bratislavskom kraji. Najčastejšou príčinou mortality je chronická ischemická
choroba srdca, ktorá sa v Bratislavskom kraji vyskytuje častejšie ako v Košickom a jej výskyt
je vyšší ako slovenský priemer. Úmrtia na cievne choroby mozgu sú častejšie v Košickom kraji,
no v oboch krajoch je nižšia mortalita ako je slovenský priemer. Infarkt myokardu a iné choroby
srdca (napr. predsieňová fibrilácia a flater, srdcové zlyhanie) sa ako príčina úmrtí častejšie
vyskytujú v Bratislavskom kraji v porovnaní s krajom Košickým.
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Tab. 1. Výskyt úmrtí na choroby obehovej sústavy v prepočte na 100 000 obyvateľov a celkovo (Slovensko,
Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)
Bratislavský Košický
kraj
kraj
na 100 000 obyvateľov

Slovensko

Spolu
Choroby obehovej
sústavy
Infarkt myokardu
Chronická ischemická
choroba srdca
Iné choroby srdca
Cievne choroby mozgu

Slovensko

Bratislavský
kraj
Spolu

Košický
kraj

464,8

452,8

422,5

25 240

2 887

3 369

50,2

51,6

37,5

2 724

329

299

221,9

241,7

223

12 052

1 541

1 778

42,2

41,1

33,2

2 291

262

265

95,6

70,3

78,4

5 193

448

625

Muži v Bratislavskom kraji častejšie zomierajú na choroby obehovej sústavy v porovnaní
s mužmi v Košickom kraji a na Slovensku. Aj mortalita na chronickú ischemickú chorobu
v Bratislavskom kraji je vyššia než priemer na Slovensku a vyššia ako priemer mužov
v Košickom kraji. Rovnaký pomer platí aj pre infarkt myokardu a skupinu iných ochorení srdca
(obr. 2, tab. 2).
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Obr. 2. Mortalita na choroby obehovej sústavy u mužov v prepočte na 100 000 obyvateľov (Slovensko,
Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)

Na cievne choroby mozgu zomierajú muži častejšie v Košickom kraji v porovnaní
s Bratislavským, ale oba kraje Košický aj Bratislavský majú nižšiu mortalitu n cievne ochorenia
mozgu ako celoslovenský priemer. Mortalita na chronickú ischemickú chorobu srdca u mužov
je v celoslovenskom priemer nižšia v porovnaní s Košickým a Bratislavským krajom.
Úmrtia na choroby obehovej sústavy v roku 2016 u žien sú v Bratislavskom a aj Košickom
kraji nižšie ako je slovenský priemer (obr. 3, tab. 3).
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Tab. 2. Výskyt úmrtí na choroby obehovej sústavy u mužov na 100 000 obyvateľov a celkovo (Slovensko,
Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)
Bratislavský Košický
kraj
kraj
na 100 000 obyvateľov

Slovensko

Muži
Choroby obehovej
sústavy
Infarkt myokardu
Chronická ischemická
choroba srdca
Iné choroby srdca
Cievne choroby mozgu

Slovensko

Bratislavský
kraj
Spolu

Košický
kraj

426,3

429,7

390,1

11 293

1 301

1 519

59,3

58,8

47,5

1 572

178

185

187,3

215

182,1

4 962

651

709

42,8

42,6

39

1 135

129

152

88

68,7

76

2 330

208

296

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Choroby obehovej
sústavy

Infarkt myokardu
Slovensko

Chronická ischemická
choroba srdca
Bratislavský kraj

Iné choroby srdca

Cievne choroby mozgu

Košický kraj

Obr. 3. Mortalita na choroby obehovej sústavy u žien v prepočte na 100 000 obyvateľov (Slovensko,
Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)
Tab. 3. Výskyt úmrtí na choroby obehovej sústavy u žien na 100 000 obyvateľov a celkovo (Slovensko,
Bratislavský kraj, Košický kraj, 2016)
Ženy
Choroby obehovej
sústavy
Infarkt myokardu
Chronická ischemická
choroba srdca
Iné choroby srdca
Cievne choroby mozgu

Bratislavský Košický
kraj
kraj
na 100 000 obyvateľov

Slovensko

Slovensko

Bratislavský
kraj
Spolu

Košický
kraj

501,3

473,7

453,5

13 947

1 586

1 850

41,4

45,1

27,9

1 152

151

114

254,9

265,8

262

7 090

890

1 069

41,6

39,7

27,7

1 156

133

113

102,9

71,7

80,6

2 863

240

329

V Bratislavskom kraji je vyššia mortalita na choroby obehovej sústavy u žien ako
v Košickom. Rovnako sa potvrdila vyššia mortalita u žien v Bratislavskom kraji pri chronickej
ischemickej chorobe srdca, infarkte myokardu a aj v skupine iných chorôb srdca. Mortalita na
chronickú ischemickú chorobu srdca v skupine žien je ale v celoslovenskom priemere nižšia v
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porovnaní s Košickým a Bratislavským krajom. V Košickom kraji ženy častejšie zomierajú na
cievne choroby mozgu ako v Bratislavskom kraji, situácia je teda podobná ako v skupine
mužov. Mortalita na cievne choroby mozgu je ale v Košickom aj Bratislavskom kraji nižšia ako
celoslovenský priemer.
Diskusia
V Európskej únii v roku 2015 zomrelo 1,91 milióna ľudí na choroby obehovej sústavy. Je
to najčastejšia príčina úmrtia a predstavuje 36,7 % zo všetkých úmrtí, druhú najčastejšiu príčinu
tvoria zhubné nádory, ktoré tvoria 25,4 % zo všetkých úmrtí (12).
V roku 2016 bolo na Slovensku hospitalizovaných 2 846 pacientov (v prepočte na 100 000
obyvateľov) s ochoreniami obehového systému. Z pohľadu priemeru Európskej únie sa v
poradí za Slovenskom nachádza Poľsko s 2 682 hospitalizáciami a následne Česká republika,
kde bolo hospitalizovaných 2 608 pacientov. Najvyšší počet hospitalizácií má Bulharsko, a to
4 548 (13). Najčastejšou príčinou hospitalizácie na Slovensku boli v roku 2016 choroby
obehovej sústavy a z nich najviac z dôvodu srdcového zlyhania I50 (411,9 v prepočte na
100 000 obyvateľov). Najčastejšou príčinou úmrtia bolo ochorenie obehovej sústavy.
V prepočte na 100 000 obyvateľov to bolo 464,8 úmrtí. Bratislavský kraj má vyšší výskyt úmrtí
na ochorenia obehovej sústavy ako Košický a súčasne sú oba kraje pod priemerom výskytu
úmrtí na choroby obehovej sústavy na Slovensku. Úmrtia na infarkt myokardu, chronickú
ischemickú chorobu srdca a skupina ochorení – iné choroby srdca sa vyskytujú častejšie
v Bratislavskom ako v Košickom kraji. Úmrtia na cievne choroby mozgu sa však vyskytujú
častejšie v Košickom ako Bratislavskom kraji. Výskyt úmrtí na chronickú ischemickú chorobu
srdca je v Bratislave častejší než je slovenský priemer.
Podľa Eurostatu v roku 2015 na Slovensku zomrelo 662,2 ľudí v prepočte na 100 000
obyvateľov na následky ochorení obehovej sústavy. V Českej republike to bol podobný počet
a to 629, v Poľsku 610,5 a Maďarsku 782,2. Vo všetkých týchto krajinách je úmrtnosť na
ochorenia obehovej sústavy vyššia ako priemer v Európskej únii (381,4 úmrtí na 100 000
obyvateľov) (12).
Úmrtia na choroby obehovej sústavy sa vyskytujú u mužov častejšie v Bratislavskom kraji.
Aj jednotlivé typy úmrtí na choroby obehovej sústavy sa tam vyskytujú častejšie v porovnaní
s Košickým krajom. Úmrtia na cievne choroby mozgu sa však častejšie vyskytujú v Košickom
kraji. Pri porovnaní úmrtnosti žien v Košickom a Bratislavskom kraji je toto zastúpenie úmrtí
na jednotlivé ochorenia podobné. Celkovo úmrtia na choroby obehovej sústavy u žien a aj na
jednotlivé typy chorôb – infarkt myokardu, chronická ischemická choroba srdca a skupina
iných chorôb srdca – sa častejšie vyskytujú v Bratislavskom kraji. V Košickom kraji je
mortalita na cievne choroby mozgu častejšia u žien.
Pri vzájomnom porovnaní mužov a žien sme zistili, že na Slovensku sa úmrtia na choroby
obehovej sústavy vyskytovali v roku 2016 častejšie u žien než u mužov. Rovnako to platilo aj
pre Bratislavský a Košický kraj. Na infarkt myokardu zomrelo viac mužov v oboch krajoch.
Úmrtia na chronickú ischemickú chorobu srdca dominovali u žien na celom Slovenku (254,9
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na 100 000, muži 187,3 na 100 000) a aj v Bratislavskom a Košickom kraji. V skupine iných
chorôb srdca prevažovali úmrtia u mužov, ale tieto rozdiely neboli výrazné. Najväčší rozdiel
sme pozorovali medzi mužmi (39 na 100 000) a ženami (27,7 na 100 000) v Košickom kraji.
Úmrtia z príčiny cievnej choroby mozgu sa vyskytujú na Slovensku častejšie u žien (102,9 na
100 000) než u mužov (88 na 100 000), platí to aj pre Košický, aj Bratislavský kraj. Eurostat
uvádza, že na Slovensku v roku 2015 zomrelo viac mužov – 784,4 ako žien 571,9 na 100 000
obyvateľov. Podľa priemeru Európskej únie, v roku 2015 zomrelo viac mužov ako žien
v prepočte na 100 000 obyvateľov na ochorenia obehovej sústavy. Rovnako aj v Českej
republike, Poľsku a Maďarsku (12).
Na vznik ochorení obehovej sústavy môžu vplývať viaceré faktory životosprávy. Pri
porovnaní Bratislavy a Košíc sa zistilo, že v Bratislave majú muži nadváhu a obezitu častejšie
(71 %) než ženy (39 %). Rovnako je to aj v Košiciach, kde 68 % mužov a 44 % žien má nadváhu
alebo obezitu. Vysvetlením častejšej úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v Bratislavskom
kraji môže byť, že v Bratislave fajčí 21 % ľudí na dennej báze a v Košiciach 15 %. Na úmrtnosti
sa môže podieľať aj nárazové nadmerné pitie, ktoré sa v Bratislave potvrdilo u 10 % obyvateľov
a v Košiciach u 8 %. V Bratislave však pravidelne konzumuje ovocie a zeleninu 37 % ľudí
a v Košiciach 31 % (14, 15).
Čo sa týka intersexuálnych rozdielov – v Bratislave fajčí 24 % mužov na dennej báze a 18 %
žien, v Košiciach 18 % mužov a 13 % žien. Nadmerné nárazové pitie sa vyskytuje v Bratislave
u 13 % mužov a 6 % žien, v Košiciach je u 11 % mužov a 5 % žien. K ďalším faktorom, ktoré
vplývajú na zdravotný stav obyvateľstva, patrí pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny a aj
fyzická aktivita. V Bratislave pravidelne konzumuje ovocie a zeleninu 26 % mužov a 46 %
žien, v Košiciach 23 % mužov a 38 % žien. Vykonávanie fyzickej aktivity aspoň dvakrát za
týždeň v Bratislave je u 46 % mužov a 47 % žien. V Košiciach je to 50 % mužov a 41 % žien
(14, 15).
V roku 2016 bolo v Bratislavskom a Košickom kraji rozdielne zastúpenie vekových skupín
populácie. V Košickom kraji tvorilo obyvateľstvo v produktívnom veku (15- až 64-roční)
69,9 % populácie, čo predstavuje vyšší podiel ako v Bratislavskom kraji, kde tento podiel činil
67,9 %. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku (65 a viac roční) bolo zastúpené vo vyššej miere
v Bratislavskom kraji, a to 15,9 % populácie, v Košickom kraji táto veková kategória činila
13,8 % (16, 17). Tieto vekové rozdiely môžu vplývať ako skresľujúci faktor na výsledky našej
štúdie, keďže získavané údaje o úmrtnosti neboli vekovo štandardizované. V budúcich štúdiách
by preto bolo vhodné využívať údaje štandardizované podľa veku.
Záver
Úmrtia na infarkt myokardu, chronickú ischemickú chorobu srdca a skupinu ochorení – iné
choroby srdca – sa vyskytujú častejšie v Bratislavskom kraji, úmrtia na cievne choroby mozgu
sa vyskytujú častejšie v Košickom. Pri celkovom hodnotení prepočítanom na 100 000
obyvateľov sme zistili, že na choroby obehovej sústavy zomierajú častejšie ženy ako muži,
hlavnou príčinou úmrtí u žien je ischemická choroba srdca.
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VPLYV ÚROVNE VZDELANIA NA VÝSKYT METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
U KLIENTOV PORADNÍ ZDRAVIA V SR
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Socioekonomický status sa považuje za jeden z najvýznamnejších determinantov zdravia.
Socioekonomický status sa využíva ako zjednodušené označenie pre premenné, akými sú
vzdelanie, zamestnanie, príjem, či dokonca sociálna trieda (1). Metabolický syndróm je stav
charakterizovaný vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysokým rizikom rozvoja diabetu 2.
typu. Podľa celosvetovej definície International Diabetes Federation (IDF) osoba s
metabolickým syndrómom musí mať okrem centrálnej obezity (definovanej podľa obvodu
pása) prítomné minimálne dva z nasledujúcich faktorov: zvýšená hladina triacylglycerolov,
znížená hladina HDL-cholesterolu, zvýšený krvný tlak a zvýšenú glykémiu nalačno (2).
Cieľom tejto práce je zistiť, aký je vplyv ukončeného vzdelania na výskyt metabolického
syndrómu (MS) a jeho rizikových determinantov u 65 920 členného súboru klientov Poradní
zdravia (PZ) všetkých Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.
Metodika a súbor
Z databázy TZS (Test zdravého srdca) sme vybrali 65 920 členný súbor respondentov
(20 704 mužov a 45 216 žien), ktorí boli vyšetrení v PZ od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 na
základe nasledovných kritérií: vek od 25 rokov, zaznamenané najvyššie ukončené vzdelanie
klienta, kompletné vyšetrenie (obvod pása, TK, TAG, HDL-CH, glykémia, CHOL) podľa
jestvujúcich metodík a odporúčaní pre činnosť PZ a CINDI. Metabolický syndróm sa stanovil
podľa kritérií IDF nasledovne: ako prítomnosť abdominálnej obezity – AO (zvýšený obvod
pása – muži ≥ 94 cm, ženy ≥ 80 cm) a minimálne dvoch z nasledujúcich faktorov: zvýšená
hladina triacylglycerolov (≥ 1,7 mmol/l), znížená hladina HDL-cholesterolu (< 1,03 mmol/l u
mužov a < 1,29 mmol/l u žien), zvýšený krvný tlak (TKs ≥ 130 mmHg a/alebo TKd ≥ 85
mmHg) a zvýšená hladina glykémie (≥ 5,6 mmol/l).
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Keďže prevalencia MS sa vekom zvyšuje a vykazuje aj závislosť od pohlavia, vplyv
vzdelania na MS sme skúmali zvlášť u mužov a u žien vo vekových skupinách (25 – 34
rokov, 35 – 44 rokov, 45 – 54 rokov, 54 – 64 rokov, 65+ rokov). Štatistická analýza údajov
bola vykonaná prostredníctvom programu Epi Info, StatCalc a Microsoft Office Excel 2003.
Zloženie súboru klientov podľa veku a vzdelania v závislosti na pohlaví je uvedené na obr. 1
a 2.

Obr. 1. Zloženie súboru klientov (mužov a žien) podľa veku

Obr. 2. Zloženie súboru klientov (mužov a žien) podľa vzdelania

Výsledky a diskusia
Prevalencia MS v súbore bola 31,2 %, vyššia u mužov ako u žien a abdominálnej obezity
57,4 %, vyššia u žien ako u mužov. Prevalencia zvýšených hodnôt sledovaných rizikových
faktorov – triacylglycerolov bola 29,4 %, zvýšených hodnôt TK 50,9 %, zvýšených hodnôt
glykémie 25,1 % (zistené hodnoty boli všetky vyššie u mužov ako u žien) a znížených hodnôt
HDL-cholesterolu 30,4 %, mierne vyššie u žien ako u mužov. Prehľad je na obr. 3 a 4.
Porovnaním s inými realizovanými štúdiami zameranými na zisťovanie prevalencie
metabolického syndrómu s našimi zisteniami sa údaje rôznili. Nami zistená prevalencia MS
bola nižšia ako v americkej štúdii NHANES, kde podľa kritérií IDF bola 39,0% (3), nižšia
ako v štúdii NEMESYS, kde hodnotenie bolo vykonané podľa tých istých kritérií (4), ale
vyššia ako v štúdii Mokáňa a spol. (5), ktorej výsledky však boli spracované podľa kritérií
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NCEP/ATP III, čo znemožňuje adekvátne porovnanie zistených výsledkov, a mierne vyššia
ako v štúdii HUNT 2 realizovanej v Nórsku a hodnotenej podľa kritérií IDF (6).

Obr. 3. Prevalencia sledovaných RF podľa pohlavia

Pri hodnotení vplyvu vzdelania sme u mužov našli výraznejší vplyv učňovského vzdelania
ako základného vzdelania v porovnaní s vysokoškolským vzdelaním na výskyt MS a jeho
rizikových faktorov, preto sme doplnili výpočty aj pre učňovské vzdelanie. U mužov aj u žien
v podstate v každej vekovej kategórii a na každej vzdelanostnej úrovni je sledovateľné
zvýšenie výskytu MS.
U žien najnižší výskyt metabolického syndrómu bol u vysokoškolsky vzdelaných vo
vekovej kategórii 25 – 34 rokov (6,6 %) a najvyšší výskyt u respondentov ženského pohlavia
s učňovským vzdelaním vo vekovej kategórii nad 65 rokov (64,2 %). U mužov najnižší
výskyt metabolického syndrómu bol u mužov s vysokoškolským vzdelaním vo vekovej
kategórii 25 – 34 rokov (16,2 %) a najvyšší výskyt u mužov s učňovským vzdelaním vo
vekovej kategórii 55 – 64 rokov (49,9 %). U mužov základné vzdelanie v porovnaní s
vysokoškolským vzdelaním sa ukázalo ako rizikový faktor vzniku MS. U žien základné
vzdelanie v porovnaní s vysokoškolským vzdelaním sa ukázalo ako rizikový faktor vzniku
metabolického syndrómu a jeho rizikových faktorov takmer v každej vekovej skupine.
Vplyv vzdelania na výskyt metabolického syndrómu bol najvýraznejší vo vekovej skupine
25- až 34-ročných. U mužov vo všeobecnosti úroveň dosiahnutého vzdelania mala menší
vplyv na výskyt metabolického syndrómu a jeho rizikových faktorov ako u žien.
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Obr. 4. Priemerné hodnoty Odds ratio (OR) u mužov pri porovnaní vplyvu učňovského a vysokoškolského
vzdelania a u žien pri porovnaní vplyvu základného a vysokoškolského vzdelania na výskyt metabolického
syndrómu (MS) a jeho rizikových faktorov.
Tab. 1. Metabolický syndróm u žien vo vzťahu k veku a ukončenému vzdelaniu
Ženy
Vek
25,00 – 34,99
35,00 – 44,99
45,00 – 54,99
55,00 – 64,99
65+

ZŠ
19,8
32,1
47,8
58,9
64,0

Ukončené vzdelanie
Učň.
SŠ
Metabolický syndróm (%)
11,6
8,4
24,1
17,3
40,1
33,1
55,1
45,0
64,2
52,3

ZŠ vs. VŠ

VŠ
6,6
13,9
28,3
40,4
48,3

OR

P

3,50(2,57-4,77)
2,93(2,38-3,63)
2,31(2,03-2,64)
2,11(1,79-2,48)
1,90(1,52-2,38)

0,000001
0,000001
0,000001
0,000001
0,000001

Tab. 2. Metabolický syndróm u mužov vo vzťahu k veku a ukončenému vzdelaniu
Muži
Vek
25,00 – 34,99
35,00 – 44,99
45,00 – 54,99
55,00 – 64,99
65+

ZŠ
18,6
29,2
40,5
48,2
47,2

Ukončené vzdelanie
Učň.
SŠ
Metabolický syndróm (%)
25,9
20,1
32,9
30,7
42,7
40,7
49,9
47,4
45,7
44,1

VŠ
16,2
26,3
38,8
44,9
43,7

ZŠ vs. VŠ
OR

P

1,81(1,45-2,25)
1,38(1,15-1,65)
1,17(1,01-1,36)
1,22(1,02-1,46)
1,08(0,83-1,42)

0,000001
0,000600
0,040000
0,030000
0,540000

V tab. 1 a 2 je uvedený percentuálny podiel mužov a žien s metabolickým syndrómom a
jeho rizikovými determinantmi v jednotlivých vekových skupinách podľa dosiahnutého
najvyššieho vzdelania s výpočtom Odds ratio a štatistickej významnosti pri porovnaní
respondentov s najnižším a najvyšším vzdelaním.
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Záver
Po spracovaní údajov v rozsiahlom 65 920-člennom súbore sme zistili, že nižšie
vzdelanie, ako jedna z premenných socioekonomického statusu, vo všeobecnosti zvyšuje
šancu vzniku metabolického syndrómu a jeho rizikových determinantov, a to výraznejšie u
žien ako u mužov.
Výsledky našej štúdie podčiarkujú význam edukácie obyvateľstva, okrem iného aj pre
jej pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov ovplyvnením vzniku metabolického
syndrómu a jeho rizikových faktorov a v konečnom dôsledku v dlhšom časovom horizonte
znížením mortality na kardiovaskulárne ochorenia.
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TRENDY V PREVALENCII DISPENZARIZOVANÝCH DIABETICKÝCH
PACIENTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
V ROKOCH 1996 – 20171
N. Pelechová, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Diabetes mellitus (DM) predstavuje závažný problém zdravotníctva. V súčasnosti postihuje
415 miliónov osôb a predpovede do roku 2040 hovoria o možnom náraste na 642 miliónov.
Takmer 193 miliónov osôb s diabetom zostáva nediagnostikovaných v dôsledku nevýraznej
symptomatológie, špeciálne u osôb s 2. typom diabetes mellitus. Najvyšší nárast DM sa
zaznamenáva na Blízkom východe, v arabských krajinách a v krajinách severnej Afriky. Tieto
trendy budú s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj v nasledujúcich dvoch dekádach
(1). Na Slovensku je stúpajúci počet dispenzarizovaných pacientov, či už ide o diabetes 1. typu
alebo 2. typu. Diabetes mellitus, cukrovka, je metabolické ochorenie s multifaktoriálnou
etiológiou charakterizované vysokými koncentráciami glukózy v krvi v dôsledku poruchy
sekrécie inzulínu v Langerhansových ostrovčekoch endokrinného pankreasu. Patrí do skupiny
chronických neinfekčných ochorení, ktoré vyžaduje nepretržitú lekársku starostlivosť
a kontrolu s cieľom predchádzať komplikáciám a možným orgánovým následkom diabetu.
Ochorenie má negatívny účinok na rôzne orgány v tele, môže spôsobiť ich poškodenie,
dysfunkciu a zlyhanie (2).
Starostlivosť o diabetického pacienta predstavuje komplex štandardov, nielen kontrolu
glykémie. Odporúčané štandardy starostlivosti o pacienta poskytujú lekárom, pacientom,
výskumníkom a ďalším zainteresovaným osobám všeobecné ciele liečby a nástroje na
hodnotenie kvality života u ľudí s diabetes mellitus. Individuálne zmeny v štandardnej liečbe
(napr. pri komorbidite) pacienta si vyžadujú zmenu stanovených cieľov tak, aby boli vhodné
pre danú osobu. Špeciálne zmeny v štandardnej liečbe sa vykonávajú aj u detí, tehotných žien
a u pacientov s prediabetom (2). Odporúčania zahŕňajú skríningové, diagnostické a terapeutické
opatrenia, o ktorých je známe alebo sa predpokladá, že priaznivo ovplyvňujú zdravotné

1

Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
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výsledky pacientov s diabetom. Mnohé z týchto intervencií sa ukázali ako nákladovo efektívne
(3).
Vo výskyte diabetu 1. typu zohráva dôležitú úlohu aj genetická predispozícia, Riziko vzniku
ochorenia bez rodinnej anamnézy je 0,4 %, zatiaľ čo u detí chorej matky 1 – 4 %, u chorého
otca 3 – 8 % a u oboch chorých rodičov dosahuje nárast vzniku diabetu 1. typu až 30 %.
U jednovaječných dvojčiat je vznik ochorenia v priebehu prvých 10 rokoch približne 30 % (4,
5). Je mnoho možností prevencie DM 2. typu u jedincov s prediabetom, ktoré zahrňujú
farmakologické, ale aj nefarmakologické opatrenia. Medzi nefarmakologické opatrenia patrí
úprava životného štýlu (diéta, kontrola hmotnosti, fyzická aktivita, prestať fajčiť). Súčasťou
diétnych opatrení je optimálny príjem energie, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, konzumácia
celozrnných obilnín, obmedzená konzumácia alkoholu (6).
Farmakologickým opatrením je užívanie metmorfínu. Podľa Americkej diabetologickej
asociácie ADA sú indikácie užívania metmorfínu u pacientov s prediabetickými
dysglykémiami v rámci prevencie DM 2. typu, hlavne ak má pacient (6):








vek < 60 rokov,
BMI ≥ 35 kg/m2,
ženy s prekonaným gestačným DM,
HDL < 1,0 mmol/l,
triacylglyceroly > 1,7 mmol/l,
artériová hypertenzia ≥ 140/90 mmHg,
pozitívna rodinná anamnéza DM 2. typu u prvostupňových príbuzných.

Na Slovensku zatiaľ nie je povolené užívanie metmorfínu v prevencii DM 2. typu
u pacientov s prediabetickými dysglykémiami (6).
Materiál a metodika
V práci sme použili údaje zo zdravotníckych ročeniek NCZI za obdobie 1996 – 2017 a
údaje z činností diabetologických ambulancií od roku 1997 do 2017. Zo získaných údajov sme
vytvorili grafy časových trendov výskytu DM. Z dostupných databáz sme použili stratifikáciu
na vek, pohlavie, typ diabetu. Vzhľadom na fakt, že v roku 2009 došlo k rozdielnemu
zaznamenávaniu výskytu DM podľa veku, sme pre tieto dve časové obdobia vytvorili rozdielne
grafy. Grafické výstupy sme vytvorili v programoch MS Excel a MS Word.
Výsledky
Na Slovensku je stabilne stúpajúci trend výskytu diabetu, či už 1. typu alebo 2. typu. Výskyt
DM podľa vekových kategórií od roku 1996 do 2008 (obr. 1) má stúpajúci charakter. Najvyšší
počet dispenzarizovaných pacientov je vo vekovej kategórii 50- až 69-ročných, pričom v danej
vekovej kategórii stúpol počet dispenzarizovaných pacientov od roku 1996 v porovnaní
s rokom 2008 o 37 %. Trendová spojnica poukázuje na najvýznamnejší nárast
dispenzarizovaných pacientov na diabetes vo vekovej kategórii 50 – 69 rokov.
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Obr. 1. Počet dispenzarizovaných pacientov na DM v SR podľa vekových kategórií za roky 1996 – 2008
Zdroj: Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 – 2017, Zdravotnícke ročenky za roky 1996 – 2016
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Obr. 2. Počet dispenzarizovaných pacientov na DM v SR podľa vekových kategórií za roky 2009 – 2017
Zdroj: Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 – 2017, Zdravotnícke ročenky za roky 1996 – 2016

V priebehu rokov 2009 až 2017 (obr. 2) sledujeme mierne stúpajúci trend výskytu
dispenzarizovaných pacientov na DM. Od roku 2009 sa zmenil systém zápisu a registrácie
výskytu DM u detí a adolescentov a posunul hranicu veku z 0 – 18 rokov na 0 – 19 rokov.
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Najvyšší výskyt DM je u osôb od 50 do 69 rokov. Medzi rokom 2009 a 2017 sa výskyt
ochorenia zvýšil o 18 %.
Podľa typu DM stále prevláda výskyt diabetu 2. typu (obr. 3), so stále stúpajúcim trendom,
pričom aj frekvencia výskytu diabetu 1. typu vykazuje narastajúci trend. V porovnaní s rokom
1997, keď bolo dispenzarizovaných na DM 2. typu 260 233 pacientov, v roku 2017 bolo
zaznamenaných 321 987 pacientov, čo predstavuje rozdiel v počte 115 754 pacientov
a zvýšený počet chorých o 56 %.
Výskyt DM podľa pohlavia (obr. 4) je vyšší u žien, avšak údaje vykazujú súhrnné dáta
registrované aj s gestačným diabetom. Ak porovnáme rok 1996 s rokom 2017, u mužov stúpol
počet celkových dispenarizovaných na DM o 74 % a u žien o 55 %.
Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb na diabetes prepočítaný na 100 000 obyvateľov na
Slovensku (obr. 4) má tiež stúpajúcu tendenciu (výnimkou bol rok 2008, keď počet chorých
mierne klesol). V roku 1996 bolo na 100 000 obyvateľov 4 031,8 chorých. V porovnaní
s rokom 2017 tento počet stúpol na hodnotu 6 517. Za vyše 20 rokov stúpol počet
dispenzarizovaných osôb na DM o 2 458,2 na 100 000 obyvateľov.
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Obr. 3. Počet dispenzarizovaných pacientov na Slovensku podľa typu DM
Zdroj: Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 – 2017, Zdravotnícke ročenky za roky 1996 – 2016

Diskusia
Celosvetovo sa prevalencia diabetu u osôb starších ako 18 rokov zvýšila zo 4,7 % v roku
1980 na 8,5 % v roku 2014. Rýchlejší rast prevalencie diabetu je v krajinách s nízkym príjmom.
V roku 2016 zomrelo na diabetes 1,6 milióna ľudí. V roku 2012 bolo 2,2 milióna úmrtí
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v súvislosti so zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Takmer polovica všetkých úmrtí je pred
dovŕšením veku 70 rokov. WHO odhaduje, že DM bol siedmou najčastejšou príčinou úmrtia
v roku 2016 (9). V africkom regióne malo diabetes v roku 2017 približne 15 % dospelej
populácie vo veku 25 až 64 rokov (10), pričom najvyšší výskyt je vo vekovej skupine 55- až
64-ročných (11). V roku 2013 bola v africkom regióne prevalencia DM 2. typu 4,9 %. Podľa
rozdelenia krajín z hľadiska príjmu bola prevalencia najnižšia v krajinách s nízkym príjmom
4,4 %, 5 % so stredným príjmom a 7 % s vyšším príjmom (12).
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Obr. 4. Počet dispenzarizovaných pacientov na Slovensku s DM podľa pohlavia
Zdroj: Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 – 2017, Zdravotnícke ročenky za roky 1996 – 2016
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Obr. 5. Vývoj počtu dispenzarizovaných osôb na DM v SR na 100 000 obyvateľov za obdobie 1996 – 2017
Zdroj: Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 – 2017, Zdravotnícke ročenky za roky 1996 – 2016

V západnom Tichomorí žije viac ako 37 % osôb s diabetom z celého sveta a s prevalenciou
9,5 %. Viac ako 54 % chorých na diabetes je nediagnostikovaných (13). Významný podiel
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na počte chorých má juhovýchodná Ázia (Čína a India). Napríklad v Číne dramaticky stúpla
prevalencia diabetu z 1 % v roku 1980 na 9,7 % (14).
V európskom regióne je chorých na diabetes viac ako 58 miliónov ľudí. Na Slovensku
v roku 2017 bolo chorých na diabetes viac ako 400 000 osôb starších ako 18 rokov
a prevalencia v dospelej populácii bola 9,7 % (15).
Záver
DM je jedno zo závažných civilizačných ochorení. Predstavuje zdravotný problém nielen
na Slovensku, ale aj v celom svete. Na Slovensku sa každý rok zaznamenáva viac chorých
pacientov. Z práce vyplýva, že od roku 1996 (216 418 dispenzarizovaných pacientov) do roku
2017 (354 726 dispenzarizovaných pacientov) stúpol počet dispenzarizovaných osôb
o 138 308. Vďaka včasnej intervencii a prevencii vieme oddialiť progres DM 2. typu
u pacientov s prediabetom. Má to veľký význam z pohľadu zníženia kardiovaskulárnych rizík
a zlepšenia kvality života. Preto je dôležitá diagnostika, životospráva a dodržiavanie liečby
diabetu, aby sa dosiahol klesajúci trend výskytu tohto závažného chronického ochorenia, či už
na Slovensku alebo celosvetovo.
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ANALÝZA HISTOPATOLOGICKÝCH NÁLEZŮ KARCINOMU PLIC
U ČERNOUHELNÝCH HORNÍKŮ V ZÁVISLOSTI NA UHLOKOPSKÉ
PNEUMOKONIÓZE1
H. Tomášková1,2, J. Horáček3, H. Šlachtová1,2, A. Šplíchalová 1, Z. Jirák1,2
1

2

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská univerzita, Česká republika
3
Ústav patologie LF, Ostravská univerzita, Česká republika

V rámci studie zaměřené na posouzení rizika karcinomu plic u horníků černouhelných
dolů České republiky (dále jen horníci) bylo zjištěno statisticky významně vyšší riziko u
horníků s odškodněnou pneumokoniózou uhlokopů (PNU) ve srovnání s obecnou mužskou
populací ČR. U horníků bez PNU nebylo riziko vyšší než v běžné populaci mužů ČR (1).
Tyto zjištění vychází z grantových projektů IGA MZ ČR (2, 3), na které navázala studie
„Posouzení karcinogenního rizika prachu černouhelných dolů“. V rámci této studie byla
provedena analýza histopatologických nálezů karcinomu plic u obou kohort horníků bez a
s odškodněnou pneumokoniózou uhlokopů.
Metodika
Analyzované kohorty tvořili horníci s PNU odškodněnou v letech 1992 – 2013, celkem
3 476 horníků, druhou kohortu horníků bez PNU tvořilo 6 687 horníků, kteří již do roku 1999
ukončili práci v podzemí pro dosaženou nejvyšší přípustnou expozicí (NPE ˃ 90 %).
Informace o onemocnění karcinomem plic byly poskytnuty z Národního onkologického
registru (NOR), informace o úmrtí byly poskytnuty z Národního registru obyvatel. Z NOR
byly poskytnuty i informace o histopatologickém nálezu dle WHO klasifikace tumorů (2015)
a informace o kouření. Informace o osobní a pracovní anamnéze byly získány ze zdravotní
dokumentace. Pro srovnání výskytu karcinomu plic mezi kohortami byl použit výpočet IRR
(Incidence Rate Ratio) s 95 % intervalem spolehlivosti (IS), pro znázornění byla použit
Kaplan-Meierova křivka přežití, srovnání křivek přežití bylo provedeno Long-rank testem.
Dále byl použit t-test pro dva výběry a chí-kvadrát test na hladině významnosti 5 %.
Zpracování bylo provedeno programem Stata verze 14.
Studie byla realizována na základě finanční podpory nadace Research Support Foundation, Vaduz.
Markus R. Tödtli Consulting.
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Výsledky
Soubor horníků bez PNU byl při vstupu do studie v průměru o 5,6 let mladší než horníci
s PNU. V této kohortě bylo přibližně o 9 % více aktivních kuřáků proti kohortě horníků
s PNU, kde naopak bylo o 9 % více ex-kuřáků (tab. 1).
Tab. 1. Základní popis kohort horníků bez a s odškodněnou pneumokoniózou uhlokopů (PNU)
Kohorta
Věk v době vstupu do studie (roky)
Expozice (roky)
Kouření *
kuřáci
ex-kuřáci
nekuřáci

Horníci bez PNU (N = 6 687)
44,0 ± 6,3
22,9 ± 5,9
54 %
13 %
33 %

Horníci s PNU (N = 3 468)
49,6 ± 12,4
20,7 ± 7,8
45 %
22 %
33 %

*98 % dohledaných údajů u horníků bez PNU, 78 % u horníků s PNU

Za sledované období 1992 – 2015 onemocnělo karcinom plic (dg. C34 dle MKN-10) 180
(2,7 %) horníků bez PNU a 169 (4,9 %) horníků s PNU (tab. 2). Střední věk (medián), ve
kterém horníci onemocněli karcinomem plic, byl 63,0 let, resp. 67,0 let. Méně než jeden rok
od stanovení diagnózy přežilo 72,8 %, resp. 65,1 % horníků (tab. 2). Pět let od stanovení
diagnózy přežívalo 6,7 % horníků bez PNU a 7,1 % s PNU, mezi kohortami nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl v podílů přežívajících (p = 0,262).
Tab. 2. Popis kohort horníků s karcinomem plic v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů (PNU)
Kohorta (počet karcinomů plic
/ celkový počet horníků – %)
Charakteristika
Věk v době dg. ca plic
Přežití **
< 1 rok
1 – 5 let
> 5 let

Horníci bez PNU
(180/ 6 687 – 2,7 %)
medián
min. – max.
63,0
37 – 79
131 (72,8 %)
37 (20,5 %)
12 (6,7 %)
Chí-kvadrát test, p = 0,262

Horníci s PNU
(169 / 3 468 – 4,9 %)
medián
min. – max.
67,0
44 – 91
110 (65,1 %)
47 (27,8 %)
12 (7,1 %)

PNU – odškodněná pneumokonióza uhlokopů
Tab. 3. Vyhodnocení rizika karcinomu plic u horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
(PNU)
Kohorta horníci
bez PNU
s PNU
IRR

N
180 (2,7 %)
169 (4,9 %)

Karcinom plic (C34 dle MKN-10) (1992-2015)
Osobo-roky
Incidence Rate (na 10 tis.)
424 499
4,24
218 834
7,72
1,82***

95% IS
3,65 – 4,90
6,62 – 8,96
1,48 – 2,25

IRR – Incidence Rate Ratio, PNU – pneumokonióza uhlokopů, IS – interval spolehlivosti

U horníků bez PNU se míra incidence (Incidence Rate) za sledované období 1992 – 2015
pohybovala kolem 4,24 případů na 10 tis. horníků za rok, u horníků s PNU byl výskyt
karcinomu plic 1,82-krát vyšší (95% IS: 1,48-2,25), jedná se o statisticky významné riziko (p
< 0,001) (tab. 3, obr. 1).
Informace o kouření u horníků s karcinomem plic byly zjištěny u 100 % horníků
bez PNU, u horníků s PNU tyto informace byly dostupné u 82 %. V tabulce č. 4 je vidět
statisticky významný rozdíl (p < 0,001) v zastoupení aktivních kuřáků, ex-kuřáků a nekuřáků
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ve sledovaných kohortách. Aktivní kuřáci tvoří 57,2 % v kohortě horníků bez PNU, v kohortě
s PNU jsou zastoupeni horníci – aktivní kuřáci v 19,4 %, naproti tomu výskyt ex-kuřáků je
vyšší u horníků s PNU (tab. 4).

Obr. 1. Kaplan-Meierovy křivky přežití u horníků s karcinomem plic v závislosti na pneumokonióze uhlokopů
(PNU)
Tab. 4. Srovnání výskytu kouření u horníků s karcinomu plic v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
uhlokopů (PNU)
Kohorta
Kategorie
Aktivní kuřák
Ex-kuřák
Nekuřák
Celkem – horníci s karcinomem plic

Horníci bez PNU
N
%
103
57,2
74
41,1
3
1,7
180
100
Chí-kvadrát test, p < 0,001

Horníci s PNU
N
%
27
19,4
99
71,2
13
9,4
139
100

Dle histopatologického nálezu (dle WHO klasifikace tumorů 2015) byly horníci
s karcinomem plic rozděleni do čtyř skupin – adenokarcinom, dlaždicobuněčný karcinom,
malobuněčný karcinom s neuroendokrinní diferenciací a ostatní (tab. 5). U horníků bez PNU
byla klasifikace histopatologického nálezu uvedena u 142 (78 %) případů z celkového počtu
180 karcinomu plic. U horníků s PNU byla klasifikace histopatologického nálezu uvedena u
140 (82 %) případů z celkových 169 karcinomů plic (tab. 5, obr. 2). U obou kohort horníků
s karcinomem plic se na prvním místě vyskytoval dlaždicobuněčný subtyp, ale u horníků bez
PNU se vyskytoval na druhém místě malobuněčný karcinom proti kohortě horníků s PNU
(25,4 %), kde se tento subtyp vyskytoval jen u přibližně 13 %. Mezi kohortami byl zjištěn
statisticky významný rozdíl ve výskytu histopatologických subtypů (p = 0,003).
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Tab. 5. Srovnání výskytu histopatologického nálezu u horníků s karcinomu plic v závislosti na onemocnění
pneumokoniózou uhlokopů (PNU)
Kohorta
Horníci bez PNU
Histopatologický nález (dle WHO klasifikace tumorů
n
%
2015)
Adenokarcinom
29
20,4
Dlaždicobuněčný karcinom
48
33,8
Malobuněčný karcinom s neuroendokrinní diferenciací
36
25,4
Ostatní
29
20,4
Celkem – horníci s karcinomem plic
142
100
Chí-kvadrát test, p = 0,003

Horníci s PNU
n

%

35
56
18
31
140

25,0
40,0
12,9
22,1
100

Obr. 2. Výskyt histopatologického nálezu u horníků s karcinomu plic v závislosti na onemocnění
pneumokoniózou uhlokopů (PNU)

Diskuze
Zjištěné riziko karcinomu plic bylo statisticky významně vyšší u horníků s PNU ve
srovnání s horníky bez PNU (IRR = 1,82), což odpovídá výsledkům předchozích analýz, ve
kterých bylo vyhodnoceno riziko karcinomu plic u obou kohort proti obecné populaci mužů
v České republice (1).
Proporce nekuřáků v obou kohortách byla přibližně 33 %, ale výskyt nekuřáků u horníků
s karcinomem plic byl velmi nízký (bez PNU – 2 %, s PNU – 9 %), u kohorty s PNU byla
proporce ex-kuřáků vyšší než u kohorty bez PNU, což může souviset s již dřívějšími
zdravotními potížemi a diagnostikovanou pneumokoniózou uhlokopů (1).
Co se týče histopatologických nálezů, tak u obou kohort, stejně jako v populací mužů ČR
(4), se nejvíce vyskytoval dlaždicobuněčný subtyp karcinomu plic. V populaci českých mužů
s karcinomem plic se přibližně ve 33 % vyskytuje dlaždicobuněčný karcinom, 23 %
adenokarcinom a ve 14 % malobuněčný karcinom (4). U horníků s PNU byl na druhém místě
adenokarcinom a dále malobuněčný karcinom s neuroendokrinní diferenciací, naopak u
horníků bez PNU byl na druhém místě malobuněčný karcinom s neuroendokrinní diferenciací
a dále adenokarcinom, což může vypovídat o tom, že u horníků bez PNU je pravděpodobně
jedním z hlavních faktorů karcinomu plic kouření. Na základě epidemiologických studií se
malobuněčný karcinom převážně vyskytuje u kuřáků, nejčastěji u silných kuřáků a velmi
zřídka u nekuřáků (5 – 7). V korejské studii byl zjištěn podíl kuřáků (včetně ex-kuřáků) u
mužů s malobuněčným karcinomem plic v 89,3 % (z toho 10,0 % tvořili ex-kuřáci), u
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dlaždicobuněčného subtypu byl tento podíl nepatrně nižší 88,3 % (z toho 11,7 % tvořili exkuřáci), u adenokarcinomu byl výskyt kuřáků nejnižší 72,9 % (z toho 14,9 % tvořili exkuřáci) (8). Podobné výsledky byly také nalezeny v souboru autorů Kollarová a kol. (9), kde
odhad rizika jednotlivých histopatologických subtypů vzhledem ke kouření byl u
dlaždicobuněčného (spinocelulárního) a malobuněčného karcinomu vyšší (OR = 17,9, resp.
OR = 18,6) než u adenokarcinomu (OR = 7,4).
Prezentovaná studie má limity v nedostatečných informacích o kouření. U horníků s PNU
byly k dispozici informace o kouření téměř u 100 %. Tyto informace vycházely ze
zdravotnické dokumentace hlásících center nemocí z povolání, ale detailní informace o
kouření nebylo možné dohledat. Chyběly informace o délce kouření a množství vykouřených
cigaret, u ex-kuřáku nebylo možné zjistit, kdy kouření ukončili, případně z jakého důvodu. U
horníků s PNU bylo možné vycházet i z údajů z Národního onkologického registru, tyto údaje
ale také nebyly kompletní. Délka kouření i množství vykouřených cigaret jsou důležitým
faktorem, které mohou souviset s histopatologickým subtypem karcinomu plic (5 – 8).
Dalším limitem studie jsou údaje o histopatologickém nálezu vycházejí z Národního
onkologického registru (10). Tyto údaje nebyly uvedeny u všech horníků, podařilo se získat
informace u 78 % horníků bez PNU a u 82 % horníků s PNU.
Závěr
I přes uvedené limity je možné na základě prezentovaných výsledků konstatovat, že
kouření je hlavním rizikovým faktorem karcinomu plic u horníků bez PNU. U horníků s PNU
hrají hlavní roli kouření a i další faktory životního stylu, ale PNU je jeden z důležitých
rizikových faktorů karcinomu plic.
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PROBIOTIKÁ U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV Z POHĽADU ŠPECIALISTU –
PILOTNÝ PRIESKUM1
J. Štofilová, V. Briešková
Ústav experimentálnej medicíny LF, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Štrukturálne a funkčné zmeny v črevnej mikrobiote predstavujú dôležité faktory
podporujúce etiopatogenézu rôznych imunitných, infekčných, metabolických a nádorových
chorôb (1). Analýza zloženia črevného mikrobiómu pri rôznych typoch nádorových chorôb
poukázala na asociácie jednotlivých baktérií k viacerým typom malignity (2). Zatiaľ sa stále
objasňuje, či karcinogénny proces mení lokálne prostredie a vytvorí vhodné podmienky pre
mikróby, alebo či zmeny v mikrobiálnej populácii alebo jej funkciách prispievajú ku
karcinogenéze. Jedinci s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom (KRK) majú v
porovnaní so zdravými ľuďmi nestabilný a kompozične zmenený črevný mikrobióm. Na
rozdiel od rakoviny žalúdka, ktorá má jednoznačnú asociáciu s konkrétnym patogénom
(Helicobacter pylori), v etiopatogenéze KRK zohráva úlohu viacero mikroorganizmov a
celková dysbióza (3). Molekulárne analýzy bakteriálnej 16S rRNA zo stolice pacientov s
KRK identifikovali niektoré bakteriálne druhy, ktoré podporujú karcinogénny proces vzniku
a vývoja KRK (4) a zahŕňajú Fusobacterium nucleatum, Enterococcus faecalis, Bacteroides
fragilis, Clostridium septicum, Escherichia coli, Streptococcus bovis, H. pylori a
Feacallibacterium (5, 6).
V snahe dosiahnuť alebo udržať optimálne mikrobiálne pomery v čreve dochádza k
zvýšenému záujmu odborníkov aj laickej verejnosti o moduláciu črevnej mikrobioty
prostredníctvom probiotík, prebiotík a rôznych nutričných výrobkov. Probiotiká sa používajú
preventívne a liečebne pri rôznych indikáciách. Účinnosti probiotík bola potvrdená pri
prevencii a liečbe akútnej hnačky, post-antibiotickej hnačky a cestovateľskej hnačky. Okrem
toho probiotiká do značnej miery odporúčajú lekári ako prevenciu, resp. adjuvantnú formu
terapie pri respiračných infekciách najmä u detí, pri atopickej dermatitíde, udržiavaní remisie
u pacientov s črevnými zápalovými chorobami, nekrotizujúcej enterokolitíde, eradikácii H.
pylori, na zabránenie relapsu gastroenteritídy vyvolanej toxínom Clostridium difficile, pri
1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV 16–0176.
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vaginálnych infekciách, laktózovej intolerancii, ale aj ako prevencia zubného kazu (7, 8).
Súčasné poznatky v oblasti výskumu probiotík poukazujú aj na ich možné aplikácie pri
ochoreniach, ktoré nemajú priamy súvis s gastrointestinálnym traktom (GIT), ako sú
metabolické ochorenia, alergické reakcie (atopická dermatitída, ekzém), reumatoidná artritída
alebo ochorenia spojené s nervovým systémom (depresia, úzkostné stavy, autizmus a pod.) (9,
10). Probiotiká sa čiastočne využívajú aj v podpornej liečbe pacientov s nádorovým
ochorením, predovšetkým u pacientov podstupujúcich chemoterapiu za účelom zníženia jej
nežiaducich účinkov (11). Množstvo in vitro a in vivo štúdií poukázalo na protinádorové
pôsobenie probiotík, ktoré ale nie je možné generalizovať, pretože účinnosť probiotika závisí
od použitého kmeňa (12). Možnosti uplatnenia probiotík u onkologických pacientov sú do
značnej miery obmedzené. Najväčším problémom ich aplikácie v onkológii je predovšetkým
obava, že probiotiká by sa u imunokompromitovaných onkologických pacientov mohli stať
potenciálnymi patogénnmi a celkový nedostatok skúseností u týchto pacientov. Doteraz
vykonané klinické štúdie overujúce účinnosť probiotík u rôznych onkologických pacientov
poukazujú aj na ich prínos predovšetkým u pacientov podstupujúcich chemo- a/alebo
rádioterapiu, ako adjuvans znižujúci vedľajšie účinky terapie, predovšetkým hnačky (11).
Navyše sa zdá, že v niektorých prípadoch môžu probiotiká podporovať účinok chemoterapie a
teda je možné, že vzájomnou kombináciou vhodného kmeňa/ov podávaných súčasne s
chemoterapiou môžeme znížiť dávku alebo dĺžku podávania chemoterapeutika (13).
Keďže probiotiká predstavujú voľno predajné výživové doplnky, ich užívanie stále závisí
od presvedčenia a finančných možností pacienta. Široké spektrum probiotických prípravkov
na našom trhu a nedostatok podložených klinických štúdií, ako aj relatívne malá podpora zo
strany lekárov, sťažuje orientáciu pacienta pri výbere vhodného probiotika pre konkrétny
zdravotný problém. Situáciu komplikuje aj fakt, že probiotické prípravky často obsahujú
kombináciu viacerých probiotických kmeňov, ktoré navzájom môžu pôsobiť antagonisticky.
V každom prípade pre budúcnosť probiotík v klinickej praxi by mali byť zavedené guidelines
založené na vedeckých dôkazoch a klinických skúškach, ktoré by zjednodušili orientáciu tak
lekárov, ako aj pacientov pri výbere vhodného typu probiotika.
Cieľom tohto pilotného prieskumu bolo pomocou dotazníka zistiť názor humánnych
lekárov – onkológov na úlohu probiotík v klinickej praxi a ich význam v prevencii a/alebo
terapii nádorových chorôb.
Metodika
Formou dotazníka vlastnej konštrukcie sme zisťovali názor lekárov na podávanie
probiotík u onkologických pacientov. Dotazník bol vyhotovený v elektronickej aj v tlačenej
forme. Keďže cieľom prieskumu bolo získať odpovede od respondentov erudovaných v danej
problematike, dotazník sme rozdali alebo rozposlali do 4 veľkých onkologických centier na
Slovensku (Národný onkologický ústav v Bratislave, Onkologický ústav sv. Alžbety v
Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Onkologická klinika SZU vo
Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.R. v Banskej Bystrici) a na vybrané pracoviská
klinickej onkológie a onkologické ambulancie v okresných mestách v rámci Slovenska. Spolu
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bolo oslovených 100 respondentov, z čoho sme však získali len 27 odpovedí, čo predstavuje
27 % návratnosť. Prieskum bol realizovaný v časovom horizonte január až jún 2018.
Lekári vypĺňali dotazník dobrovoľne a anonymne a dotazník celkovo pozostával z 20
otázok trojakého charakteru – otvorené, uzavreté a polouzavreté. Prvé 4 otázky sa týkali
sociodemografických údajov, ako pohlavie, vek, typ pracoviska a kraj, v ktorom lekár
pracuje. Otázky č. 6, 7 a 8 sa týkali odporúčania probiotík pacientom zo strany lekárov.
Otázky 9 – 17 a 21 súviseli s úlohu probiotík v liečbe a prevencii nádorových chorôb a otázky
č. 18, 19 a 20 boli zamerané na zistenie názoru, resp. znalostí onkológov o úlohe črevnej
mikrobioty v procese karcinogenézy. Inštruktáž k vypĺňaniu dotazníkov bola uvedená
písomne na začiatku dotazníka za oslovením respondentov, prípadne slovne pri samotnom
odovzdávaní dotazníka respondentovi. Pomocou programu Microsoft Excel boli výsledky
spracované do kontingenčných tabuliek a percentuálne sme vyhodnotili zastúpenie jednotlivých
odpovedí.
Výsledky a diskusia
Napriek množstvu klinických štúdií dokumentujúcich prospešný účinok vybraných
kmeňov probiotík u onkologických pacientov, ich podávanie v klinickej praxi zostáva tabu.
Problémom je hlavne postoj lekárov, ktorí sú voči nim značne skeptickí. V rámci pilotného
prieskumu sme chceli zistiť názor onkológov na túto problematiku. Na dotazník odpovedalo
doposiaľ len 27 lekárov onkológov, z čoho 63 % predstavovali ženy a 33 % muži. Vekové
rozloženie respondentov bolo nasledovné: 30 % vo veku 31 – 40 rokov, 33 % vo veku 41 – 50
rokov, 19 % vo veku 51 – 60 rokov a 18 % respondentov nad 60 rokov. Najviac odpovedí
sme získali od onkológov pracujúcich na východnom Slovensku (43 %), 37 % respondentov
bolo zo stredného Slovenska a len 19 % zo západného Slovenska, pričom z Bratislavského
kraja prišla len 1 odpoveď.
Nami uskutočnený prieskum odhalil, že len 59,3 % onkológov odporúča svojim
pacientom probiotiká. Najčastejšie indikácie, pri ktorých probiotiká odporúčajú, sú
antibiotická liečba, úprava trávenia, posilnenie imunity a alimentárne nákazy a o čosi menej
ich odporúčajú pri gynekologických problémoch a idiopatických črevných zápalových
ochoreniach (obr. 1).
Podobné prieskumy sa zatiaľ na Slovensku neuskutočnili. V dostupnej literatúre sme našli
dve štúdie, v ktorých autori zisťovali názor všeobecných lekárov a gastroenterológov na
probiotiká. Flach et al. (14) vykonali prieskum v Holandsku a oslovili až 2 417 praktických
lekárov (odpovedalo len 17 % opýtaných), z ktorých len polovica (51 %) odporúča probiotiká
svojim pacientom, a to najmä pri hnačke asociovanej s podávaním antibiotík (74 %) a pri
syndróme dráždivého čreva (51 %). Ako najdôležitejší dôvod, prečo probiotiká lekári
neodporúčajú pacientom bol, že o nich nemajú dostatok informácií (53 %), a hlavne im
chýbajú dostatočné dôkazy o ich účinnosti. Podobne aj Williams et al. (15) na menšej vzorke
56 gastroenterológov a praktických lekárov potvrdili, že všetci odpovedajúci boli presvedčení
o tom, že probiotiká sú bezpečné a majú potenciál pri liečbe niektorých ochorení GIT, a to
hlavne pri syndróme dráždivého čreva, hnačkách vyvolaných C. difficile, pouchitíde,
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Crohnovej chorobe, ulceróznej kolitíde a radiačnej enteritíde. Niektorí lekári sa o probiotikách
vyjadrili, aby sa používali veľmi opatrne predovšetkým u imunokompromitovaných pacientov
so sepsou a ťažkou pankreatitídou.

Obr. 1. Indikácie, pri ktorých lekári odporúčajú probiotiká

Hlavným cieľom nášho prieskumu bolo predovšetkým zistiť, či si lekári myslia, že
probiotiká môžu predstavovať účinnú formu prevencie pred onkologickým ochorením, avšak
až 67 % respondentov uviedlo, že probiotiká nemajú protinádorové účinky a preto by ich ani
neodporučili ako účinnú formu prevencie pred onkologickým ochorením. Tak ako sme
predpokladali, väčšina onkológov bola presvedčená o tom, že probiotiká môžu byť prospešné
len v prípade malignít súvisiacich s GIT (KRK, karcinóm pažeráka a žalúdka, hepatocelulárny
karcinóm, rakovina pankreasu). Približne trretina respondentov bola presvedčená, že
probiotiká nemajú žiadne prospešné účinky pri žiadnom type rakoviny (obr. 2), aj keď v
odbornej literatúre sú dostupné klinické štúdie potvrdzujúce, že probiotiká môžu zmierňovať
aj prejavy a priebeh malignít nesúvisiacich s GIT, ako je rakovina krčka maternice (16) alebo
leukémie (17). Približne štvrtina opýtaných lekárov doposiaľ nepočula o žiadnom z
protinádorových mechanizmov, ktorými môžu probiotiká pôsobiť (obr. 3). Zaujímavé bolo
pre nás aj zistenie, že až 90 % našich respondentov nemá informácie o klinických štúdiách
prebiehajúcich na Slovensku a vo svete zameraných na sledovanie účinku probiotík u
pacientov s onkologickým ochorením, ale až 59 % z respondentov by bolo ochotných sa do
takejto štúdie zapojiť.
Najčastejšou komplikáciou chemoterapeutickej liečby je častý výskyt nežiaducich
účinkov, ako je hnačka, nechutenstvo, zvracanie a nevoľnosti, v dôsledku čoho je nevyhnutné
redukovať dávku chemoterapie, čím sa môže znižovať úspešnosť liečby. Vysoký podiel má na
vzniku hnačiek predovšetkým dysbióza, ktorá vzniká v dôsledku negatívneho pôsobenia
chemoterapie alebo radiácie na črevnú sliznicu. Bolo preukázané, že vybrané probiotické
kmene sú schopné nielen že obnovovať stav črevnej eubiózy, ale predovšetkým inhibujú rast
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patogénnej mikrobioty, ktorej metabolizmus podporuje nádorový proces (8). Na základe
týchto faktov sme v prieskume chceli vedieť, či onkológovia považujú za prospešné
podávanie probiotík ako adjuvantnej formy terapie u pacientov podstupujúcich chemoterapiu
alebo rádioterapiu. Len 22,2 % respondentov ich nepovažuje za prínosné, avšak prevažná
väčšina onkológov si myslí, že probiotiká u týchto pacientov môžu stimulovať imunitný
systém, znižovať nežiaduce účinky onkoterapie, iniciovať bunkovú regeneráciu a znížiť
výskyt pre- a postoperačných komplikácií (obr. 4).

Obr. 2. Typ onkologického ochorenia, pri ktorom môžu byť podľa onkológov probiotiká prospešné

Obr. 3. Vedomosť onkológov o protinádorových mechanizmoch probiotík
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Obr. 4. Prínos probiotík pre pacientov podstupujúcich chemo- a/alebo rádioterapiu

Otázka týkajúca sa podávania probiotík imunodeficientnému pacientovi odhalila, že
drvivá väčšina onkológov (79 %) nemá dostatok informácii o tejto problematike a teda ani nie
sú kompetentní posúdiť riziko podania probiotík takémuto pacientovi. 14 % lekárov si však
myslí, že u imunokompromitovaného pacienta podanie probiotík zvyšuje riziko infekcií
a/alebo sa zvyšuje riziko iatrogénnych infekcií. Len 2 onkológovia uviedli, že probiotiká sú
bezpečné a nepredstavujú pre týchto pacientov žiadne riziko s výnimkou pancytopenického
pacienta.
Posledná časť nášho dotazníka bola zameraná na zistenie znalostí onkológov o úlohe
mikrobioty v procese karcinogenézy. Napriek tomu, že v uplynulom desaťročí bolo
publikovaných množstvo prác uvádzajúcich súvis medzi dysbiózou a rôznymi civilizačnými
chorobami vrátane rakoviny (2), zdá sa, že tieto poznatky zostávajú zatiaľ súčasťou
odborných publikácií a vedeckej komunity a len málo z nich sa dostáva do povedomia
praktických lekárov. Aj v našom prieskume takmer polovica (48 %) opýtaných onkológov
nevedela, či existuje súvis medzi dysbiózou a KRK, a 15 % opýtaných uviedlo, že mikrobiota
nezohráva žiadnu úlohu v etiológii KRK. V odbornej literatúre sa uvádza, že niektoré
mikroorganizmy majú priamy súvis so vznikom a progresiou niektorých typov nádorov, a
preto sme sa rozhodli spýtať sa aj na konkrétne príklady mikroorganizmov a typ nádoru, ktorý
môžu iniciovať. Len tretina lekárov nám vedela uviesť príklad mikroorganizmu, ktorý má
priamy súvis so vznikom a progresiou niektorých typov nádorov Najčastejšou odpoveďou bol
H. pylori v súvislosti s karcinómom žalúdka. Pomerne známym príkladom bol aj ľudský
papilomavírus (HPV) a karcinóm krčka maternice a vírus hepatitídy C (HCV) súvisiaci s
hepatocelulárnym karcinómom. Minoritné zastúpenie mali odpovede uvádzajúce súvis medzi
vírusom Ebsteina-Barrovej (EBV) a Burkittovým lymfómom, HIV a Kaposiho sarkómom a
len 1 respondent uviedol súvis medzi Fusobacterium spp. a KRK.
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Zdá sa teda, že pomerne skeptický a odmietavý postoj onkológov k probiotikám a
predovšetkým ich aplikácii pri nádorových ochoreniach pramení hlavne z neznalosti
problematiky. Treba však zdôrazniť, že napriek všetkej snahe sa tohto prieskumu zúčastnilo
len 27 onkológov. Aj napriek tomu, že boli oslovené 2 veľké onkologické centrá v Bratislave,
z tohto regiónu sa nám podarilo získať len 1 odpoveď, čo mohlo skresliť niektoré celkové
výsledky. Na základe klinických štúdií súvisiacich so sledovanou problematikou, ktoré
prebiehali práve v Národnom onkologickom centre v Bratislave predpokladáme, že lekári v
tomto regióne majú značné skúsenosti a znalosti s využívaním probiotík u onkologických
pacientov.
Záver
Čiastočné výsledky nášho prieskumu odhalili, že onkológovia majú k probiotikám značne
odmietavý postoj, aj napriek tomu, že nemajú dostatočné znalosti o tejto problematike. Na
druhej strane niektorí lekári, ktorí mali dostatočné znalosti v oblasti probiotík, ich považujú za
bezpečné aj u onkologických pacientov a vidia prínos ich podávania jednak ako prevencie
voči nádorom GIT, aj ako adjuvans na zmiernenie nežiaducich účinkov onkoterapie. Možno
práve budúca osveta a dostatočný počet klinických štúdií v tejto oblasti zvýši záujem
onkológov o probiotiká a ich pozitívne účinky.
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MOTIVACE PACIENTŮ K PODSTOUPENÍ LÉČBY
VYSOKÝMI DÁVKAMI VITAMÍNU C1
A. Benešová, N. Beharková
Katedra ošetřovatelství LF, Masarykova univerzita Brno, Česká republika

Vitamín C je malá molekula bílé krystalické látky. Strukturou podobná glukóze. Skládá se
z jediné molekuly pojmenované jako askorbát. Molekula je složená ze šesti atomů uhlíku,
šesti atomů kyslíku a osmi atomů vodíku. Všechny jsou spolu spojeny chemickými vazbami.
Jedná se o slabou kyselinu s lehce kyselou chutí (1). Vitamín C neboli kyselina askorbová je
vitamín rozpustný ve vodě, je základní součástí oxidačně redukčních dějů v lidském
organismu. V období zátěže organismu ať už stresem či onemocněním vzniká větší poptávka
organismu po vitamínu C. Důvodem je neschopnost organismu syntetizovat potřebný vitamín
C, proto je nutné přijímat vitamín v dostatečných dávkách (2).
Perorální aplikací můžeme dosáhnout pouze omezeného vstřebání vitamínu C ze střeva,
proto je vhodné substituovat vitamín C formou intravenózního podání. Například při
jednorázovém užití 1 000 mg per os běžného vitamínu C (což můžeme považovat za dávku,
která je schopna dostatečně saturovat plazmu u devadesáti kilového člověka) organismus bez
užitku vyloučí až 80 % celkového množství. V případě perorálního užívání vitamínu C se
doporučuje užívat vitamín C v množství 200 mg opakovaně během dne. Tento způsob
perorálního dávkování představuje nejefektivnější využití vitamínu C lidským organismem.
Biologická dostupnost vitamínu C se v tomto případě blíží k 100 %. Čím více budeme
zvyšovat jednotlivou dávku, tím menší bude její biologická dostupnost. Další možností, která
nabízí vyšší efektivitu vstřebávání vitamínu C do krve je lipozomální vitamín C. Tento
vitamín C je ošetřen lipozomální technikou, která umožňuje rychlejší a vyšší resorpci
vitamínu C ze střeva, vyšší stabilitu a biologickou dostupnost přípravku a tím větší využití
v cílových orgánech. Zároveň chrání střevo před potencionálním drážděním léčivým
přípravkem tím, že je vitamín C obalen dvouvrstvou přírodních fosfolipidů (3, 4).
Studie vznikla v rámci projektu „Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu
života pacienta, informovanost a názory odborné a laické veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017
podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT
v roce 2018.
1
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K vstřebávání dochází prostřednictvím transportních molekul. Jejich největší zastoupení
pozorujeme v duodenu a proximálním jejunu. Transportní molekuly svým množstvím a
aktivitou ovlivňují množství vstřebaného vitamínu C. Tím je ovlivněna sérová hladina
vitamínu C v krvi (v případě perorálního podání je velmi omezená). Pokud by celková denní
dávka vitamínu C činila 1 g, můžeme očekávat plazmatickou hladinu vitamínu C okolo 0,085
mmol/l. V případě celkové denní dávky 18 g vitamínu C (6 x 3g) může být maximální
plazmatická hladina vitamínu C 0,22 mmol/l. Tyto hladiny postačují k zajištění běžných
funkcí askorbátu v lidském těle. K terapeutickým účinkům však nedostačují. Vysokých
plazmatických koncentrací vitamínu C nejsme schopni dosáhnout perorálním způsobem
aplikace (5).
Pro intravenózní aplikaci vysokých dávek vitamínu C (IVC) se používá koncentrát
vitamínu C, který je vyroben speciální technologií a je řádně registrovaný. Léčivý přípravek
musí být pH neutrální a nesmí obsahovat žádné konzervanty (6). Intravenózním podáním
vitamínu C (IVC) v množství 7,5 g jsme schopni dosáhnout plazmatické hladiny 2,38 mmol/l.
Při podání 15 g může plazmatická hladina vitamínu C dosáhnout až 4,54 mmol/l (3).
K aplikaci vysokých dávek vitamínu C dochází nejčastěji u akutních a chronických
zánětlivých stavů (sinusitidy, otitidy), akutních respiračních onemocnění, infekčních stavů
obecně (chlamydie), chronické bolesti zad a kloubů, autoimunitní onemocnění (revmatoidní
artritida, Crohnova choroba). U onkologických onemocnění dochází po aplikaci vysokých
dávek vitamínu C k apoptóze nádorových buněk a zároveň k ochraně zdravých buněk. Po
aplikaci IVC dochází taktéž k lepší toleranci agresivní protinádorové léčby. Velice dobré
výsledky dosahuje terapie vysokými dávkami vitamínu C i v oblasti alergologické. Vitamín C
zajišťuje normální funkci imunitního a nervového systému včetně psychické činnosti, tvorbu
kolagenu, zvyšuje vstřebávání železa, snižuje pocity vyčerpání a napomáhá k normálnímu
metabolismu. Askorbát je představitelem univerzálního fyziologického antioxidantu
s důležitým terapeutickým potencionálem. Obecně lze konstatovat, že vitamín C je prospěšný
u stavů, pro které jsou společné chronický oxidativní stres a snížená plazmatická hladina
askorbátu. V případě léčby těchto stavů využíváme IVC z důvodu zajištění vysoké
plazmatické hladiny askorbátu, které nejsme schopni zajistit perorálním podáváním vitamínu
C. Díky svým terapeutickým účinkům řadíme vitamín C do ortomolekulární medicíny (4, 7, 8,
9).
Mnoho onemocnění je provázeno chronickým zánětem. K chronifikaci zánětu značnou
mírou přispívá oxidativní stres. Oxidativní stres vzniká v případě, kdy se v organismu
vyskytuje nadbytek reaktivních sloučenin kyslíku (ROS). ROS v organismu vznikají buď
exogenně (toxiny ve vodě, v potravě, znečištěné ovzduší), nebo endogenně na základě
buněčného metabolismu (stres, aktivace zánětlivých buněk). Přebytkem ROS dochází
k závažným poškozením tkání a vzniku chronického onemocnění. Nízké hladiny antioxidantů
můžeme považovat jako další důvod vzestupné tendence chronických onemocnění.
Antioxidanty jsou schopné s ROS reagovat za vzniku neškodných metabolitů (7).

136

Ve Spojených státech amerických i v Evropě se podporná léčba vitaminem C osvědčila a
byla zařazena do součásti protokolu onkologické léčby, mnoho slovenských onkologů tuto
možnost zavrhla, i navzdory dobrým a ověřeným recenzím (9).
Některé realizované farmakokinetické studie založené na důkazech uvádí, že riziko
poškození ledvinných funkcí není postaveno na reálných základech. Studie uvádí, že
maximum vitaminu C se po intravenózním podání z krevní plasmy přesunuje do buněk
v závislosti na míře deplece askorbátu v těchto buňkách. Maximální koncentraci dosahuje
askorbát v buňkách nervového a imunitního systému, přičemž v krevní plasmě zůstává jen
zbytková koncentrace asborbátu, který se vyloučí ledvinami většinou v nezměněné formě
a jen necelých 0,5 % pak v podobě oxalátu. Jen takto malá část askorbátu se přeměňuje
na oxalát a podíl transformace askorbátu na oxalát dokonce s nárůstem dávky IVC klesá,
protože oxalát se tvoří jen do určité prahové míry (0,4 % při dávce 0,2 g/kg těl. hm., 0,17 %
při maximální dávce 1,5 g/kg těl. hm.) (10). Onkologové z Německa, USA, Kanady i někteří
z České republiky (kteří mají zkušenosti s podáváním IVC u stovek pacientů v rozsahu dávek
0,1 – 1,0 g/kg) nepozorují zhoršení ledvinných funkcí (10).
Státní ústav pro kontrolu léčiv v ČR zaznamenal v roce 2014 zvýšenou propagaci IVC (tj.
intravenózní aplikace vitaminu C kolem 1 g/kg hmotnosti/den). Na základě tohoto zjištění
upozorňuje na to, že „podávání velmi vysokých dávek vitaminu C onkologickým pacientům
(více než 7,5 g/den) není Státním ústavem pro kontrolu léčiv ani Českou onkologickou
společností v současné době považováno za standardní léčbu (11). Její účinky a bezpečnost
nejsou doposud podloženy. Léčba se tedy v současné době považuje za neschválenou a stále
nedostatečně prověřenou. Parenterální podávání velmi vysokých dávek vitaminu C je
v současné době neschválená a ještě nedostatečně ověřená léčba. Navíc může vést i
k poškození ledvinných funkcí. Lékař, který podává pacientovi vitamin C v dávkách vyšších
než 7,5 g/den, léčí off-label na základě své vlastní odborné zodpovědnosti. Poskytovatel
zdravotních služeb nese zodpovědnost za jakékoli zdravotní problémy, které by tato léčba
mohla pacientovi způsobit (11).
Materiál a metody
Kvalitativní výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru
v období od 28. 2. do 20. 9. 2018 ve zdravotnickém zařízení Columna centum s. r. o. Brno.
Souhlas zdravotnického zařízení s realizací výzkumu je k dispozici u autorů.
Prospektivní studie byla zaměřena na zmapování motivace informantů výzkumu terapie
před zahájením aplikace vysokých dávek vitamínu C. Osloveni byli informanti, kteří
zahajovali léčbu intravenózním podáváním vysokých dávek vitamínu C, bez omezení věku,
pohlaví, diagnózy, typu onemocnění a celkového zdravotního stavu a jiné farmakoterapie
(kritérium inkluze). Druhou částí výzkumu byla retrospektivní studie zaměřena na zhodnocení
efektu terapie (informanti, kteří absolvovali vstupní rozhovor a následně minimálně čtyři
intravenózní aplikace vitamínu C). Toto kritérium inkluze splnilo pouze pět informantů
z osmnácti. Informanti byli poučeni o účelu rozhovoru, způsobu zpracování výsledku,
zachování anonymity, nutnosti zaznamenávat rozhovor na audiozáznam (diktafon).
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V písemné formě je souhlas informantů s jejich účastí ve výzkumu archivován u autorů. Pro
analytické účely a důvody zachování anonymity dat bylo použito označení Informant 1 až 18.
Rozhovor před zahájením terapie (rozhovor 1) byl strukturován do čtyř oblastí (motivace,
způsob získání informací, finanční náročnost terapie, demografické údaje respondentů včetně
informací o aktuálním zdravotním stavu respondentů, nastavení dávky vitamínu C).
Rozhovor po ukončení terapie (rozhovor 2) byl strukturován také do čtyř oblastí
(motivace během terapie, informovanost, finanční náročnost, zhodnocení efektu terapie).
V rámci rozhovoru před zahájením terapie byly stanoveny tří cíle výzkumu (zjištění
motivů pro terapii IVC, informovanost/zdroje informace o IVC, finanční náročnost IVC), ke
kterým byly stanoveny výzkumné otázky. K rozhovoru po ukončení terapie byly taktéž
stanoveny cíle ve stejných oblastech jako v rozhovoru 1, avšak v rozhovoru 2 (po ukončení
léčebného cyklu IVC) byli zjišťovány rozdíly nebo změny ve výše uvedených oblastech.
V rozhovoru 2 se navíc objevuje cíl orientovaný na zhodnocení efektu terapie. Očekávání
efektu podstoupené léčby a zhodnocení po ukončení léčebného cyklu bylo u informantů 8, 10
a 11 ohodnoceno známkou 1 – 5 (jako ve škole, 1 výborné, 5 nedostatečné).
Transkripce audiozáznamu (realizované rozhovory 1 a 2) byla převedena do písemné
podoby dokumentu Word Office 2013 (plná verze je k dispozici u autorů výzkumu). Analýza
dat byla realizována formou otevřeného kódování. Po vytvoření seznamu kódů se začíná se
systematickou kategorizací. Dále následovalo axiální a selektivní kódování s identifikací
centrální kategorie. Data byla dále prezentována technikou „vyložení karet“ (12).
Výsledky
V následujícím textu prezentujeme charakteristiku informantů výzkumu. Další výsledky
jsou prezentovány na základě analýzy dat, kdy byly identifikovány kategorie motivy,
očekávání, informovanost, finance.
Charakteristika informantů
Výzkumu se účastnilo 18 informantů (12 žen a 6 mužů). Nejpočetnější skupinou bylo
věkové zastoupení od 31 do 49 let. Vysokoškolské vzdělání uvedlo osm informantů. Osm
informantů uvedlo jako nejvyšší ukončené vzdělání středoškolské s maturitou. Jeden
informant byl absolventem středoškolského učiliště a jeden základní školy. Jedenáct
informantů v době sběru dat bylo zaměstnaných, tři byli ve starobním důchodu, dva
v momentální pracovní neschopnosti, jeden v částečném invalidním důchodu a jeden student
(obr. 1).
Motivy vedoucí příjemce k terapii vysokými dávkami vitamínu C
Pro IVC z preventivních důvodu se rozhodli čtyři informanti. Jak uvádí informant 2:
„Prevence. Tak fyzické zdraví určitě nemám nějaký problém. Opravdu to bylo jako prevence.“
Z důvodu zdravotního stavu se pro terapii rozhodlo čtrnáct informantů. Jednalo se například
o podpůrnou léčbu během chemoterapie, Bechtěrevova choroba, únavový syndrom, či jiná
chronická onemocnění. Informant 1 uvádí „Já mám celkově narušený ten autoimunitní systém,
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takže prostě to už je nějak taková asi poslední záchrana, protože já už jsem toho podstoupila
docela dost a nic mě nepomáhá no.“ (obr. 2).

Obr. 1. Charakteristika informantů

Obr. 2. Hlavní motiv

Očekávání respondentů
Informanti nejčastěji očekávají zlepšení zdravotního stavu, posílení imunitního systému či
úlevu od zdravotních problémů. Například Informant 18 uvádí: „Že budu víc odolná, nebudu
mít tak často ty infekty horních cest dýchacích a budu mít víc energie.“
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Informovanost
Informantům v průběhu rozhovoru byla položena otázka, z jakých zdrojů se o aplikaci
vysokých dávek vitamínu C dozvěděli. Dvanáct informantů uvedlo, že léčbu znali již dříve.
Zajímal nás tedy způsob získání této informace. Ve čtyřech případech se jednalo o informace
od lékaře (praktického 1x a z aplikačního střediska 3x). Čtyřikrát zaznamenáváme v našich
rozhovorech i informace získané prostřednictvím internetu, například informant č. 18 uvádí:
„No vlastně jsem byla informována přes internet, tam je strašně moc zpráv. Že je to boom
bych řekla, v současné době. Takže jsem vlastně kontaktovala to centrum X, takže jsem tam
napsala požadavek vyhledání nejbližšího lékaře. Já jsem to hledala i pro rodiče, ale ty jsem
tam ještě nedonutila.“ Tři informanti získali informaci od rodinného příslušníka, informant 7
uvádí: „Já jsem se o to moc nezajímala, prostě jsem to vzala jako doporučení svojí matky,
která s tím má osobní zkušenost.“ Jeden informant zdroj získání prvotní informace neuvádí,
uvádí pouze vlastní iniciativu. Terapii vysokými dávkami vitamínu C před zahájením neznalo
šest informantů. Těm byla terapie doporučena lékařem, rodinným příslušníkem a známým.
Zajímal nás i názor na informovanost široké veřejnosti o IVC. Informanti se ve dvanácti
případech shodují, že pojem terapie vysokými dávkami vitamínu C není znám širokou
veřejností. Například informant 1 uvádí: „Hm, asi moc ne. To nevím. Co jsem se tak ptala, tak
nikdo o tom tak jako nevěděl. Ani teda obvoďák náš nevěděl, takže nevím.“ Naopak jako
známý pojem ho označují čtyři informanti. Dva informanti nedovedli posoudit informovanost
široké veřejnosti o IVC. V oblasti propagace docházíme k obdobným výsledkům. Jako
nedostatečnou označuje propagaci IVC dvanáct informantů a jako dostatečnou pouze jeden.
Otázku propagace nedokáže posoudit pět informantů. Informant 15, který považuje propagaci
za dostatečnou uvádí: „Já myslím, že jo. No tak 2x jsem zahlídl v TV běží cyklus informativní
v tom X (pořadu). Tak se na to občas dívám.“ (obr. 3).

Obr. 3. Informovanost

Finanční náročnost
Dvanáct informantů označuje IVC jako finančně náročnou (obr. 4). Sedmi informantům
zasahuje IVC do rozpočtu, např. informant 18 uvádí: „Řekla bych, že jo. Asi zasáhne no jako.
Základní preventivní asi jo, bych si dovolila a potom nějakou udržovací jaro, podzim ale, že
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bych chodila 4x měsíčně na ty infuze celý rok. Tak to asi ne.“ Zbývajícím pěti nikoliv, jak
uvádí informant č. 12: „Do mého rozpočtu nezasáhne. Ale vím, že mnoho lidí si to nemůže
dovolit.“ Jako finančně nenáročnou označují terapii čtyři informanti, např. informant č. 4 říká:
„Já myslím, že zas až tolik ne. Jo, protože člověk udělá něco pro zdraví, takže by zas na peníze
nemělo tak hledět, když to pomůže. To můžete utratit i za cokoliv jiného jako, takže já myslím,
že až tak ne.“ Dva informanti nedokážou posoudit finanční náročnost terapie. Vzhledem
k finanční náročnosti terapie by sedmnáct informantů využilo hrazení terapie pojišťovnou.
Avšak na možnosti hrazení terapie se u své pojišťovny informovalo pouze osm informantů.
Hrazení terapie pojišťovnou by nevyužil pouze informant č. 14, uvádí: „Tak třeba ne já, ale
určitě každý druhý.“

Obr. 4. Finanční náročnost

Souhrn výsledků
V tab. 1 uvádíme přehled zjištěných výsledků u informantů, se kterými byl realizován
rozhovor i po ukončení léčebného cyklu IVC.
U informantů nedošlo během cyklu terapie ke změně hlavních motivů, které je přivedly k
rozhodnutí podstoupit terapii vysokými dávkami vitamínu C. Terapii z důvodu finanční
náročnosti ukončil jeden informant. Terapie splnila očekávání u třech informantů, jeden
nedokáže posoudit a u jednoho nesplnila terapie očekávání vůbec. Ke zlepšení stavu došlo
u třech informantů, u jednoho mírně a u jednoho vůbec. V průběhu realizace našeho výzkumu
byla u jednoho informanta zaregistrována komplikace v souvislosti se zavedením
intravenózního vstupu (informant 3 viz popis v tab. 1), informant 17 uvedl otok dolních
končetin (informant uvádí v průběhu celkové léčby svého zdravotního stavu zvýšený enterální
i parenterální příjem, kromě „klasické“ léčby využívá i různě „alternativní“ formy léčby;
během aplikace IVC uvádí žízeň).
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Tab. 1 Zhodnocení výsledků terapie
Informant

Pohlaví

Věk

Dávka
[g]

Zdravotní
stav

Očekávání

Zhodnocení

„Že to bude dobrý. Tak já „Ano. Cítil jsem se
sem jdu čistě, abych si energicky a dobře.“
Bez omezení
nakopl tu imunitu, že jo
takže, já vím, že jako velké
dávky vitamínu C mají jako
dobrý, pozitivní účinek na
právě imunitu a celkově
organismus. Na rozdíl od
jiných vitamínů se nedá
vlastně předávkovat, takže
když se vezme větší, tak to
nevadí.“
Komentář: Informant 3 – Během cyklu terapie se nijak nezměnil hlavní motiv podstoupení léčby (posílení
imunity). Terapie nezasáhla do jeho finančního rozpočtu, avšak stále ji považuje za finančně náročnou. U
informanta došlo ke zlepšení stavu po druhé aplikaci. Jako nežádoucí účinek uvádí: „Lehké zarudnutí kolem
vpichu. Občas svědící.“ Efektivit investice do terapie hodnotí kladně. Terapie nijak nenarušila každodenní život
informanta. Terapie dle jeho vyjádření splnila očekávání.
3

Muž

30

15 +
Citikolin

Prevence

8

Muž

38

7,5; 15

Bechtěrevova
nemoc,
sezónní
alergie,
astma
neomezující
fyzickou
aktivitu

„No
úlevu
od
těch
problémů.“ (Bolest kloubů
a zad)

„No,
tak
úplně
jakože mírně no.
Tam po té první
prostě jsem jako
pozoroval jakoby, že
to jde.“

Komentář: Informant 8 – Během cyklu terapie se nijak nezměnil hlavní motiv podstoupení léčby (zdravotní
stav). Terapie nezasáhla do jeho finančního rozpočtu, avšak stále ji považuje za finančně náročnou. Během
terapie neuvažoval o ukončení z důvodu finanční náročnosti. U informanta došlo ke zlepšení stavu již po první
aplikaci IVC, uvádí: „Tak trochu mě ustoupily jakoby po té první aplikaci bolesti v té patě, a to zápěstí nebo mě
to tak přišlo jakoby. Ale docela rychle to vyprchalo no takže, teď je to fakt stejný. Možná nepatrně lepší.“
Efektivitu vynaložených prostředků hodnotí známkou 4, před terapií uvedl: „No, tak já si od toho slibuju
hodně. Hodnocení 1 (známka hodnocení efektu).“ Nežádoucí účinky se u informanta nevyskytly a každodenní
život nebyl terapií narušen. Zda terapie splnila očekávání, nedokáže informant posoudit.
10

Muž

44

7,5

Dlouhodobá
bolest DK,
v procesu
diagnostiky

„Očekávám, že pomáhá, že
bude dobrý.“

„Vůbec
nic
mi
nepomáhá,
vůbec
nic. Vůbec.“

Komentář: Informant 10 – Během cyklu terapie se nijak nezměnil hlavní motiv podstoupení léčby (zdravotní
stav). Terapie v tomto případě výrazně zasáhla do finančního rozpočtu informanta. Terapii ukončil z důvodu
finanční náročnosti, uvádí: „Já už budu končit. To moc drahý.“ V tomto případě nedošlo ani ke splnění
očekávání informanta a nedošlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Efektivitu vynaložených prostředků
hodnotí známkou 4 (před zahájením léčby hodnocení 1). Nežádoucí účinky se u informanta nevyskytly a
každodenní život nebyl terapií narušen. Terapie nesplnila očekávání.
11

Žena

29

7,5; 15

Hodgkinův
lymfom
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„Tak očekávání je, že mi to
pomůže nějak zvládat dobře
tu léčbu a podpořit prostě
tělo něčím dalším při té
těžké léčbě.“ (chemoterapie)

„Jako cítím se hodně
dobře, i před tou
léčbou právě když
jsem měla tu první
dávku jako bych
byla nabytá a teď po
té chemoterapii po

pár dnech se dám do
normálu, že můžu
dělat cokoliv.“
Komentář: Informant 11 – Během cyklu terapie se nijak nezměnil hlavní motiv podstoupení léčby (zdravotní
stav), navíc uvádí: „Tak jakoby ta zkušenost, že mi to dělá dobře, že se cítím dobře fyzicky i jako psychicky mi
potvrdila to, že v tom chci pokračovat.“ Během terapie informant neuvažoval o ukončení z důvodu finanční
náročnosti. Efektivitu investovaných prostředků hodnotí adekvátně a hodnotí známkou 2 (před zahájením léčby
hodnocení 2). Ke zlepšení stavu došlo u informanta již po první aplikaci. Oblasti zlepšení popisuje jako: „Cítím
takovou tu energii, že člověk může dělat cokoliv a není jako vyřízený. Třeba teď, když je horko tak mě to nedělá
dobře ani bez nemoci a teď jakoby to není horší, což jakoby si myslím, že dobrý a fyzicky se cítím úplně dobře
prostě. Po těch pár dnech, co se srovnám po té chemoterapii tak jsem, jak kdyby mi vůbec nic nebylo, a
psychicky je mi taky dobře.“ U informanta se v průběhu léčby neobjevily žádné nežádoucí účinky a terapie
nijak neomezovala každodenní život informanta (odkazuje na flexibilitu dohodnutých termínů dle aktuální
potřeby). Terapie splnila očekávání.
„Tak, že to zabrzdí ten růst „Jo, jako hodnoty
nádoru nebo zpomalí teda. se zlepšily. Stále jse
S tou klasickou léčbou, m jen stabilizovaný,
kterou mám, se to může jako není to, že se to
míchat,
takže
moje zlepšuje.
Je
to
očekávání je, že to aspoň jenom, že to zdrží.
zpomalí. Ideálně kdyby Ale ty onko se lepší.“
zastavilo.“
Komentář: Informant 17 – Během cyklu terapie se nijak nezměnil hlavní motiv podstoupení léčby (zdravotní
stav). Terapii označuje stále jako finančně náročnou, avšak neohrožuje jeho finanční rozpočet. Informant
měsíčně zaplatí za terapii okolo 1300 euro, uvádí: „Nic neušetřím, ale jako v normě. Stíhám.“ O ukončení
terapie z důvodu finanční náročnosti v průběhu terapie neuvažoval. Efektivitu investovaných prostředků do
terapie nedokáže informant posoudit, jelikož zahájil protinádorovou i podpůrnou léčbu (IVC) současně, avšak
uvádí: „Ale vím, že když začala léčba, tak se mi začaly zhoršovat markery a potom, když jsem víc přidal s tím
Céčkem tak se to zlepšilo. Dělám to nejlepší, co umím, ale neumím to porovnat, kdybych to nebral vůbec.
Neriskuju.“ U informanta došlo konkrétně ke zlepšení: „Jenom ty hodnoty a bolesti kostí asi jsou lepší. Oko se
mi zlepšilo, ale ty bolesti kloubů asi.“ Nežádoucí účinky se u informanta z počátku neprojevovaly, avšak
s postupem času a navyšováním dávek vitamínu C se u informanta začaly objevovat otoky dolních končetin.
Terapii informant absolvuje 2x týdně, jedna aplikace trvá v průměru 4-5 hodin. Terapie je pro informanta
časově náročná a narušila jeho každodenní život. Informant tedy do aplikačního centra dochází pouze na
aplikaci kanyly a terapii si aplikuje v domácím prostředí. Informant 17: „Bylo by to určitě lepší bez toho, ale dá
se to. Hlavně, že ty věci fungují.“ Terapie splnila očekávání.
17

Muž

30

7,5 až 2
na kg

Nádorové
onemocnění
plic

Diskuze
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké motivy vedou příjemce k terapii vysokými
dávkami vitamínu C. K cíli byly stanoveny dvě dílčí výzkumné otázky (VO 1 Jaké motivy? a
VO2 Jaká nemoc?) Respondenti jako hlavní motiv uvádějí ve čtrnácti případech zdravotní
stav a ve čtyřech případech prevenci. V závěrečné práci Duffkové (13) s názvem Postoje
jednotlivců k alternativní medicíně, bylo zjištěno, že respondenti jako jeden z hlavních
důvodu vyhledání alternativní medicíny uváděli přetrvávající zdravotní potíže. Obecně
můžeme říci, že informanty vedla k rozhodnutí různá chronická onemocnění (VO2).
Druhým cílem bylo zjistit, jakým způsobem byli příjemci informováni o možnosti IVC.
Dvanáct informantů uvedlo, že léčbu znali již dříve, šest respondentů terapii neznalo (VO3).
U respondentů, kteří terapii znali již dříve jsme se prostřednictvím výzkumné otázky (VO4)
dotazovali od koho anebo z jakých zdrojů získali informace. Ve čtyřech případech se jednalo
o informace od lékaře (konkrétně viz výsledky) ve třech případech šlo o informace
prostřednictvím člena rodiny. Čtyři informanti získali informace prostřednictvím internetu.
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Jeden informant neuvádí zdroj, ale pouze vlastní iniciativu. Terapii před zahájením léčby
neznalo šest informantů, terapie jim byla doporučena lékařem nebo rodinným příslušníkem.
V závěrečné práci Vykydalové (14) na téma Analýza motivace pacientů
v České republice k léčbě a samoléčbě homeopatickými prostředky bylo kvantitativním
výzkumem zjištěno, že respondenti nejčastěji čerpají informace o homeopatické léčbě v 57 %
z internetu. Jako druhý nejčastější zdroj uvádějí rozhovor s lékařem (44 %). Podobnost
s našimi výsledky nacházíme i v kvantitativním výzkumu z projektu Aplikace vysokých
dávek vitaminu C – informovanost odborné a laické veřejnosti (2018), kde bylo zjištěno, že
nejčastější zdroj informací o léčbě IVC je v 58 % lékař (15).
Třetí cíl byl zaměřen na finanční náročnost IVC. Dvanáct informantů označuje terapii
jako finančně náročnou a do finančního rozpočtu zasáhne sedmi z nich. Čtyři informanti ji
nepovažují za finančně náročnou (VO5). K tomuto dílčímu cíli se pojily i otázky orientované
na zdravotní pojišťovny. Sedmnáct informantů by uvítalo hrazení léčby jejich zdravotní
pojišťovnou. Na tuto problematiku se však informovalo pouze osm z nich. Vykydalová
(2010) ve své práci naráží na efektivitu vložených financí do homeopatické léčby, jelikož
stejně jako terapie IVC není hrazena pojišťovnou. Autorka dochází k závěru, že finanční
oblast nemá dopad na využívání homeopatie a respondenti považují nákup homeopatie jako
efektivně vynaložené finance (14). V rámci naší studie ukončil terapii z důvodu finanční
náročnosti pouze jeden informant.
Čtvrtý cíl byl zaměřen na zhodnocení efektu terapie. Z pěti informantů splnila léčba
očekávání u tří z nich, jeden informant nedokáže efekt terapie posoudit a u jednoho
informanta nedošlo k žádnému zlepšení.
Závěr
Motivy informantů jsou prioritně zacíleny na jejich zdravotní stav. Léčba je finančně
náročná, před zahájením cyklu léčby IVC většina informantů deklaruje, že jsou investice do
vlastního zdraví účelně vynaložené, věří ve zlepšení či stabilizaci svého zdravotního stavu. S
pěti informanty byl proveden rozhovor po ukončení cyklu léčby, který byl zaměřen na
zhodnocení motivu, očekávání a efektivity léčby. Limity studie – výsledky jsou platné pro
danou skupinu respondentů.
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KVALITA ŽIVOTA U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH
APLIKACI VYSOKÝCH DÁVEK VITAMÍNU C INTRAVENOZNĚ1
E. Dobroslávková, M. Šenkyříková
Katedra ošetřovatelství LF, Masarykova univerzita Brno, Česká republika

Vitamín C je nejefektivnější fyziologický antioxidant, který je při zánětech organismem
brzy vypotřebován. Při chronických zánětech je jednou z příčin oxidativní stres. Ten vzniká,
není-li k dispozici dostatek antioxidantů k zachycení reaktivních sloučenin kyslíku, dříve než
poškodí zdravou tkáň. Tyto sloučeniny kyslíku zesilují zánětlivý proces, podporují tvorbu
otoků, způsobují infiltraci tkání leukocyty, produkují hlen nebo zesilují bolest. Vitamín C
fyziologicky zasahuje do mnoha funkcí systémů, jako je například tvorba kolagenu,
noradrenalinu, oxytocinu, nebo podporuje vstřebávání železa ze střeva. Fyziologická
plazmatická hladina vitamínu C v krvi je 0,06 – 0,08 mmol/l (1).
Kvalitou života je vyjadřována určitá jakost, kterou můžeme rozdělit do dvou kategorií.
Jako první můžeme považovat vyjádření úrovně, která podléhá potřebám jedince. Druhá
kategorie je popisována jako kvalita vyjádřená charakteristickými vlastnostmi, bez uspokojení
určitých potřeb jedince. V hodnocení kvality života by měly být zahrnuty činnosti nebo jevy
charakteristické právě pro lidský organismus (osobní, společenský, duchovní život) (2).
Kvalita života u onkologických pacientů je ovlivněna mnoha faktory onemocnění. Mezi
vnitřní vlivy může patřit typ nádoru, metastatické postižení, a další celá řada činitelů, jako
jsou komorbidity pacienta, věk nebo genetická predispozice. Mezi zevní vlivy ovlivňující růst
nádoru může patřit tabák a kouření, pohybová aktivita, výživa, infekce nebo ionizující záření.
Onkologičtí pacienti jsou individuální skupina pacientů v každém medicínském oboru. Nedají
se s žádnou skupinou pacientů srovnávat, jsou specifičtí a není možné je komparovat s dalšími
pacienty (3).

Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Masarykově univerzitě v rámci projektu „Aplikace vysokých
dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu života pacienta, informovanost a názory odborné a laické
veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.
1
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Potřeba vitamínu C u těchto pacientů je zvýšena. Vyšší nároky vyplývají z několika
faktorů, jako je: zánětlivý proces, oxidativní stres při rozvoji onkologického onemocnění a
s tím spojený deficit vitamínu C. Potřeba vitamínu je rozdílná jak pro zdravé jedince, tak i pro
nemocné s patologickým procesem v těle, u nichž právě potřeba razantně stoupá. Vysoké
dávky vitamínu C vyrovnávají hladinu askorbátu a svým antioxidativním účinkem, které jsou
součástí onkologické terapie. U onkologických jedinců platí to, že je vitamín C doporučený
dávkovat ve vysokých dávkách intravenózně, právě pro onu energetickou zátěž. Vysoké
dávky u těchto pacientů jsou dobře tolerovány (4).
Prospěšná funkce vitamínu C je v ochraně buněk. Při kancerogenezi se v těle odehrává
oxidativní stres. Při profylaktickém podání vitamínu C jsou podporovány zdravé buňky.
Výrazné navýšení plazmatické koncentrace oproti fyziologické hladině podporuje
protinádorovou imunitu tím, že T-lymfocyty rozpoznají nádorové buňky a působí tak proti
kancerogenezi (5).
Askorbát jako podpora terapie onkologických pacientů působí příznivě, zvláště při
aplikacích v časných stádiích onemocnění. Vitamín C zvyšuje citlivost nádorové tkáně
k ozařování a tím se zvyšuje jeho účinek při léčbě. Onkologové z Kansas University Medical
Center (USA) nenašli žádné nežádoucí účinky interakce se současným podáváním vitamínu C
a chemoterapie. Vitamín C se onkologickým pacientům doporučuje podávat v rozmezí od
0,75g – 2g/kg tělesné hmotnosti nemocného. Taková gramáž vykazuje cytotoxický účinek na
tumorové buňky (6).
Způsob aplikace farmakologické látky do těla je důležitý, jak u jiných léků, tak i u
askorbátu platí, že jeho aplikace intravenózní cestou má pro tělo efektivnější využití.
Resorpce vitamínu C při perorální podání je značně omezena díky střevním enzymům. Tělo
není schopno saturovat fyziologickou hladinu vitamínu C, oproti intravenóznímu podání, a
proto dochází k poklesu hladiny u mnoha jedinců. Parenterální aplikace vitamínu C může
rychle a bez energetických ztrát znovunastolit plazmatickou hladinu askorbátu v krvi. Při
zajišťování přísunu vitamínu C ze stravy, nebo perorálním podáním, dochází ke spotřebě
energie pomocí speciálních na sodíkových iontech závislých transportních molekul. Tyto
molekuly se nachází v duodenu a jejunu. Při dávkách nad 1 g se přes střevní mikroflóru
vstřebá maximálně 50 %. Parenterální aplikace vitamínu C se ve srovnání s perorální aplikací
dosahuje významně vyšších hladin. Dále k vstřebávání není potřeba energie a účinek se
dostaví velmi rychle. U zdravých jedinců se poločas rozpadu v krvi uvádí od 1,5 hodiny do
2,5 hodiny. Při aplikacích perorálně můžeme dosáhnout plazmatických hladin 0,22 mmol/l,
oproti parenterálním aplikacím vitamínu C 7,5 g, které mohou vystoupat až na hladinu 2
mmol/l (1).
Dávkovací režim u vitamínu C ve vysokých dávkách se pohybuje v řádu gramů. Může být
efektivní jen při parenterálním podáním. Maximální perorální dávka je 200 mg, které se
vstřebá ze střeva. Tato dávka plně postačuje pouze pro zdravého jedince. Zvýšení dávky
vitamínu dosahuje stropového efektu. Fyziologická koncentrace v krevní plazmě je 1,08 –
1,44 mg/dl uváděné v mezinárodních jednotkách (4).
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Aplikace vysokých dávek vitamínu C je často podávaná v kombinaci s infuzí glutathionu.
Glutathion je antioxidant, který chrání buňky proti nežádoucím vlivům, jako je například
ozáření. Má zajímavé spojení s kyselinou askorbovou, udržuje její koncentraci déle v buňce a
tím přispívá k její ochraně při oxidačním stresu (7).
Režimové opatření pro pacienty během aplikace není nijak zvlášť výrazné. Doporučuje se
před infuzí a během ní dodržovat zvýšený pitný režim. Koncentrovaný roztok askorbátu
působí jako diuretikum, proto není IVC doporučován pro pacienty s onemocněním ledvin.
Dále se u aplikací IVC nedoporučuje pít černá káva, konzumovat čokoládu, nebo potraviny
obsahující šťavelany jako je například rebarbora, špenát nebo červená řepa (4). Kyselina
askorbová může ovlivňovat působení antikoagulancií. Při aplikaci chemoterapie by aplikaci
IVC měla být v rozestupu 1 – 3 dny dle poločasu rozpadu chemoterapeutika (8).
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má aplikace vysokých dávek vitamínu C
intravenózně na kvalitu života onkologických pacientů.
Materiál a metody
Našim cílem bylo zjistit, zda terapie IVC ovlivňuje kvalitu života onkologických pacientů.
Byl použit polostrukturovaný rozhovor, který byl inspirován dotazníkem na kvalitu života
WHOQOL-100. Rozhovor byl rozdělen do domén fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy,
úroveň nezávislosti, prostředí. Výzkum byl následně doplněn retrospektivním pohledem na
samotnou aplikaci se subjektivními pocity pacienta. Data byla sbírána v období od března do
července roku 2018. Rozhovory probíhaly s šesti týdenním rozestupem, trvaly přibližně
dvacet pět minut. Odehrávaly se v aplikačním centru Columna s.r.o. v Brně. Všichni
dotazovaní pacienti souhlasili s dalším zpracováním dat. Náš cílový soubor činily dva muži a
jedna žena. Pro lepší přehlednost jsme výsledky zpracovaly do přehledných tabulek, kde jsou
zobrazeny nejzásadnější oblasti, ve kterých došlo ke změnám. Popis cílového souboru:
− Pacient 1 – muž, 74 let, CA slinivky břišní bez další patologie, probíhající paliativní
chemoterapie.
− Pacient 2 – muž, 36 let, CA plic s metastázemi do žeber, kloubů, probíhající biologická
léčba.
− Pacientka 3 – žena, 29 let, CA – Hodgkinův lymfom bez další patologie, probíhající
kurativní chemoterapie.
Výsledky
Pacient 1 (tab. 1) podstupoval aplikaci vysokých dávek od května do července roku 2018,
podstoupil minimálně čtyři aplikace IVC v šesti týdenním rozestupu. Pacientovi dva týdny
před samotnou aplikací zjistili karcinogenní onemocnění. Nepříjemná zpráva v jeho životě ho
přivedla do aplikačního centra ve snaze ovlivnit své onemocnění. Pacient má dvě dcery, které
tuto IVC terapii objevily prostřednictvím internetu. Pacient momentálně stále navštěvuje
aplikační centrum. Před aplikacemi IVC byl plně soběstačný. Kladně vnímal podporu rodiny,
nepociťoval únavu, jeho sexuální potřeby byly naplněny. Negativně se u něj projevovala
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nejistota o svoji budoucnost. Změna po aplikaci IVC u pacienta se objevila v oblasti únavy,
kterou momentálně pociťuje. Trpí depresemi s pocitem zátěže rodiny. Není schopný se sám
dostavit do aplikačního centra bez doprovodu. Ztratil zájem o koníčky a plně se soustředí na
léčbu.
Tab. 1. Pacient 1

Únava
Sexuální
potřeby

Před 1. aplikací
Není přítomna

Pacient 1

Byly naplněny

Strach

Obavy a nejistota „co bude dál“

Hodnocení

Pacient je plně soběstačný, vnímá podporu
rodiny, která objevila aplikační centrum a
má v nich oporu, kterou cítí

Po 6. aplikaci
Přítomnost únavy
Jsou sníženy vlivem depresí a nevyrovnání se
s onkologickou diagnózou
Je pacientem pociťován subjektivně s tím, že
nebude zatěžovat rodinu. Rodina vnímá jeho
negativní psychický stav
Pacient již má obavy z dopravy do aplikačního
centra, je závislý na svém okolí. Záliby už
pacienta nebaví, plně se soustředí na léčbu svého
onemocnění

Tab. 2. Pacient 2

Únava
Bolest
Prožívání
Strach
Bezpečí

Hodnocení

Pacient 2
Před 1. aplikací
Po 6. aplikaci
Nárazová – bez vlivu fyzické zátěže
Únava je stejná, jak před zahájením léčby
Přítomnost v oblasti metastáz, VAS 4,
Snížení bolesti, VAS 3, využívá podpůrných
závislá na pohybu a denní době. Užívá
nefarmakologických postupů – Fénixovy slzy (CBD
Morphium v tabletách na noc
olej)
Jiný žebříček hodnot
Snížení negativních pocitů
Z budoucnosti vhledem k nepříznivé
Snížení strachu, vyrovnání se nemocí, výskyt v době,
prognóze
kdy je přítomna bolest
Pacient vnímá snížení bezpečí z využívání
Pozornost směřuje k práci – cítí se v
nefarmakologických postupů, které praktikuje sám
práci dobře
doma. Pozitivně vnímá vysoké dávky vitamínu C
2g/kg s negativním dopadem na žíly a ledviny
Pacient je stále aktivní v práci a v osobním životě,
kdy nepociťuje omezení. Vnímá svoji vizuální
stránku pozitivně, přehodnotil svůj žebříček hodnot.
Pacient žije plnohodnotný život, stále
Cítí se spokojený. Pokračuje v biologické léčbě a
pracuje, negativně vnímá ztrátu vlasů
nelegálních farmakologických postupech (vitamín C,
B17, Vit. A + D, houby). Pacient udává, že mu začali
znovu růst vlasy

Pacient 2 (tab. 2) začal podstupovat aplikaci IVC od dubna do června roku 2018,
podstoupil minimálně čtyři dávky IVC s šestitýdenním rozestupem. Přes dva měsíce se
rozhodoval, zda dávky IVC podstoupí, pečlivě si vše prostudoval na internetových zdrojích.
Zaměřil se hlavně na pozitivní výsledky výzkumů, což bylo tím klíčovým bodem, který ho
přesvědčil tuto aplikaci podstoupit. Pacient je soběstačný v plném pracovním procesu. Únavu
pacient pociťuje stále vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Bolest pacient pociťuje stále, před
aplikaci udával bolesti na VAS 4 s opioidy na noc, po aplikaci IVC pacient hodnotí bolest na
VAS 3, bez užívání opioidů. Pacient užívá nelegální podpůrné farmakologické postupy, jako
jsou Fénixovy slzy, vitamín B17, A, D ve vysokých dávkách, houby. Pacient se během
aplikací vyrovnal se strachem a s nemocí. Momentální zdravotní stav pacienta je
stabilizovaný.
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Pacientka 3 (tab. 3) podstupovala aplikaci od června do srpna roku 2018. Pacientka při
nově diagnostikované onkologické chorobě zvažovala volbu chemoterapie, nebo alternativní
postup léčby. Přes její první myšlenky se rozhodla pro aplikaci chemoterapie a současné
aplikaci IVC. Věřila, že vitamín C ve vysokých dávkách může pozitivně ovlivnit vedlejší
účinky chemoterapie na organismus. Pacientka o sobě tvrdila, že je člověk, který miluje
přírodu a snaží se ji začlenit do života, jak to dělali v minulosti. Pacientka po aplikacích IVC
uváděla vymizení únavy a snížení doby spánku. Na podporu spánku předtím užívala Fénixovy
slzy a čípky s CBD olejem. Po aplikaci IVC byla snížena dávka užívání preparátů
z marihuany. Pacientka přijala své onemocnění i na úkor svých osobních a rodinných vztahů.
Souběžná aplikace chemoterapie a IVC a ústup onkologického onemocnění pacientku zbavila
strachu o svou budoucnost a svůj život. Pacientka je plně soběstačná, pečuje o dvě své děti.
Stále zvládá pracovní proces. Aplikaci IVC si velmi pochvaluje, onkologické onemocnění dle
slov pacientky je v regresi. Nyní čeká na schválení léčby v protonovém centru.
Tab. 3. Pacientka 3

Únava
Spánek
Prožívání
Strach
Bezpečí
Hodnocení

Pacientka 3
Před 1. aAplikací
Po 6. aplikaci
Pociťována
Není přítomna
Podpora formou konopí (Fénixovy
Po kratším spánku se cítí více odpočinutá. Snížení
slzy, čípky s CBD olejem)
užívání konopí
Problémy v rodinných vztazích
Smíření se s onkologickým onemocněním
Nemá strach z ničeho v kontextu onkologické
Ze špatné prognózy ev. úmrtí
diagnózy
Obava o závislosti na jiných lidech
Pacientka nepociťuje negativní vlivy
Pacientka postupuje chemoterapii a léčbu vysokými
Pacientka uvádí „že bude žít a bude
dávkami vitamínu C. Subjektivně pociťuje
šťastná i přes onkologické
efektivitu aplikací. Uvádí vymizení ekzému a
onemocnění“
snížené padání vlasů

U žádného z pacientů se nevyskytovali komplikace při aplikacích IVC. Všichni
respondenti se shodli, že hrazení aplikací vitamínu C je finančně náročné. Dvěma
respondentům museli rodinní příslušníci půjčit peníze, aby mohli tuto terapii dál podstupovat.
Pacienti by uvítali hrazení IVC aplikací zdravotními pojišťovnami, ale i přes jejich finanční
situaci jsou s aplikacemi IVC spokojeni a dva z nich je doporučují v jejich okolí.
Na obr. 1 můžeme vidět, jak pacienti subjektivně hodnotili kvalitu zdraví celkově.
Respondenti hodnotili tuto oblast na škále od 1 do 5 bodů. Minimální hodnota byl jeden bod,
maximální hodnota mohla být rovna pěti bodům. U prvního pacienta byla kvalita zdraví před
aplikací lepší (hodnota č. 4), než po aplikaci (hodnota č. 3). U druhého pacienta byla kvalita
zdraví před aplikací horší (hodnota č. 2), než po aplikaci (hodnota č. 3). Bodové hodnocení u
prvních dvou pacientů se lišila jedním bodem. U pacientky číslo tři byla kvalita zdraví
srovnatelná jak před, tak po aplikaci IVC.
Souhrn výsledků
V oblasti fyzického zdraví všichni pacienti vidí rozdíl před aplikacemi a po aplikacích
IVC. Dva pacienti považují oblast fyzického zdraví za zlepšenou. Pacientka dva dny po
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aplikaci chemoterapie cítí nevolnosti, ale poté jako by nebyla nemocná a nic se nedělo.
Pociťuje více energie a větší chuť do života. Došlo tedy k vymizení únavy a snížení doby
spánku. Pacient 2 uvádí zmenšení bolestí na VAS ze čtyř bodů na tři body. Jeden pacient
uvádí zhoršení fyzické oblasti. Zde došlo k zvýšené únavě a zvýšení frekvence odpočinků a
neuspokojení sexuálních potřeb.

Obr. 1. Subjektivní hodnocení kvality v oblasti zdraví

Oblast psychického zdraví je pro pacienty náročná. Dva ze tří pacientů vidí jako
negativum onkologické onemocnění, rádi by byli zdraví a vnímají onemocnění jako překážku
v každodenním životě. Jeden pacient má narušenou oblast bezpečí svými nelegálními
farmakologickými postupy, vidí však úspěch a zvykl si. Všichni pacienti prožili za poslední
měsíc negativní pocity v souvislosti s onkologickým onemocnění a vyhledávali spíše samotu.
Jeden pacient svoji psychickou situaci nezvládá dobře. Na jeho psychické rozpoložení reaguje
i rodina. Oblast vnímání vzhledu je u dvou pacientů lepší než před aplikací. Jednomu
pacientovy začali růst znovu vlasy. Pacientce 3 zmizel ekzém. Jeden pacient sám sebe vnímá
spíše negativně z důvodu úbytku na váze nevhodně zvolenou dietou, kterou mu nasadila
dcera. Oba dva pacienti to vnímají pozitivně. Sociální oblast je pro všechny pacienty plně
saturována. Mají veškerou podporu od jejich rodinných příslušníku a přátel. Pacienti
přehodnotili své žebříčky hodnot a vnímají své zdraví na prvním místě a malichernosti
odsunuli do pozadí. Pacientka 3 má rozpadající se manželský vztah s nevyřešenými problémy,
i přesto tento problém vnímá svoji sociální oblast dle jejich slov pozitivně, protože „jsou věci
v řešení“. Spirituální oblast pacientů je nezměněná. Jejich osobní víra, jak už v náboženství
nebo sami v sebe a osud je vede jejich momentální cestou. Všichni pacienti byli spokojení
s aplikacemi v aplikačním centru a nevyskytovali se u nich strach ani obavy z přímé
ošetřovatelské péče ze strany personálu k jejich osobě.
Diskuze
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má aplikace vysokých dávek vitamínu C
intravenózně na kvalitu života onkologických pacientů. Kvalita života je těžko posuzovatelná
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a proto jsme zvolily metodu rozhovorů s prospektivním a retrospektivním zaměřením.
Rozhovory s pacienty byly se šestitýdenním rozestupem mezi aplikacemi, abychom mohly
lépe porovnat výsledky IVC terapie. Naše skupina pacientů je individuální a vyžaduje si
velkou pozornost. Pacienti se bez velkého přemýšlení rádi podíleli na výzkumu pro dobrou
věc, která je samotné velmi zajímala. Absolvování rozhovorů pro pacienty a nás bylo místy
velmi psychicky náročné, někteří pacienti se neubránili slzám při dotazování na svou
budoucnost. Samotné zpracovávání rozhovoru bylo složité, zejména vyčíst informace mezi
řádky a ze slov pacientů z množství informací, které nám rádi sdělili.
Studií na aplikace IVC u onkologických pacientů je mnoho. Většina výzkumů se zaměřuje
na plazmatickou hladinu askorbátu v krvi. Výsledky našeho výzkumu nezahrnovaly žádnou
laboratorní metodou k prokázání hladiny askorbátu. Zaměřily jsme se na subjektivní pocity
pacienta s objektivním posuzováním na škále od 1 do 5. Kazuistika Garnolové z Institutu
onkologie a rehabilitace Na Pleši, která prováděla studii na onkologických pacientech taktéž
s tumorem pankreatu lze z části srovnat s naším výzkumem (Pacient 2). Poukazuje na snížení
únavy a znovu navrácení do běžného života. Pacientka podstupovala aplikaci IVC po
aplikacích onkologické léčby (chemoterapie a radioterapie) dvakrát týdně v dávce 7,5 g
vitamínu C, v průběhu léčby došlo k subjektivnímu zlepšení celkového zdravotního stavu.
Ústup únavy pacientce umožnil péči o svého nemocného manžela v domácnosti (9). Ve
srovnání s pacientem 2, který podstupoval biologickou terapii a IVC kombinoval postupně
s dalšími nelegálními farmakologickými postupy, byla únava subjektivně hodnocena jako
nezměněná, ale pacient po dávkách IVC stále zvládal aktivní pracovní život v osmi hodinové
pracovní době a jeho osobní život je naplněný hrou na hudební nástroj a vycházky do přírody
s manželkou.
Všichni pacienti přikládají aplikacím IVC velký význam v léčbě jejich onemocnění.
V rámci zpětné vazby by se rádi setkali se stejnými pacienty a prodiskutovali jejich úspěchy
v léčbě. Myslíme si, že by toto setkání pro pacienty mělo velký pozitivní význam. Podle
pacientů by to mělo být navrženo ze strany aplikačního centra, nebo onkologických lékařů.
Pacienti si myslí, že aplikace IVC není dostatečně propagována médii a informace od lékařů
jsou strohé, místy nedostačující, nebo až odrazující. Aplikaci vitamínu C se spíše podrobují
z jejich vlastní iniciativy a zájmu o zvýšení kvality života a léčby. Samotná aplikace IVC je
pacienty dobře tolerována.
Během rozhovorů jsme pacienty nechaly ohodnotit svoji kvalitu života v oblasti zdraví. U
pacientky se kvalita života nezměnila, i přes její vymizení únavy a snížení doby spánku pro
odpočinutí. Pacientka vidí svou situaci stejně dobře. U pacienta 1 byla subjektivně vnímána
kvalita života horší než před aplikací. Pacient je bradypsychický, nechce zatěžovat s jeho
obavami rodinu a tísní je v sobě, což může mít vliv na jeho zdravotní stav. Pacient 2 udává
zlepšení kvality života. Aplikace vitamínu C mu stabilizovala zdravotní stav. Přes jeho
prvotní obavy a útěku z reality pracovního prostředí udává pozitivní změnu, dle jeho slov mu
poklesly onkomarkery. Zůstal stále v pracovním procese na plný úvazek a na aplikace IVC
odchází z práce, sportuje a funguje jako zdravý člověk.
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V klinických studiích aplikace IVC a současné podávání adjuvantní nebo paliativní
chemoterapie ukázalo, že tato léčba zvyšuje kvalitu života nemocných. V dalších studiích
pacientkám s karcinomem mammy byl podáván souběžně se standartní onkologickou terapií
po dobu čtyř týdnů IVC jedenkrát týdně v dávce 7,5 g. Kontrolní skupinu k nim tvořily
pacientky pouze se standardní onkologickou terapií. Výsledky ukázaly, že aplikace IVC vedly
k eliminování nežádoucích účinků chemoterapie, jako je nauzea, nechutenství, únavy, deprese
(10).
Závěr
Výsledky šetření odhalily, že pacienti vnímají aplikaci vitamínu C jako přínos. Pociťují
pozitivní vliv na jejich fyzické zdraví jako je snížení únavy a udržení jejich pracovního
výkonu i přes probíhající onkologickou léčbu. Zlepšili se také jejich vztahy s rodinami, kteří
je začali více podporovat. Žádný z pacientů není omezený v pracovním procesu. Negativně
vnímají jejich subjektivní finanční spokojenost a úroveň nezávislosti k návštěvám
v aplikačním centru. V šesti týdenním odstupu od první dávky vnímají aplikaci vitamínu C
pozitivně dva pacienti a jeden pacient zaujímá neutrální postoj. Tato terapie je vnímána
pacienty jako finančně náročná, která je plně hrazena pacientem. Aplikace jsou málo
propagované onkology a to vnímají uvedení pacienti negativně. Všichni pacienti podstupují
standardní onkologickou léčbu dle daného protokolu k jejich diagnóze a aplikace IVC vnímají
jako podpůrnou terapii.
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NOVÉ PARADIGMY V MANAŽMENTE LOŽISKOVEJ PSORIÁZY
T. Kampe1, E. Dorko2, K. Rimárová2, A. Bušová2, J. Baloghová1, Z. Baranová1,
M. Madleňák3, I. Rohoň3
1

2

Klinika dermatovenerológie UNLP a LF UPJŠ, Košice
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice
3
Dermatovenerologická klinika JLF UK, Martin

Psoriáza je chronické neinfekčné ochorenie kože a/alebo kĺbov s fenotypovo variabilným
obrazom a výrazným dopadom na kvalitu života pacientov aj pri limitovanom postihnutí.
V súčasnosti je asi najštudovanejšou chronickou imunitne mediovanou dermatózou.
S geograficky rôznorodou prevalenciou od 0,09 % do 11,4 % predstavuje závažný
celosvetový problém (1). Hoci etiopatogenéza psoriázy nie je stále presne známa, na jej
vzniku sa podieľajú genetické, imunologické a environmentálne faktory (2). Výsledky
výskumov posledných rokov v oblasti imunopatofyziológie ochorenia zmenili vnímanie
psoriázy z výlučne hyperkeratotického ochorenia keratinocytov na dysreguláciu imunitného
systému mediovanú prozápalovými cytokínmi. Koncept psoriázy ako systémového zápalu má
významné dôsledky pre liečbu pacientov a celkový manažment ochorenia (3). Narastajúce
dôkazy o asociácii psoriázy s komorbiditami, ktoré majú signifikantný vplyv nielen na
morbiditu a celkovú mortalitu, ale aj využívanie zdravotnej starostlivosti, by mali viesť k ich
aktívnemu vyhľadávaniu a včasnej diagnostike s následnou adekvátnou terapeutickou
intervenciou (4). Viac ako polovica pacientov so psoriázou vo veku nad 65 rokov má aspoň
dve komorbidity a dve tretiny jednu a viac komorbidít (5). Predpokladá sa, že asociácia
s komorbiditami prispieva k skráteniu očakávanej priemernej dĺžky života (6).
Materiál a metódy
Do prospektívnej observačnej prierezovej štúdie realizovanej od júla 2014 do mája 2015
bolo zaradených stodeväťdesiat ambulantných pacientov vo veku nad 18 rokov. Každý
účastník pred zaradením do štúdie poskytol písomný informovaný súhlas. Štúdia bola
realizovaná so súhlasom regionálnej komisie pre etiku medicínskeho výskumu. Exklúznymi
kritériami boli tehotenstvo a účasť v inom klinickom skúšaní.
Súbor obsahoval spolu 190 pacientov, z toho 93 mužov (48,9 %) a 97 žien (51,1 %).
Priemerný vek pacientov bol 51,5 roka ± 14,0 (18 až 92 rokov). Priemerná doba trvania
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ochorenia bola 15,8 ± 12,2 roka, medián 13,0 rokov (interkvartilový rozsah 6,0 až 23,0).
Všetci pacienti boli kaukazskej rasy s pobytom na území Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom štúdie bolo opísať demografické, epidemiologické, klinické
a laboratórne charakteristiky sledovaného súboru pacientov so psoriázou, posúdiť prevalenciu
kardiovaskulárnych komorbidít – arteriálnej hypertenzie, cukrovky 2. typu, dyslipidémie,
obezity a metabolického syndrómu v súbore a definovať kardiovaskulárny rizikový profil.
U pacientov sme zisťovali demografické údaje: pohlavie, vek, vek v čase vzniku psoriázy
a trvanie ochorenia. V osobnej anamnéze sme zisťovali výskyt vysokého krvného tlaku,
dyslipidémie, cukrovky 2. typu, psoriatickej artritídy a depresie. Zisťovala sa konkomitantná
terapia. Podľa anamnézy fajčenia boli pacienti rozdelení do troch kategórií: nefajčiari, bývalí
fajčiari (nefajčia viac ako rok) a pravidelní fajčiari. U fajčiarov sme zisťovali, či začali fajčiť
ešte pred diagnostikovaním psoriázy. Podľa údajov o konzumácii alkoholu boli pacienti
rozdelení na príležitostných konzumentov (menej ako raz mesačne), pravidelných
konzumentov (viac ako raz mesačne) a konzumentov alkoholu v minulosti. U pravidelných
konzumentov alkoholu bola frekvencia užívania hodnotená ako: nízka (menej ako raz
týždenne), stredná (jeden až trikrát týždenne) a vysoká (viac ako raz denne). V rodinnej
anamnéze sme zisťovali výskyt psoriázy u príbuzných v prvej a druhej línii a výskyt
kardiovaskulárnych príhod. Fyzikálne vyšetrenie bolo zamerané na rizikové faktory
kardiometabolických ochorení (krvný tlak, antropometrické ukazovatele zamerané na
nadhmotnosť a obezitu – index telesnej hmotnosti BMI a obvod pása).
Závažnosť psoriázy sme hodnotili indexom PASI (Psoriasis Area Severity Index)
a Dermatologickým indexom kvality života (DLQI). Za miernu formu bola považovaná
psoriáza s PASI ≤ 10, za stredne závažnú až závažnú psoriáza s PASI > 10. Do tejto skupiny
boli zahrnutí aj pacienti aktuálne užívajúci systémovú liečbu, čo je v súlade s literatúrou. Títo
pacienti môžu mať vďaka terapii stabilizované ochorenie a nespĺňajú tým kritériá hodnotenia
závažnosti podľa PASI. Všetci pacienti vyplnili validovaný dotazník DLQI v slovenskej
jazykovej mutácii.
Výsledky laboratórnych vyšetrení ako celkový cholesterol, lipoproteíny s vysokou
denzitou (HDL), lipoproteíny s nízkou denzitou (LDL), triacylglyceroly (TG) a glykémiu
nalačno sme zisťovali zo zdravotnej dokumentácie. Do úvahy sme brali len výsledky
z posledných vyšetrení, do hodnotenia neboli zahrnuté výsledky staršie ako šesť mesiacov
pred začiatkom štúdie. Dyslipidémiu sme konštatovali, ak bola diagnostikovaná v minulosti
a liečená hypolipidemikami alebo v prípade zistenia patologických hodnôt v laboratórnych
výsledkoch. Metabolický syndróm (MetS) sme diagnostikovali pomocou kritérií National
Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP – ATP III) (7).
Vypočítali sme aj 10-ročné riziko koronárnej príhody v % (tzv. Framinghamské
skórovanie). Podľa vypočítaného rizika boli pacienti stratifikovaní do troch kategórií: nízke
riziko < 10 %, stredné riziko 10 % až 20 % a vysoké riziko > 20 %.
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Štatistická analýza
V štatistickej analýze boli kvalitatívne premenné vyjadrené ako absolútne a percentuálne
hodnoty. Kvantitatívne premenné boli vyjadrené ako priemer, štandardná odchýlka, medián
a interkvartilové rozpätie. Na proporčné porovnanie bol použitý Chi-kvadrátový test;
Studentov t-test na výpočet rozdielov medzi priemermi a na testovanie významnosti rozdielov
v mediánoch Kruskalov-Wallisov test. Za štatisticky významné sme považovali údaje, ak p
hodnota pre rozdiel bola menej ako 0,05 (p < 0,05). Štatistické výpočty sme realizovali
v programe Epi Info™ 7.1 5. (CDC, Atlanta, USA).
Výsledky
Podľa hodnotenia fenotypov psoriázy 150 pacientov (78,95 %) malo plakovú psoriázu, 18
(9,5 %) palmoplantárnu, 11 (5,8 %) gutátnu, šesť (3,2 %) generalizovanú pustulóznu a päť
(2,6 %) erytrodermickú psoriázu. Priemerné PASI skóre bolo 3,4 ± 3,03, medián 2,3 (0,9 až
4,5). Pri hodnotení závažnosti podľa PASI malo 17 pacientov (10,5 %) PASI ≥ 10, pri
hodnotení podľa DLQI malo 26 pacientov (13,7 %) DLQI ≥ 10 (tab. 1). Z celkového počtu
malo 128 pacientov (67,4 %) stredne závažnú až závažnú psoriázu.
Tab. 1. Distribúcia klinických charakteristík v súbore (* kategórie sa vzájomne nevylučujú)
Charakteristika
Pohlavie

Muži
Ženy

n
93
97

%
48,9
51,1

Fenotyp psoriázy

Plaková
Palmoplantárna
Gutátna
Generalizovaná pustulózna
Erytrodermická

150
18
11
6
5

78,95
9,5
5,8
3,2
2,6

Liečba

Acitretín
Cyklosporín
Fototerapia
Biologická liečba
Metotrexát
Len lokálna liečba

27
1
19
16
59
79

14,2*
0,5*
10,0*
8,4*
31,1*
41,6*

Rodinná anamnéza

Pozitívna
Negatívna
Chýbajúce údaje

57
129
4

30,0
67,9
2,1

Fajčenie

Pravidelný fajčiar
Fajčil v minulosti
Nefajčí

39
57
94

20,5
30,0
49,5

Konzumácia alkoholu

Konzumuje pravidelne
Konzumoval v minulosti
Nekonzumuje

54
31
105

28,4
16,3
55,3

Psoriasis Area and Severity
Index – PASI (n = 162)

≥ 10
< 10

17
145

10,5
89,5

Dermatology Life Quality
Index – DLQI (n = 190)

≥ 10
< 10

26
164

13,7
86,3
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Čo sa týka terapie, 79 pacientov (41,6 %) bolo liečených lokálnou terapiou, 59 (31,1 %)
metotrexátom, 27 (14,2 %) acitretínom, 19 (10 %) fototerapiou, 16 (8,4 %) biologikami a len
jeden cyklosporínom (0,5 %). 57 pacientov (30 %) malo pozitívnu rodinnú anamnézu
psoriázy, 129 pacientov (67,9 %) malo negatívnu rodinnú anamnézu, štyria pacienti (2,1 %)
nevedeli udať výskyt ochorenia v rodine. Psoriatická artritída (PSA) sa vyskytovala u 37
pacientoch (19,5 %), z nich 17 (45,9 %) malo asymetrickú oligoartritídu, 10 (27 %)
symetrickú polyartritídu, šesť (16,2 %) interfalangálnu artritídu a štyria (10,8 %) spondylitídu.
Žiadny pacient nemal mutilujúcu artritídu.
Z celkového počtu pacientov boli zmeny na nechtoch zistené u 118 pacientov (62,1 %).
Najčastejším prejavom bola onycholýza (41,6 % pacientov) nasledovaná jamkovaním
(pitting) (21,6 %), onychodystrofiou (14,2 %), subunguálnou hyperkeratózou (11,6 %),
olejovými škvrnami (4,2 %) a subunguálnou hemorágiou (11,1 %).
Tab. 2. Komorbidity a laboratórne nálezy v súbore pacientov so psoriázou
Charakteristika
Depresia
Cukrovka 2. typu
Arteriálna hypertenzia
Dyslipidémia
Metabolický syndróm (n = 178)
BMI (n = 190)

Obvod pása (cm)

Muži
Ženy

Celkový cholesterol (n = 178)
LDL (n = 178)
HDL (n = 178)

Muži
Ženy

TAG

< 25
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
≥ 40
< 94
≥ 94 až < 102
≥ 102
< 80
≥ 80 až < 88
≥ 88
v norme
zvýšený
v norme
zvýšený
v norme
znížený
v norme
znížený
v norme
zvýšené

n

%

49
29
83
48
80
68
59
43
14
6
29
28
36
13
8
76
145
33
148
30
66
23
15
74
118
60

25,8
15,3
43,7
25,3
44,9
35,7
31,1
22,6
7,4
3,2
31,2
30,1
38,7
13,2
8,2
78,4
81,5
18,5
83,1
16,9
74,2
25,8
16,9
83,1
66,3
33,7

Zo 190 pacientov bolo 39 (20,5 %) aktívnych fajčiarov, 57 pacientov (30 %) fajčilo
v minulosti, 94 (49,5 %) boli nefajčiari. Priemerná dĺžka fajčenia bola 22,3 ± 12,0 rokov,
medián 20 rokov. Väčšina aktívnych alebo bývalých fajčiarov (76,5 %) začala fajčiť ešte pred
vznikom psoriázy. Priemer balíčkov ročne bol 21,3 ± 16. Stopäť pacientov (55,3 %) negovalo
konzumáciu alkoholu, 31 (16,3 %) udávalo konzumáciu alkoholu v minulosti, 54 (28,4 %)
udávalo konzumáciu menej ako jedenkrát týždenne a 18 (33,4 %) jeden až trikrát týždenne.
Klinické charakteristiky pacientov v súbore obsahuje tab. 1.
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Komorbidity a laboratórne nálezy
V osobnej anamnéze bol u 83 pacientov (43,7 %) zistený výskyt arteriálnej hypertenzie,
u 49 (25,8 %) výskyt depresie, u 29 (15,3 %) cukrovky 2. typu a u 42 pacientov (25,3 %)
výskyt dyslipidémie. V laboratórnych nálezoch malo 18,5 % pacientov zvýšené hodnoty
celkového cholesterolu, 16,9 % zvýšené hodnoty LDL a 33,7 % zvýšené hodnoty TAG.
Šestdesiatšesť mužov (74,2 %) a 15 žien (16,9 %) malo znížené hodnoty HDL. Najčastejšou
komorbiditou bola obezita (68,42 % pacientov). V hodnotení obvodu pása malo zvýšené
hodnoty 68,8 % mužov a 86,5 % žien (p = 0,005). Osemdesiat pacientov (44,9 %) spĺňalo
kritériá metabolického syndrómu (42,6 % mužov a 47,2 % žien) (tab. 2).
Framinghamské rizikové skóre bolo kalkulované u 159 pacientov. Podľa stratifikácie
rizika 38,4 % malo stredné riziko a 8,8 % malo vysoké riziko pravdepodobnosti akútnych
nefatálnych a fatálnych koronárnych príhod do 10 rokov. Medián bol 8,0 (interkvartilový
rozsah 4,0 až 13,0). Muži mali medián skóre 10,0. U žien bol medián 7,0. Rozdiel medzi
pohlaviami bol štatisticky významný (Kruskal-Wallisov test = 8,6; p = 0,0033). Priemer bol
10,5 ± 9,1.
Variabilná analýza podľa závažnosti psoriázy
Z celkového počtu 190 pacientov malo 128 stredne závažnú až závažnú psoriázu.
Z hľadiska závažnosti boli štatisticky významné tieto premenné:
− trvanie ochorenia: u pacientov so závažnou psoriázou bola priemerná doba trvania
psoriázy 17,5 ± 12,3 roka v porovnaní s trvaním u pacientov s miernou formou 12,6 ±
11,2 roka (p = 0,021),
− prítomnosť PSA: 34 (26,5 %) pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou malo
PSA v porovnaní s troma pacientami (4,8 %) s miernou formou (p = 0,0008),
− postihnutie nechtov: 91 (71,1 %) pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou
malo postihnutie nechtov v porovnaní s 27 (43,5 %) s miernou formou (p = 0,004),
− vysoké BMI: 89 (69,5 %) pacientov s BMI ≥ 25 v porovnaní s 33 pacientami (53,2 %)
s miernou formou, pri analýze samotnej obezity nebol zistený signifikantný rozdiel (tab.
3).
Tab. 3. Distribúcia premenných vo vzťahu k závažnosti psoriázy
Charakteristika
Psoriatická artritída
Postihnutie nechtov
Body Mass Index

Prítomná
Neprítomná
Prítomné
Neprítomné
< 25
≥ 25

Trvanie v rokoch (median)

Stredne závažná až
závažná

Mierna

34 (26,5%)
94 (73,5%)
91 (71,1%)
37 (28,9%)
39 (30,5%)
89 (69,5%)

3 (4,8%)
59 (95,2%)
27 (43,5%)
35 (56,5%)
29 (46,8%)
33 (53,2%)

15,0 (8,0 – 25,0)#

8,0 (4,0 – 20,0)#

Chi-kvadrátový test, **Kruskalov-Wallisov test, #interkvartilový rozsah

*
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Test

phodnota

11,22

0,0008

12,32

0,0004

4,15

0,042

9,43

0,0021

*
*

*

**

Variabilná analýza podľa klasifikácie psoriázy
Podľa fenotypovej klasifikácie boli pacienti rozdelení do dvoch skupín: pacienti
s plakovou psoriázou a pacienti s inými fenotypmi psoriázy s analýzou klinických a
laboratórnych premenných medzi skupinami. Štatistickú významnosť vykazovala len PSA:
z 37 pacientov s PSA malo 35 plakovú psoriázu a iba dvaja mali inú formu psoriázy (23,5 %
versus 4,9 %; p = 0,0146). U pacientov s PSA 34 (91,2 %) malo zmeny na nechtoch (p =
0,0001).
Diskusia
Asociácia psoriázy a kardiovaskulárnych komorbidít bola v posledných rokoch popísaná
v mnohých epidemiologických štúdiách. Rôznorodosť výsledkov je pravdepodobne
spôsobená rozdielnosťou skúmaných populácií. Podľa našich vedomostí o výskyte tejto
asociácie v slovenskej populácií nie sú dostupné konkrétne údaje a epidemiologické štúdie
u pacientov so psoriázou doposiaľ neboli realizované. Priemerný vek našich pacientov bol
51,5 (± 14) rokov, čo pravdepodobne prispelo k vyššiemu výskytu komorbidít ako je
arteriálna hypertenzia, cukrovka 2. typu a dyslipidémia, ktorých prevalencia sa vekom
zvyšuje. V súlade s literatúrou nebol zistený žiadny významný rozdiel medzi pohlaviami,
pretože naša vzorka obsahovala 48,9 % mužov a 51,1 % žien.
Prevládajúcim klinickým fenotypom bola plaková psoriáza (78,4 %), ktorá je najčastejšou
klinickou formou psoriázy (7). Zriedkavé formy generalizovanej pustulóznej
a erytrodermickej psoriázy tvorili v našom súbore 5,8 %, čo je vyšší výskyt ako uvádzajú
epidemiologické štúdie. Možnou príčinou zvýšeného výskytu týchto foriem je, že naša štúdia
bola realizovaná na klinickom pracovisku, kde sa sústreďujú pacienti so závažnými formami
psoriázy.
Čo sa týka klasifikácie psoriázy, porovnali sme klinické a laboratórne charakteristiky
pacientov a pridružených komorbidít pri plakovej psoriáze v porovnaní s inými typmi.
Jedinou premennou so štatistickou významnosťou bola psoriatická artritída, ktorá bola
častejšia u pacientov s plakovou psoriázou. Z 37 pacientov so psoriatickou artritídou malo 35
pacientov plakovú psoriázu, jeden gutátnu a jeden erytrodermickú formu psoriázy.
Postihnutie nechtov sa zisťuje až u 80 % psoriatikov počas ich života. V našom súbore
malo postihnutie nechtov 62,1 % pacientov. V rozpore s literatúrou bola najčastejšou
morfologickou zmenou onycholýza zistená u 67 % pacientov so zmenami nechtov.
Jamkovanie nechtov (pitting), ktoré je podľa literatúry najčastejšou zmenou, bolo v našom
súbore len u 41 pacientov (21,5 % z celkového počtu alebo 34,7 % z nechtových zmien).
Vplyv na frekvenciu týchto nechtových zmien mohol mať veľký počet pacientov na
systémovej liečbe. Napr. acitretín može spôsobovať lámavosť, štiepenie nechtov
a onycholýzu. Iné lieky ako metotrexát a biologiká majú vplyv na normalizáciu
a diferenciáciu epidermálnych buniek, čo vedie k redukcii poškodenia nechtového matrixu,
ktorého prejavov je jamkovanie (8).
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Anamnéza psoriatickej artritídy bola v našom súbore pozitívna u 19,5 % pacientov, čo je
prevalencia porovnateľná s literatúrou. Najčastejšou formou bola asymetrická oligoartritída
(45,9 %) nasledovaná symetrickou polyartritídou (27 %), distálnou interfalangeálnou
artritídou (16,2 %) a spondylartritídou (10,8 %). Mutilujúca artritída je vzácna a nebola
zistená ani v našom súbore. Mnohé štúdie potvrdzujú naše zistenia, že najčastejšou formou je
oligoartritída, podľa niektorých autorov častejšia v skorých štádiách psoriázy s možnosťou
progredovať do progresívnejších a ťažkých foriem (9). Asociácia PSA a postihnutia nechtov
je v literatúre dobre zdokumentovaná a závažnosť postihnutia nechtov môže korelovať so
závažnosťou postihnutia kože a kĺbov. Zmeny na nechtoch sú zistiteľné u viac ako 90 %
pacientov, obzvlášť pri postihnutí distálnych interfalangeálnych kĺbov. V našom súbore malo
postihnutie nechtov 90 % pacientov s PSA.
Pokiaľ ide o liečebné postupy, väčšina pacientov v našej štúdii dostávala systémovú
liečbu, len 41,5 % dostávalo liečbu lokálnu. Asi 10 % pacientov bolo liečených fototerapiou
a 54,1 % dostávalo systémovú terapiu, z toho 8,5 % liečbu biologickú. Najčastejším
systémovým antipsoriatikom bol metotrexát (31 %) nasledovaný acitretínom (14 %).
Z kardiometabolických komorbidít dominovala obezita. Behaviorálne zmeny a zmeny
v kvalite života pacientov by mohli prispievať k zvyšovaniu hmotnosti pacientov. Podobne
obezita predisponuje k vzniku psoriázy na podklade spoločných zápalových mechanizmov.
V našej štúdii malo 64,3 % pacientov zvýšené BMI: 31,1 % pacientov malo nadváhu a 33,2 %
obezitu, z toho 22,6 % pacientov malo obezitu I. stupňa, 7,4 % obezitu II. stupňa a 3,2 %
obezitu III. stupňa. Nakoľko ide o prierezovú štúdiu, nie je možné stanoviť, či kožné zmeny
predisponujú k obezite alebo vice versa. Na rozdiel od výsledkov niektorých štúdií
prítomnosť obezity v našom súbore nekorelovala so závažnosťou psoriázy (10).
Viscerálna obezita zvyšuje metabolické a kardiovaskulárne riziko. Hodnoty obvodu pása
102 cm u mužov a 88 cm u žien nevyhovujú hodnoteniu každej populácie. Kritériá
International Diabetes Federation pre diagnostiku metabolického syndrómu modifikované
pre európsku populáciu uvádzajú hodnoty obvodu pása 94 cm pre mužov a 80 cm pre ženy
(11). Podľa týchto parametrov malo v našej štúdii zvýšený obvod pása 68,8 % mužov
a 86,5 % žien. Ak berieme do úvahy obvod pása 102 cm, resp. 88 cm, čo naznačuje ešte
vyššie kardiovaskulárne riziko, malo zvýšené hodnoty 38,7 % mužov a 78,4 % žien. Zistili
sme, že na rozdiel od mužov, väčšina žien ostala v rizikovej skupine, aj keď sa zvýšila limitná
hodnota.
Asociácia psoriázy a arteriálnej hypertenzie je dobre zdokumentovaná. V našom súbore
190 pacientov malo v anamnéze hypertenziu 43,7 % pacientov, čo približne zodpovedá
prevalencii podľa štúdie KESHSR (12). Novozistená hypertenzia bola diagnostikovaná
u piatich pacientov, ktorí boli poukázaní k špecialistovi. Na rozdiel od výsledkov
publikovaných štúdií sme nezistili rozdiel v prevalencii hypertenzie vo vzťahu k závažnosti
psoriázy (13).
Cukrovka 2. typu je ďalším nezávislým rizikovým faktorom KVS ochorení asociovaných
s psoriázou, pravdepodobne na podklade spoločných zápalových ciest. V našej štúdii malo
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diagnózu diabetu v anamnéze 15,3 % pacientov, čo je dvojnásobok oproti výsledkom
populačných štúdií na Slovensku (14). U ôsmich pacientov s negatívnou anamnézou sme
zistili hyperglykémiu nalačno, ale iba v jednom hodnotení, čo nepostačuje na diagnózu
cukrovky. Týchto pacientov sme poukázali na ďalšie vyšetrenia k diabetológovi. Cukrovka 2.
typu je komorbidita s najväčším počtom hlásení zo štúdií hodnotiacich asociáciu jej
prevalencie vo vzťahu k závažnosti psoriázy (15). V našej štúdii sme takúto asociáciu ale
nepreukázali.
Viaceré štúdie potvrdzujú asociáciu medzi psoriázou a alteráciou metabolizmu lipidov,
ako je redukcia HDL a zvýšenie TAG (15, 16). V našej štúdii malo 48 pacientov (25,3 %)
v anamnéze dyslipidémiu. Podľa laboratórnych nálezov sme zistili vysokú mieru mužov
s nízkym HDL v porovnaní so ženami (74,2 % vs. 16,9 %). U pacientov liečených acitretínom
iba päť vykazovalo abnormálny lipidový profil, čo pravdepodobne nemalo vplyv na koncovú
analýzu dát. Kritériá MetS podľa NCEP-ATP III spĺňalo 44,9 % pacientov. V porovnaní
s 20,1 % prevalenciou v slovenskej populácii (14) ide o signifikantný rozdiel (p < 0,0001).
V porovnaní s výsledkami iných štúdií sme nezistili koreláciu MetS so závažnosťou psoriázy
(17).
Súvislosť psoriázy s fajčením potvrdzuje viacero štúdií (18). V našej štúdii bolo 50,5 %
fajčiarov (20,5 % pravidelných fajčiarov a 30 % bývalých fajčiarov). V skupine 96 fajčiarov
(aktívnych alebo bývalých) väčšina z nich (76,5 %) udávala začiatok fajčenia pred vznikom
prvých prejavov psoriázy. Podľa výsledkov Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS
2014) bol v roku 2014 percentuálny podiel pravidelných fajčiarov 22,9 % (19). Ak
porovnáme údaje s našim súborom, nezistili sme signifikantný rozdiel. U bývalých aj
pravidelných fajčiarov bola priemerná dĺžka fajčenia vysoká – 22,3 ± 12 rokov. Napriek
vysokému podielu fajčiarov sme nezistili vzťah medzi fajčením a závažnosťou psoriázy.
Podobne ako fajčenie, aj konzumácia alkoholu môže byť dôsledkom negatívneho vplyvu
psoriázy na kvalitu života. Kvantifikovať konzumáciu alkoholu je náročné pre existenciu
rôznych alkoholických nápojov s rôznym obsahom alkoholu. Okrem toho, rovnaké množstvo
alkoholu môže mať na rôznych jedincov odlišné účinky. Viaceré štúdie uvádzajú významnú
asociáciu medzi psoriázou a konzumáciou alkoholu s ohľadom na jeho množstvo s odds ratio
(OR) od 2,78 do 3,61 (20). V našom súbore uviedlo pravidelnú konzumáciu alkoholu iba
28,4 % pacientov, žiadny nemal diagnózu alkoholizmu.
Psoriáza, podobne ako ďalšie dermatózy, môže mať negatívny vplyv na všetky aspekty
života, čo má za následok zvýšenie výskytu psychiatrických komorbidít. Prevalencia depresie
u pacientov so psoriázou dosahuje asi 20 % a môže zvyšovať riziko KVS ochorení (21).
V našej štúdii bola prevalencia depresie 25,8 % bez vzťahu k závažnosti alebo rozsahu
kožného postihnutia.
Čo sa týka výskytu závažných kardiovaskulárnych príhod, traja pacienti mali v anamnéze
prekonaný akútny IM vyžadujúci angioplastiku a jeden pacient prekonal ischemickú cievnu
mozgovú príhodu. Všetci štyria pacienti v čase, keď došlo k príhodám, už mali psoriázu
diagnostikovanú.
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Podľa hodnotenia závažnosti malo 67,4 % pacientov stredne závažnú až závažnú psoriázu.
Niektoré premenné mali štatisticky významný vzťah k závažnosti ochorenia, ako napr. doba
trvania ochorenia: pacienti so závažnou psoriázou trpeli ochorením 17,5 (± 12,3) rokov v
porovnaní s 12,6 (± 11,2) rokov u pacientov s miernou formou. Tento rozdiel môže byť
spôsobený skutočnosťou, že pacienti so závažným postihnutím sú sledovaní pravidelne, kým
pacienti s miernou formou a/alebo kontrolovaným priebehom ochorenia často sledovaní
vôbec nie sú. Prítomnosť PSA a postihnutie nechtov bolo signifikantne vyššie u pacientov so
závažnou psoriázou (p = 0,0008 a p = 0,0004). Tieto zistenia sú v súlade s literárnymi údajmi.
Ďalším zistením ovplyvňujúcim závažnosť psoriázy so štatistickou významnosťou bola
nadváha. Pacienti s BMI ≥ 25 mali závažnejšiu psoriázu. Samostatnou analýzou obezity ale
nebol zistený štatisticky významný rozdiel, čo nekoreluje s výsledkami multivariantných
analýz (22).
Kardiovaskulárne choroby sú celosvetovo hlavnou príčinou morbidity a mortality. Preto je
nevyhnutné identifikovať jedincov s rizikovým profilom. Najpoužívanejším je nepochybne
rizikové Framinghamské skóre. Konečné skóre odhaduje riziko smrteľných a nefatálnych
koronárnych príhod v priebehu 10 rokov a tiež rozvrstvenie pacientov do rizikových kategórií.
Skóre odhaduje prognózu a naznačuje potrebnú klinickú intervenciu (23). V našej štúdii bolo
vyhodnotenie Framinghamského skóre použité u 159 pacientov vo veku 30 až 74 rokov bez
ochorení koronárnych tepien. Z nich 47,2 % malo mierne riziko a 8,8 % vysoké riziko vzniku
koronárnych ochorení v priebehu 10 rokov. Štyridsaťpäť pacientov (28,3 %) malo skóre
vyššie v porovnaní s očakávaným pre jedincov rovnakého pohlavia a veku. Priemerné
Framinghamské skóre bolo 10,5 ± 9,1, čo sa považuje za vysoké. Naše údaje sú podobné
výsledkom štúdií u pacientov so psoriázou (23, 24). Podobne ani v našej štúdii nebol zistený
vzťah medzi skóre a závažnosťou psoriázy.
Záver
V porovnaní s ostatnou populáciou sme u pacientov so psoriázou v našej štúdii zistili
vyšší výskyt arteriálnej hypertenzie, cukrovky 2. typu, metabolického syndrómu a obezity.
Zistili sme aj súvislosť medzi zvýšeným obvodom pása a častejším výskytom depresie
a pravidelného užívania alkoholu. Kardiovaskulárny rizikový profil pacientov bol podľa
Framinghamského skórovania v porovnaní so štúdiami v ostatnej populácii vysoký a mierne
alebo vysoké 10-ročné riziko fatálnych a nefatálnych koronárnych príhod sme zistili u 47,2 %
pacientov.
Je pozoruhodné, že psoriáza sa môže prejavovať ako multisystémové ochorenie, ktoré
nepostihuje len kožu a jej adnexy. Asociácia psoriázy s komorbiditami môže výrazne
zvyšovať morbiditu, celkovú mortalitu, ale aj nároky na využívanie zdravotnej starostlivosti.
Význam stanovenia rizikového profilu, obzvlášť u pacientov so závažnou formou psoriázy, je
zjavný, stáva sa medicínskou povinnosťou a umožňuje zjednodušiť rozhodovacie procesy pri
výbere terapie a pri intervencii rizikových faktorov. V tejto oblasti by mali byť
dermatológovia proaktívni, minimálne u pacientov so stredne závažnou a závažnou formou
psoriázy. Ďalším krokom manažmentu je potom návrh takej intervencie, ktorá má potenciál
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redukovať zistené riziká. Hoci výsledky niektorých štúdií naznačujú pozitívny vplyv liečby
metotrexátom a biologikami na kardiovaskulárne riziko u pacientov so psoriázou, tento vplyv
ešte nie je jednoznačný a dostatočne preskúmaný. Takýto komplexný manažment ale nemusí
byť v podmienkach bežnej ambulantnej dermatologickej praxe realizovateľný. Zmysluplným
prístupom je vytváranie siete špecializovaných centier, minimálne pre pacientov so stredne
závažnou až závažnou psoriázou.
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ZDRAVOTNÉ UVEDOMENIE SENIOROV
R. Ochaba
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Trnava

Zdravotné uvedomenie ako významný indikátor kvality života vnímame z hľadiska dvoch
faktorov. Kvalitu života charakterizuje objektívna dimenzia, ktorej obsahom je materiálne
zabezpečenie, sociálne podmienky života, sociálny status a fyzické zdravie. Sú to
ekonomické, sociálne, zdravotné a environmentálne podmienky, ktoré ovplyvňujú život
človeka. Subjektívna dimenzia vychádza z hodnotenia a vnímania sociálneho statusu jedinca.
Súčasťou statusu je hodnotenie svojho postavenia v spoločnosti, významu a zmyslu života
vrátane profesijných ašpirácií (1, 2, 3, 11, 15).
Z hľadiska medicínskeho – výskumný prístup ku kvalite života najkomplexnejšie
reprezentuje projekt WHOQOL (World Health Organization Quality of Life Assessment),
ktorý predpokladá, že na kvalite života sa podieľa 6 oblastí s rôznym počtom indikátorov (13,
14):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telesné zdravie
Psychické zdravie
Úroveň nezávislosti
Sociálne vzťahy
Prostredie
Spiritualita

Jednotlivé indikátory, ako súčasť kvality života starších ľudí, majú svoje špecifiká
a rozdielnosť v závislosti od charakteristiky osoby, podmienok života, stavu spoločnosti
a zdravotného stavu (5, 11, 8, 9, 15).
Medzi kľúčové nástroje aktívneho starnutia patrí prevencia – súbor opatrení a činností na
predchádzanie chorôb a úrazov a ich následkov a na udržovanie a ochranu optimálneho
zdravia, jeho posilňovania a rozvoja (4, 6, 7, 16).
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Súbor a metódy
Výskumnú vzorku tvoril súbor 981 respondentov (490 mužov a 491 žien) vo veku 65
rokov a viac. Medián súboru bol 72 rokov (minimum 65, maximum 95 rokov). Zber dát
prebehol v máji a júni roku 2016. Rozloženie populácie z hľadiska základných výberových
znakov vrátane pohlavia netvorí reprezentatívny súbor Slovenska. Dotazníková metóda
pozostávala z 93 otázok. Otázky boli zamerané na základné údaje o výžive a stravovaní,
fyzickej aktivite, užívaní legálnych a nelegálnych drog, mentálnom a fyzickom zdraví,
starostlivosti o zdravie a na prevenciu v súbore mužov a žien. Na štatistické spracovanie
dotazníkov sme použili softwarový program Epi Data 3.1, v ktorom bola vytvorená databáza
na vkladanie zistených údajov. Na štatistické spracovanie dotazníkov sme použili softwarový
program IBM SPSS 19. Pri porovnávaní početnosti jednotlivých premenných v tabuľkách
frekvencií sme použili aj chí-kvadrátový test, ak je p-hodnota nižšia ako zvolená hladina
významnosti (hladina významnosti je 5 % t.j. p < 0,05), znamená to, že rozdiel medzi
početnosťami premenných je štatisticky významný.
Výsledky a diskusia
Z hľadiska preukázanej štatistickej významnosti z hľadiska sledovaného znaku pohlavie
sme zaznamenali výrazné zmeny v odpovediach na nasledovné položky dotazníka: Indikátor
výskyt ochorení: vyšší výskyt ischemickej choroby srdca, diabetes mellitus v mužskom
súbore. Vyšší výskyt alergií v ženskom súbore. Indikátor konzumácia jedál a potravín: vyšší
výskyt konzumácie rýb, ovocia, dusenej, varenej a surovej zeleniny, citrusových plodov
v ženskom súbore. Vyšší výskyt konzumácie údenín v mužskom súbore. Indikátor
konzumácia nápojov: Vyšší výskyt konzumácie piva, vína, destilátov a energetických nápojov
v mužskom súbore. Indikátor rizikové správanie: vyšší výskyt fajčenia a počet denne
vyfajčených cigariet, častejší pobyt v zafajčenom prostredí vonku v súbore mužov. Naopak,
ženy sa menej často venujú rekreačnému športu ako muži. Sociálne faktory: Súbor žien
častejšie prežíva osamelosť, pocity smútku, pocity menejcennosti. Kvalita spánku je v súbore
žien hodnotená v porovnaní s mužmi významne horšie.
Z hľadiska sledovaného indikátora výskyt ischemickej choroby srdca boli štatisticky
významné rozdiely medzi mužmi a ženami na úrovni p = 0,039 v zmysle častejšieho výskytu
u mužov (29,4 % vs. 23,6 %).
Z hľadiska incidencie diabetes mellitus Slovensko zaznamenáva výrazný nárast oproti
predošlým rokom. Aj naše výsledky potvrdzujú, že muži majú s týmto ochorením častejšie
skúsenosti (25,5 % vs. 19,5 %). Rozdiel z hľadiska výskytu tohto ochorenia je na štatistickej
úrovni významnosti p = 0,024.
Výskyt alergií prevažuje v ženskom súbore (17,3 % vs. 10,6 %) a je vo všeobecnosti
znakom poruchy riadenia imunitnej odpovede organizmu. Štatisticky významný rozdiel je na
úrovni významnosti p = 0,003.
Druhým sledovaným indikátorom je konzumácia jedál a potravín. Významné zmeny sa
týkali vybraných druhov pokrmov a konzumácie ovocia. Výrazné rozdiely sa týkali
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konzumácie rýb a rybacích šalátov medzi mužmi a ženami v zmysle častejšej konzumácie u
mužov. Štatistické rozdiely boli na úrovni významnosti p < 0,001. Ďalším významným
rozdielom bola odpoveď ohľadom konzumácie údenín medzi mužmi (zriedka/nikdy 23,3 %)
a ženami (zriedka/nikdy 36,9 %). Ženy oveľa menej často konzumujú údeniny ako muži na
úrovni p < 0,001.
Konzumácia ovocia a zeleniny predstavuje významný nutričný faktor pre zdravé
stravovanie a rozdiely sa potvrdili aj v našom súbore. Ženy oveľa častejšie konzumujú ovocie
a zeleninu ako muži. Úroveň rozdielov je v obidvoch prípadoch na štatistickej hladine
významnosti p < 0,001. V otázke na frekvenciu konzumácie citrusových plodov a banánov
sme zaznamenali významné medzipohlavné rozdiely. Ženy oveľa častejšie konzumujú tieto
produkty oproti mužom (denne/obdeň 22,7 % vs. 12,5 %) na štatisticky významnej úrovni p <
0,001.
V ďalšom sledovanom indikátore Konzumácia nápojov sa medzipohlavné rozdiely týkali
niektorých vybraných druhov nápojov. Ide o rozdiely v konzumácii piva, vína, destilátov
a energetických nápojov v zmysle častejšej konzumácie u mužov. Rozdiely v konzumácia
piva, vína, destilátov a energetických nápojov sú zhodne na úrovni p < 0,001.
Z pohľadu rizikového správania na základe sledovaných otázok o výskyte fajčenia a počtu
denne vyfajčených cigariet a častejšieho pobytu v zafajčenom prostredí vonku sa potvrdil
rizikovejší profil v súbore mužov. S tým úzko súvisí aj pobyt v zafajčenom domácom
prostredí, ktorý je významne vyšší u mužov. Fajčenie mužov je signifikantne na vyššej úrovni
(p = 0,001) ako u žien a rovnako je u mužov významný vyšší počet denne vyfajčených
cigariet na úrovni p = 0,004. Muži fajčia štatisticky významne dlhšie časové obdobie ako ženy
na úrovni p < 0,001.
Medzi významné sociálne a sociálno-psychologické faktory súvisiace so zdravím patrí
vnímaná a prežívaná osamelosť, pocity smútku, pocity menejcennosti. Osamelosť a pocity
smútku sú oveľa častejšie prítomné u žien ako u mužov na úrovni p < 0,001 a pocity
menejcennosti na úrovni p = 0,037.
Záver
Demografický vývoj na Slovensku je charakterizovaný starnutím populácie ako dôsledok
poklesu pôrodnosti a postupného posunu silných populačných ročníkov do dôchodkového
veku. V Slovenskej republike je 13,96 % obyvateľov vo veku nad 65 rokov, priemerný vek
obyvateľstva je u mužov 38,24 a u žien 41,43 rokov. Stredná dĺžka života pri narodení
dosiahla v roku 2014 u mužov 73,19 rokov, u žien 80,00 rokov (6).
Z výsledkov vyplýva, že globálne vek ako neovplyvniteľný rizikový faktor vedúci
k ochoreniam sa mení. Zlepšujúcu sa kvalitu života seniorov ovplyvňuje lepšia úroveň
zdravotnej starostlivosti, vyššia úroveň zdravotného uvedomenia a životného štýlu. Dokonca
85 % seniorov z nášho súboru sa domnieva, že každý človek môže ovplyvniť dĺžku svojho
života bez ohľadu na pohlavie. V našom prieskume sme sledovali rozdiely vo vnímaní kvality
života medzi mužmi a ženami za sledované obdobie roku 2016. Štatisticky významné rozdiely
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sa týkali piatich indikátorov: výskyt ochorení (ischemická choroba srdca, diabetes mellitus,
alergie), konzumácia jedál a potravín (konzumácia rýb, ovocia, dusenej, varenej a surovej
zeleniny, citrusových plodov, údenín), konzumácia nápojov (konzumácia piva, vína,
destilátov a energetických nápojov), rizikové správanie (výskyt fajčenia a počtu denne
vyfajčených cigariet, pobyt v zafajčenom prostredí vonku, výskyt rekreačného športu),
sociálne faktory (prežívanie osamelosti, pocity smútku, pocit menejcennosti, kvalita spánku).
Na druhej strane žiadne signifikantné zmeny sme nezaznamenali vo výskyte ochorení
typu nádorové ochorenia či respiračné ochorenia. Z pohľadu vyhodnotenia zmien v indikátore
konzumácia jedál a nápojov sa žiadne zmeny nevyskytli v konzumácii bieleho a tmavého
pečiva, zemiakov, ryže, vajec, mliečnych výrobkov, syrov, sušeného ovocia, hydiny, masti,
masla, margarínov, mlieka, bravčového a hovädzieho mäsa, sladených a nesladených nápojov,
džúsov, kofeínových nápojov. V stravovacích návykoch sa žiadne významné zmeny
neobjavili v otázkach na frekvenciu konzumovaných varených jedál. Z pohľadu indikátora
rizikové správanie žiadne rozdiely sme nezaznamenali pri otázke ohľadne výskytu
a frekvencii športovej aktivity, sledovania rozhlasu a televízie. Žiadne významné zmeny sa
neobjavili v odpovediach na otázky, či respondenti pomýšľali na samovraždu, dokážem mať
z vecí radosť, spokojnosť samého so sebou, viera v lepšiu budúcnosť.
Na základe výsledkov zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR môžeme
adresnejšie plánovať a realizovať intervencie vedúce k zlepšeniu ich zdravotného stavu (10).
V tejto súvislosti je potrebné pokračovať v zdravotnej výchove obyvateľov SR s cieľom
poskytnúť informácie o možnostiach a spôsoboch prevencie chorôb s dôrazom na motiváciu
rizikového správania. Celkove sa zamerať na zvyšovanie informovanosti seniorov
prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov. V rámci podpory zdravia seniorov
viesť ich k individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie. V rámci zvyšovania úrovne
právneho povedomia seniorov viesť ich k poznaniu svojich práv a povinností v systéme
zdravotnej starostlivosti.
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Pod pojmom antikoncepcia je možné rozumieť široký súbor prístupov, ktoré sa využívajú
s cieľom zabrániť neželanému otehotneniu (1, 2). Patria sem rôzne chirurgické procedúry,
sexuálne praktiky, používanie rôznych chemických látok, medikamentov a podobne (3).
V súčasnosti je k dispozícii široká paleta rôznych antikoncepčných metód, ktoré sa tradične
delia do skupín podľa mechanizmu, akým bránia neželanému tehotenstvu. Tieto skupiny
predstavujú metódy prirodzené, bariérové, chemické, vnútromaternicové, hormonálne a iné. Na
antikoncepčné metódy sa kladú vysoké nároky. Najideálnejšia antikoncepcia by sa mala
vyznačovať charakteristikami ako je vysoká spoľahlivosť, reverzibilnosť, bezpečnosť.
Antikoncepčná metóda má byť sprevádzaná neprítomnosťou závažných vedľajších účinkov
a podľa možností je dôležitá aj cenová prístupnosť (3, 4). Pred samotným výberom
antikoncepčnej metódy je potrebné si uvedomiť, že nie všetky dostupné metódy sú vhodné pre
všetky potencionálne užívateľky. Niektoré môžu byť kontraindikované vzhľadom na zdravotný
stav ženy, výber metódy by mal byť orientovaný tým spôsobom, aby pre užívateľku prinášal
viac prínosov ako rizík, komplikácií a vedľajších účinkov. Z tohto dôvodu, by mala výberu
antikoncepcie predchádzať dôkladná lekárska prehliadka (5).
Hormonálna antikoncepcia sa považuje za doposiaľ najúčinnejšiu formu antikoncepcie (6,
3). Jej primárnym cieľom je potlačenie ovulácie, ktorá je výsledkom zníženej činnosti
vaječníkov. Toto zníženie činnosti je zabezpečené prostredníctvom podávania estrogénov
a gestagénov (4). Okrem zmien v ovulácii je cieľom spôsobiť aj zmeny endometria
a cervikálneho hlienu (4). K najvýznamnejším benefitom vyplývajúcim z užívania
hormonálnej antikoncepcie patrí vysoká antikoncepčná spoľahlivosť, dostupnosť
a jednoduchosť užívania, upravenie pravidelnosti menštruácie (4), zníženie bolesti a krvných
strát počas cyklu. Hormonálna antikoncepcia môže znižovať pravdepodobnosť výskytu

1

Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
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mimomaternicového tehotenstva, karcinómu endometria a ovária (7), môže vyvolať relatívnu
stabilizáciu nálad (8), zlepšenie akné a podobne (9, 2). Nebezpečenstvo perorálne užívanej
hormonálnej antikoncepcie tkvie v tom, že látka prechádza cez tráviaci trakt, pričom prítomný
estrogén môže mať nepriaznivý vplyv na stavbu, štruktúru a funkcie pečene. Hormonálnu
antikoncepciu by preto nemali užívať ženy, ktoré majú ochorenia pečene, ku ktorým patria
hlavne zápalové hepatitídy, nádory, cirhóza a iné poškodenia pečene (5, 3). K najzávažnejším
vedľajším účinkom patria ochorenia súvisiace s obehovou sústavou, kde hrozí riziko
hypertenzie a tromboembólie. Tromboembolizmus sa podľa výskumov vyskytuje trikrát
častejšie u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu ako u užívateliek inej formy
antikoncepcie (5). K menej závažným nepriaznivým účinkom patria bolesti hlavy, napätie
v prsníkoch, pokles libida, zmeny nálady, depresia, pocit nevoľnosti, zhoršenie kvality pleti
a vlasov, nepravidelné krvácanie, zvýšená chuť do jedla a podobne (4, 8). Vedľajším účinkom
pri užívaní nekombinovanej hormonálnej antikoncepcie je zvýšené riziko mozgovej príhody,
infarktu a aterosklerózy (9).
Vnútromaternicová antikoncepcia predstavuje najvýznamnejší protipól k hormonálnej
antikoncepcii. Tento druh antikoncepcie sa považuje za efektívny, bezpečný a reverzibilný
spôsob, ako zabrániť neželanému otehotneniu (10, 11, 12). Najčastejšie sa vyskytuje vo forme
vnútromaternicového telieska, ktoré je vyrobené z plastovej hmoty a je vyformované do tvaru
písmena T. Jeho častou súčasťou je vlákno, ktoré presahuje do pošvy a umožňuje tak jeho
jednoduché odstránenie (12, 9, 11). V súčasnosti existujú dve verzie tohto telieska. Povrch
jedného z variant je pokrytý meďou (Cu-IUD) a druhý variant obsahuje rezervoár
s progestínom-levonorgestrelom (LNG-IUD) (4, 3, 10). Podľa niektorých autorov má
vnútromaternicová antikoncepcia viac výhod ako hormonálna (12). Hlavnou výhodou je fakt,
že vnútromaternicová antikoncepcia nepôsobí cez gastrointestinálny trakt a metabolicky
nezaťažuje pečeň a tráviaci trakt. Účinné látky nie sú pri tomto type antikoncepcie
distribuované do celého organizmu, ako je to pri hormonálnej antikoncepcii podávanej
prevažne perorálne (13). Keďže teliesko sa raz vloží a jeho účinnosť trvá niekoľko rokov,
užívateľke odpadá nutnosť každodenného užívania tabliet. V tomto prípade sa nemôže stať, že
žena účinnú látku užiť zabudne. Absorpcia hormónu alebo medi z telieska je lokálna, čo znižuje
systémové zaťaženie hormónmi (13). Vedľajšími účinkami hormonálnej verzie telieska je častý
výskyt amenorey, akné, zníženie libida, zmeny nálady (11, 12). Ekvivalent s meďou môže
spôsobovať dysmenoreu a silnejšie krvácanie (12, 11). Počas používania vnútromaternicového
telieska nie je žena chránená pred mimomaternicovým tehotenstvom a podľa niektorých
autorov môže byť tento druh antikoncepcie rizikovým faktorom pre výskyt spontánnych
potratov (14, 15). Na plodnosť môže mať vplyv aj častejší výskyt infekcie na vnútorných
rodidlách, ktorá častejšie trápi užívateľky vnútromaternicovej antikoncepcie (9).
Materiál a metodika
Cieľom tejto práce bolo sledovať preferencie žien v Slovenskej republike v užívaní
jednotlivých druhov antikoncepcie. Zdrojom informácii týchto preferencii boli Zdravotnícke
ročenky Slovenskej republiky z rokov 1996 až 2016 (16). Zo získaných údajov sme vypočítali
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percentuálne rozloženie užívateliek hormonálnej a vnútromaternicovej antikoncepcie
z celkového počtu užívateliek antikoncepcie. Iným formám antikoncepcie, ako sú hormonálna
a vnútromaternicová nebola, sme v tejto práci nevenovali pozornosť. V Zdravotníckych
ročenkách vydávaných Národným centrom zdravotníckych informácií sa udáva celkový počet
žien na Slovensku užívajúcich antikoncepciu, ale aj proporcionalita užívateliek preferujúcich
hormonálnu a vnútromaternicovú formu antikoncepcie.
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Obr. 1. Užívanie jednotlivých druhov antikoncepcie na Slovensku v rokoch 1996 – 2005
Zdroj: Užívanie antikoncepcie u žien fertilného veku v SR 1996 – 2005, Zdravotnícke ročenky 1996 – 2005

Od roku 1996 do roku 2005 (obr. 1) bola preferovaná hormonálna antikoncepcia.
V priebehu týchto rokov činila prevalencia žien s hormonálnou antikoncepciou od 57,88 % do
81,09 % z celkovej skupiny užívateliek. Zastúpenie žien s vnútromaternicovou formou
antikoncepcie bolo nižšie a pohybovalo sa od 15,65 % do 39,46 %. Kým pri hormonálnej
antikoncepcii je pozorovateľný vzostup v jej používaní, vnútromaternicová forma
antikoncepcie bola na ústupe, pričom najväčšej obľube sa medzi užívateľkami tešila v rokoch
1996 až 1999.
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Obr. 2. Užívanie jednotlivých druhov antikoncepcie na Slovensku v rokoch 2006 – 2016
Zdroj: Užívanie antikoncepcie u žien fertilného veku v SR 2006 – 2016, Zdravotnícke ročenky 2006 – 2016

V období rokov 2006 až 2016 (obr. 2) bol zaznamenaný mierny pokles v užívaní
hormonálnej antikoncepcie, hlavne od roku 2011, a mierny nárast v používaní
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vnútromaternicovej. Hormonálna antikoncepcia aj v tejto dekáde zaznamenala vyššiu
prevalenciu ako vnútromaternicová. Spomedzi všetkých užívateliek antikoncepcie ju
preferovalo v priebehu rokov od 78,70 % do 83,82 %. Rozpätie percentuálneho zastúpenia
používateliek vnútromaternicovej antikoncepcie bolo opäť nižšie a pohybovalo sa od 15,39 %
po 18,76 %.
Diskusia
Preskúmanie preferencií v používaní antikoncepcie prinieslo zistenie, že
vnútromaternicová antikoncepcia bola najpreferovanejšou v polovici 90. rokov dvadsiateho
storočia, keď ju užívalo až 39,46 % užívateliek. Odvtedy až do roku 2007 bol trend v jej
využívaní klesajúci, pričom najmenej používateliek (15,42 %) sa k nej hlásilo v roku 2007.
V nasledujúcich rokoch bola prevalencia použitia vnútromaternicovej antikoncepcie na
miernom vzostupe a v roku 2016 dosahovala hodnotu 18,76 %.
Trend vo využívaní hormonálnej antikoncepcie bol opačný. Tento druh antikoncepcie sa
tešil najmenšej popularite medzi užívateľkami v 90. rokoch minulého storočia, keď ho
využívalo len v priemere 65 % žien z celkového počtu užívateliek. Odvtedy sa percento jej
používateliek zvyšovalo až do hodnoty, ktorá presahovala 80 %.
Za posledné obdobie je preferovaná hormonálna antikoncepcia aj napriek početným
negatívnym dôsledkom, ktoré z jej využívania plynú, ako je napríklad tromboembólia (5),
rakovina prsníka (5, 17), potenciálna príčinnosť spontánnych potratov (15), vyššie riziko
výskytu gastritídy a vrodenej vývinovej poruchy srdca u narodených detí, ktorých matky pred
otehotnením užívali hormonálnu antikoncepciu (15).
Vnútromaternicová antikoncepcia má naproti tomu menej negatívnych dôsledkov (12) a jej
hlavnou výhodou je, že jej pôsobenie je lokálne a účinnej látke nie je vystavený celý
organizmus ženy (13). Keďže vnútromaternicové teliesko je uložené v organizme ženy, už nie
je riziko, že užívateľka zabudne užiť antikoncepciu v orálnej forme, čím by sa vystavila riziku
zníženia efektívnosti antikoncepcie a tým následne nechcenému otehotneniu.
Z toho dôvodu by bolo vhodné zrealizovať pilotný výskum, ktorého cieľom by bolo
preskúmať motívy, ktoré vedú ženy k výberu hormonálnej antikoncepcie. Rovnako by bolo
vhodné venovať sa poznatkom, ktoré majú moderné ženy o antikoncepcii. Cieľom by bolo
nielen odhaliť kvalitu a rozsah týchto poznatkov, ale aj objaviť prípadné povery, ktoré sa
o antikoncepcii medzi slovenskými ženami šíria. Za zmienku stoja výskumy zrealizované
v Spojených štátoch, ktoré ukázali, že o možnosti užívania vnútromaternicovej formy
antikoncepcie vie len 50 % mladých užívateliek, pričom ju užíva len približne 10 % žien
používajúcich antikoncepčné metódy (11). Naproti tomu v Ázii sa táto forma antikoncepcie teší
veľkej popularite. V Číne ju používa 40 % užívateliek antikoncepcie, v Južnej Kórei 50 %
a v Uzbekistane až 56 % (12).
Záver
Zvyšovanie bezpečnosti antikoncepcie a jej metód je stabilným a neustálym trendom
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v rozvoji nových aj starých antikoncepčných metód. V dnešnej dobe sa napríklad vysoko
dávkovaná hormonálna antikoncepcia už nepoužíva. Pokiaľ porovnávame dnešné prípravky s
tými, ktoré sa používali v 60. rokoch minulého storočia, tak je dávka estrogénu počas celého
mesiaca v dnešných prípravkoch rovnaká, ako bola dávka v jednotlivej tabletke v prípravkoch
zo 60. rokov. Žena zvažujúca užívanie antikoncepcie má byť čo najlepšie informovaná
o pozitívnych, ale aj negatívnych následkoch užívania jednotlivých druhov antikoncepcie tak,
aby sa vedela sa správne rozhodnúť, prirodzene v spolupráci so svojim gynekológom.
V neposlednom rade by bolo vhodné preskúmať preferencie druhov antikoncepcie v závislosti
od obdobia, v ktorom sa ženy nachádzajú, keďže existuje predpoklad, že po pôrode môžu
preferovať iný druh antikoncepcie ako tie, ktoré ešte nerodili.
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MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE
VYBRANÝCH CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ VÝŽIVOU
H. Kollárová, K. Azeem, J. Vlčková, Z. Kyselý, S. Zatloukalová, D. Horáková
Ústav veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

Zdravotní stav obyvatelstva je široký pojem, který v sobě integruje množství měřitelných
ukazatelů, které se získávají přímým sledováním osob nebo pomocí statistických registrů.
Někdy bývá tento pojem definován jako zdraví jedinců nebo skupin lidí a v širším pojetí
k němu patří i faktory ovlivňující zdraví. Se zdravotním stavem obyvatelstva souvisí i nárůst
tak zvaných civilizačních nemocí. Za civilizační nemoci jsou označována onemocnění, která
se vyskytují hromadně a vznikají v důsledku rozvoje civilizace. K typickým projevům rozvoje
civilizace patří nevhodné výživové zvyklosti, snížení pohybové aktivity, stres, zvýšená
expozice elektromagnetickému znečištění, konzumace alkoholu a dalších návykových látek a
další faktory související s životním stylem, životním i pracovním prostředím. K nejčastějším
nemocem, které řadíme mezi civilizační onemocnění, patří onemocnění kardiovaskulární,
nádorová a metabolická.
Vybraná civilizační onemocnění
Civilizační nemoci ovlivňují zdravotní stav populace, který bývá definován jako stav
zdraví jedinců nebo skupin lidí. Významným faktorem ve vztahu k civilizačním nemocem je
životní styl, což je systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí, které
jsou typické pro daného člověka. Jedná se o způsob života s volbou určitých priorit, velmi
často spojených s uspokojováním vlastních potřeb. Zdravotní stav obyvatelstva je důležitým
kritériem hodnocení úspěšného rozvoje společnosti, má značný ekonomický potenciál, určuje
spokojenost či nespokojenost se společenskými poměry. Zdraví umožňuje uplatnit síly a
schopnosti člověka a pomáhá mu realizovat jeho plány a představy o plnohodnotném životě.
Jedním z měřítek hodnocení zdravotního stavu populace je výskyt civilizačních nemocí.
Vyspělé krajiny se potýkají s nárůstem nově vzniklých civilizačních nemocí. Vzhledem
k tomu, že se jedná o celosvětový problém, vyhlásila Světová zdravotnická organizace
(WHO) Globální akční plán pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí 2013 – 2020
(Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013 – 2020). Dle dostupných
informací nepřenosné nemoci (NCD) každoročně zabíjí 40 milionů lidí, což odpovídá 70 %
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všech úmrtí na celém světě, z toho každý rok zemře na nepřenosné nemoci 15 milionů lidí ve
věku od 30 do 69 let. Kardiovaskulární nemoci představují většinu úmrtí na NCD a zemře na
ně 17,7 milionů lidí ročně, následují nádorová onemocnění, na která ročně zemře 8,8 milionů
osob, na onemocnění dýchacích cest zemře 3,9 milionů osob a na cukrovku 1,6 milionů osob.
Tyto 4 skupiny nemocí představují více než 80 % všech předčasných úmrtí na NCD. Včasný
záchyt a léčba NCD (včetně paliativní péče) jsou klíčové pro preventivní ovlivnění této
skupiny onemocnění.

Obr. 1. Struktura zemřelých podle příčin v letech 2010 a 2016 (zdroj: ÚZIS 2017: Zemřelí 2016, Zdravotnická
ročenka České republiky, 2016).

Hlavní podíl na vzniku a úmrtí nepřenosných nemocí ve světě mají faktory životního
stylu, kdy v souvislosti s kouřením každoročně zemře 7,2 milionů osob (včetně účinků
pasivního kouření), na úmrtí přibližně 4 miliónů osob má vliv nadměrný přísun soli, přes 3
milióny osob zemře na nadměrnou konzumaci alkoholu a 1,6 milionů úmrtí lze připsat
nedostatečné fyzické aktivitě (1).
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Obdobná je situace i v České republice, kde ale také přetrvává nízká úroveň péče o vlastní
zdraví, kdy značná část populace stále podceňuje výskyt rizikových faktorů u sebe samých,
nebo dává přednost pouze farmakoterapii před režimovými opatřeními. Znalost etiologických
faktorů a zaměření se na jejich vliv jsou nutné pro primární prevenci těchto nemocí.
K základním ukazatelům vývoje zdraví společnosti patří úmrtnost. Celková úmrtnost má v
ČR trvale klesající tendenci. Za posledních deset let došlo ke snížení úmrtnosti v ČR u mužů i
u žen o 20 %. Klesající trend se projevuje ve všech nejčastějších příčinách smrti. V roce 2016
v ČR zemřelo celkem 107 750 osob, z toho bylo 54 879 mužů a 52 871 žen. Oproti
předcházejícímu roku zemřelo o 3 423 osob méně. Obr. 1 ukazuje strukturu zemřelých podle
příčin v letech 2010 a 2016 u mužů a žen (2, 3).
Hlavní příčinou úmrtnosti ve vyspělých krajinách jsou kardiovaskulární nemoci. Počet
osob zemřelých na kardiovaskulární nemoci se v České republice pohybuje do 50 tisíc osob,
to je 42 % z celkové úmrtnosti, obdobně je tomu i ve státech Evropské unie, kde je to kolem
1,5 miliónů osob (42 % z celkové úmrtnosti) (3). Pokles v úmrtnosti u této skupiny
onemocnění je ovlivněn zejména zlepšenými diagnostickými a léčebnými postupy.
Na druhém místě v úmrtnosti jsou nádorová onemocnění (kolem 25 % z celkové úmrtnosti).
I u této skupiny onemocnění přes narůstající incidenci dochází ke stagnaci až k mírnému
poklesu v úmrtnosti (4). K dalším závažným civilizačním nemocem řadíme diabetes mellitus,
kde se prevalence pohybuje kolem 9 % a každoročně přibývá více než 20 tisíc nových
onemocnění, přičemž kolem 90 – 95 % tvoří diabetici 2. typu a odhadem až 200 tisíc osob
není registrováno nebo o svém onemocnění neví (5). Velmi vysoká prevalence je i u dalšího
metabolického onemocnění, obezity, kdy 57 % populace v ČR má vyšší než normální
hmotnost a 23 % populace je obézních. Obezita je jednak samostatné metabolické
onemocnění, ale také je významným rizikovým faktorem u kardiovaskulárních a nádorových
onemocnění a také u diabetes mellitus, zejména 2. typu.
K dalším civilizačním onemocněním řadíme neurodegenerativní onemocnění (v roce 2014
bylo v ČR kolem 153 tisíc osob s demencí) (6), alergická onemocnění (prevalence se
pohybuje v rozmezí 10 – 30 %) a např. i osteoporózu. I u těchto civilizačních nemocí řadíme
k významným rizikovým i preventivním faktorům výživu. Nicméně předkládaný článek se
zaměřuje zejména na vztah mezi výživou a kardiovaskulárními a nádorovými onemocněními,
i když většina faktorů se v této skupině neinfekčních nemocí uplatňuje stejně.
Většina preventivních opatření civilizačních onemocnění je zaměřena na sekundární
prevenci. Je to dáno i tím, že primární prevence civilizačních onemocnění je velmi obtížná
a daří se pouze částečně, zejména zaměřením se na faktory životního stylu. Z faktorů
životního stylu mají právě ty výživové zcela mimořádný význam. Výživové faktory jsou
různorodé, protože výživa obsahuje jak látky protektivní, tak látky zvyšující riziko vzniku
civilizačních onemocnění. Mimořádnost výživy je dána především stálou expozicí,
variabilitou výživových zvyklostí, vysokým počtem působících látek v potravě a genetickou
predispozicí. Proto k základním doporučením prevence vzniku civilizačních onemocnění patří
kromě správné výživy udržování normální tělesné hmotnosti a pravidelná pohybová aktivita,
kdy 32 % dospělé populace má nízkou pohybovou aktivitu. Kromě výše uvedených faktorů je
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nutná i eliminace kuřáctví a případně odstranění závislosti na jiných návykových látkách.
Tato doporučení se uplatňují u všech civilizačních nemocí.
Hodnocení vlivu výživy se provádí, tak jak u jiných rizikových faktorů,
epidemiologickými studiemi, které zjišťují míru asociace mezi výživou a vznikem
civilizačních nemocí. Podle závěrů epidemiologických studií dělíme kategorii důkazů na
přesvědčivé, pravděpodobné, možné a nedostačující (7, 8, 9, 10). Tab. 1, 2 a 3 ukazují vztah
mezi výživovými faktory a rizikem vzniku u kardiometabolických a nádorových onemocnění
a charakteristiky zdravé stravy u kardiovaskulárních onemocnění (8).
Tab. 1. Vliv výživy a životního stylu na riziko vzniku kardiometabolických nemocí (7)
Snížení rizika

Přesvědčivé důkazy

Pohybová aktivita
Ryby a rybí oleje
Zelenina a ovoce
Kalium
Mírný konzum alkoholu
α-linolenová kyselina*
Olejová kyselina*
Celozrnné müsli
Ořechy (neslané)
Rostlinné steroly
Kyselina listová
Flavonoidy
Sójové výrobky
Vápník
Hořčík
Vitamin C

Pravděpodobné důkazy

Zvýšení rizika
SFA (C14, C16) – nasycené MK
Trans-formy MK
Vysoký příjem Na, soli
Nadváha, obezita
Vysoká konzumace alkoholu

Exogenní cholesterol
Nefiltrovaná káva: obsahuje diterpeny (zvyšuje
hladinu homocysteinu, který zvyšuje riziko AIM
o 10 %, zároveň snižuje hladinu B6, homocystein –
ukazatel rizika, poškození cév)
Nasvědčující (možné) důkazy
SFA (C12) – nasycené MK
Suplementace β-karotenem
Nedostatečné důkazy
Deficitní fetální výživa
Sacharidy

* normální hladina cholesterolu

Tab. 2. Charakteristiky zdravé stravy u kardiovaskulárních nemocí (8)
Vlastnosti zdravé stravy
1
Nasycené mastné kyseliny se mají podílet < 10 % na celkovém energetickém příjmu. Mají být nahrazeny
polysaturovanými mastnými kyselinami.
2

Trans-(nenasycené) mastné kyseliny: co nejméně, nejlépe vůbec ne ve zpracovaných potravinách, a < 1 %
celkového energetického přijmu z potravin z přírodních zdrojů

3

< 5 g soli denně

4

30 – 45 g vlákniny denně ve formě celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny

5

200 g ovoce denně (2 – 3 porce)

6

200 g zeleniny denně (2 – 3 porce)

7

Ryby alespoň dvakrát týdně, z toho jednou týdně mohou být konzumovány olejnaté ryby

8

Konzumaci alkoholických nápojů je třeba omezit na dvě sklenky denně (30 g alkoholu/den) u mužů a
jednu sklenku (10 g alkoholu/den) u žen
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Tab. 3. Výživa a tělesná aktivita ve vztahu k vybraným nádorovým onemocněním (7, 10).
Orgán

Tlusté střevo a konečník

Plíce

Prostata

Prso, premenopauzálně

Prso, postmenopauzálně

Faktory zvyšující riziko
+++ červené maso
+++ masné výrobky
+++ alkohol (muži)
++ alkohol (ženy)
+++ vyšší tělesný tuk
+++ vyšší abdominální tuk
+++ relativní tělesná výška
+ potraviny bohaté na Fe
+ sýr
+ potraviny osahující živ. tuk.
+ potraviny obsahující cukr
+++ arzén v pitné vodě
+++ β-karoten (kuřáci)
+ červené maso
+ masné výrobky
+ vysoký přísun tuků
+ vitamin A
+ nízký tělesný tuk
++ potraviny bohaté na vápník
+ masné výrobky
+ mléko, mléčné výrobky

+++ alkohol
++ vyšší porodní váha
++ relativní tělesná výška
+++ alkohol
+++ vyšší tělesný tuk
+++ relativní tělesná výška
++ vyšší abdominální tuk
++ přírůstek na váze v dospělosti
+ vyšší přísun tuků

Faktory snižující riziko
+++ tělesná aktivita
++ potraviny bohaté na vlákninu
++ česnek
++ mléko
++ vápník
+ zelenina, ovoce
+ potraviny bohaté na folát
+ potraviny bohaté na selen
+ ryby
+ potraviny bohaté na vit. D
+ selen (suplementy)
++ ovoce
++ potraviny bohaté na karotenoidy
+ zelenina
+ potraviny bohaté na selen
+ potraviny obsahující kvercetin
+ tělesná aktivita
++ potraviny bohaté na lykopen
++ potraviny bohaté na selen
++ selen (suplementy)
+ luštěniny, sója
+ potraviny bohaté na vit. E
+ α-tokoferol (suplementy)
+++ selen (suplementy)
++ vyšší tělesný tuk
+ tělesná aktivita
+++ kojení
+++ tělesná aktivita

Hodnocení: +++ přesvědčivé zvýšení/snížení, ++ pravděpodobné zvýšení/snížení, + možné zvýšení/snížení

Příklady analýz epidemiologických studií
U epidemiologické studie, která sledovala vztah mezi výživovými faktory a rizikem
vzniku karcinomu pankreatu (v letech 2009 – 2011) bylo sledováno celkem 529 osob, z toho
309 osob s karcinomem pankreatu a 220 populačních kontrol. Studie probíhala ve třech
centrech, a to v Olomouci, v Českých Budějovicích a v Ostravě. Výsledky analýzy pomocí
hrubého Odds ratio (OR) potvrdily ochranný efekt zejména při konzumaci zeleniny, ale také
dalších potravin (tab. 4). Po adjustaci dalším významným faktorům, zejména zdravotnímu
stavu, BMI, konzumaci alkoholu a pohybové aktivitě, se jako nejsilnější ochranný faktor
projevila konzumace vařené zeleniny a citrusových plodů, kde u vysoké konzumace vařené
zeleniny (3–6x/T) byla zjištěna statisticky významná inverzní asociace, kdy adjustované OR
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bylo 0,16 (95% IS 0,05–0,55) a u konzumace citrusů byl také potvrzen ochranný účinek a
zjištěné riziko bylo u vysoké konzumace citrusových plodů o 54 % nižší ve srovnání
s konzumací nízkou (1–3x/M až 1–2x/T). Výsledky ukazuje tab. 5 (11).
Tab. 4. Vztah mezi jednotlivými druhy potravin ve studii karcinomu pankreatu
Potraviny
Červené maso
Ryby
Šunka
Sýry
Nakládané zelí
Brokolice
Růžičková kapusta
Celer
Vařená cibule
Syrová cibule
Ředkvičky
Syrová mrkev
Vařená mrkev
Rajčata
Kečup
Grepy
Pomerančový džus
Rajčatový džus

Frekvence
konzumace
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

Karcinom pankreatu
ano
ne
6
27
213
271
14
46
205
250
177
200
43
98
22
65
159
204
19
68
201
229
67
162
153
136
100
163
120
135
45
106
175
193
13
90
205
206
45
103
175
193
28
91
192
205
22
75
198
222
16
55
204
242
9
39
211
259
32
115
188
182
13
90
205
206
100
184
120
112
164
249
56
47

Hrubé OR
(95% IS)

p

0,28 (0,11–0,70)

0,006

0,37 (0,20–0,69)

0,002

2,02 (1,34–3,04)

0,001

0,43 (0,26–0,73)

0,002

0,32 (0,19–0,55)

< 0,001

0,37 (0,25–0,53)

< 0,001

0,69 (0,49–0,98)

0,038

0,47 (0,31–0,70)

< 0,001

0,14 (0,08–0,27)

< 0,001

0,49 (0,32–0,73)

0,001

0,33 (0,21–0,52)

< 0,001

0,33 (0,20–0,56)

< 0,001

0,35 (0,19–0,62)

< 0,001

0,28 (0,13–0,60)

0,001

0,27 (0,17–0,42)

< 0,001

0,66 (0,45–0,98)

0,042

0,51 (0,36–0,72)

< 0,001

0,55 (0,36–0,85)

0,008

Další epidemiologická studie byla zaměřena na srovnání faktorů životního stylu mezi
hospitalizovanými osobami s nádorovým onemocněním a kontrolní skupinou ambulantně
ošetřených osob. Studie probíhala v letech 2015 – 2016 v Praze, Ostravě a v Lázních Teplice
nad Bečvou a sledovala celkem 242 osob, z toho 92 osob s nově diagnostikovaným
nádorovým onemocněním (případy) a 150 osob z kontrolní skupiny. Výsledky vybraných
výživových faktorů a pohybové aktivity u této studie shrnuje tab. 6.
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Tab. 5. Multifaktorová analýza výživových faktorů ve vztahu ke karcinomu pankreatu (přizpůsobení: věk,
pohlaví, BMI, vzdělání, kouření, alkohol, fyzická aktivita, DM a chronická pankreatitida).
Rizikový faktor
Šunka

Vařená zelenina

Frekvence
konzumace*
nízká

OR

95% IS

p

1,40–4,56

0,002

1*

vysoká

2,52

žádná

1*

nízká

0,42

0,11–1,66

0,218

střední

0,28

0,08–0,95

0,041

vysoká

0,16

0,05–0,55

0,003

nízká
1*
Citrusy
vysoká
0,46
0,23–0,90
0,024
* Nízká konzumace = nikdy a méně než jednou za měsíc; vysoká = 2–3 za měsíc až několikrát za týden;
Vařená zelenina – nízká = méně než 1x za měsíc, střední = 1–2x za týden, vysoká = 3–6x za týden;
Tab. 6. Vztah mezi vybranými faktory ve studii životního stylu u nádorově nemocných osob a kontrolní skupiny
pomocí hrubého OR.
Kategorie
Vepřové maso
Hovězí maso
Sladkovodní ryby
Mořské ryby
Zelenina
Ovoce
Aktivní pohyb v práci
Fyzická aktivita mimo
práci
Konzumace alkoholu

Frekvence
konzumace

Případy

Kontroly

Denně – 1–2/T
Ne – 3x/M
Denně – 1–2/T
Ne – 3x/M
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

63
9
35
29
50
42
57
35
85
3
89
2
31
12
77
11
43
43

126
19
96
42
110
40
120
30
146
4
147
3
123
13
140
9
76
73

Hrubé OR
(95% IS)

P

1,056 (0,452–2,467)

0,900

0,528 (0,287–0,973)

0,039

0,433 (0,251–0,748)

0,002

0,407 (0,228–0,728)

0,002

0,776 (0,170–3,552)

0,743

0,908 (0,149–5,541)

0,917

0,273 (0,114–0,657)

0,002

0,450 (0,179–1,134)

0,084

0,961 (0,565–1,633)

0,882

Diskuse a závěr
Výživové faktory mají zcela mimořádný význam v rámci primární prevence civilizačních
nemocí. Z uvedeného vyplývá, že význam výživy v epidemiologii civilizačních onemocnění
je jedinečný a využití zejména protektivních faktorů výživy v rámci primární prevence bude
znamenat zlepšení situace v incidenci většiny civilizačních onemocnění. Výživové návyky
často vycházejí z rodinných zvyklostí, proto je významným úkolem primární prevence v
oblasti výživy činnost edukační. Výživová variabilita odráží také sociálně ekonomické a
vzdělávací rozdíly, proto je také nezbytná ekonomická dostupnost doporučených potravin.
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Příklady epidemiologických studií, které sledovaly vztah mezi výživovými faktory a
rizikem vzniku nádorových onemocnění tuto asociaci potvrzují, kdy zejména dostatečná
konzumace zeleniny a ovoce působí protektivně. Je ale nezbytné, aby preventivní opatření
byla uplatňovaná celý život. Dietní opatření, tělesná aktivita, udržování hmotnosti a výchova
k nekuřáctví mohou mít významný primárně preventivní vliv u civilizačních onemocnění.
Hlavní důraz musí být také kladen na prevenci rizikového chování a zainteresovanost
občana na péči o vlastní zdraví, aby mohlo dojít k posílení primární a sekundární prevence.
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VÝŽIVOVÉ PREFERENCIE A AVERZIE DOSPIEVAJÚCEJ MLÁDEŽE
Z POHĽADU NUTRIČNEJ PREVENCIE
Z. Štefániková, A. Brezovská, J. Jamrichová, K. Hirošová, M. Samohýl, J. Jurkovičová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Zdravá výživa detí a mládeže vytvára podmienky na dosiahnutie harmonického a
všestranného rozvoja a optimálne uspokojuje nároky organizmu na energiu a živiny v
konkrétnych podmienkach života a činností.
Obdobie života medzi 11. a 18. rokom sa podieľa na výške jedinca 15 – 18 % a na hmotnosti
tela 48 – 52 %. Účinkom hormonálnych zmien nastáva prevaha anabolických procesov s
pozitívnou dusíkovou bilanciou (1, 2). Na zabezpečenie rýchleho rastu a vývoja je potrebný
dostatok hodnotných bielkovín. Bielkoviny sa majú prijímať predovšetkým vo forme bieleho
mäsa (hydiny a rýb), chudého červeného mäsa (bravčového, hovädzieho a zveriny), mlieka a
mliečnych výrobkov (2, 3). Celkový príjem tukov i sacharidov sa tiež zvyšuje, avšak ich
percentuálny podiel na celkovom príjme energie sa nemení. Energetickými zdrojmi sú
komplexné sacharidy (celozrnné obilniny, zemiaky, cestoviny a ryža). Tuky sa konzumujú v
množstve maximálne do 30 % celodennej energetickej potreby, pričom ide najmä o rastlinné
oleje, nenasýtený tuk v morských rybách a maslo (3).
Dostatočný prívod vápnika a fosforu v mliečnych výrobkoch je zvlášť v tomto vekovom
období mimoriadne dôležitý pre stavbu kostry, pretože takmer polovica definitívnej kostnej
hmoty sa ukladá práve v období puberty. Nedostatok vápnika v tomto období zvyšuje riziko
vzniku osteoporózy v strednom a vyššom veku (4).
Zvyšuje sa potreba vitamínov, preto je potrebné zaraďovať do výživy dostatočné množstvo
ich prirodzených potravinových zdrojov. Varenú a surovú koreňovú a listovú zeleninu, ako aj
ovocie treba jesť denne v niekoľkých porciách (5).
Aj v tomto období sa odporúča pravidelný príjem potravy s frekvenciou 5 denných jedál.
Ako potvrdili Pedersen et al. (6) pri sledovaní stravovania 11- až 15-ročných školákov,
pravidelný stravovací režim mal pozitívny vplyv na celkovú konzumáciu ovocia a zeleniny.
Nepravidelný režim stravovania a nesprávne rozdelenie energetického príjmu v spojitosti s
fyzickou alebo duševnou aktivitou môžu byť základom vzniku obezity a chronických
neinfekčných ochorení (7 – 9).
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Emocionálna rozkolísanosť typická pre adolescentov prináša zvýšené riziko porúch príjmu
potravy. Puberta je obdobím, keď mládež experimentuje s rozličnými diétami. Pre chlapcov v
tomto veku je príznačná snaha formovať si atletickú postavu, čo často sprevádza nadmerný
príjem bielkovín a konzumácia rôznych doplnkov výživy. Snaha o atraktívny vzhľad a štíhlu
postavu u dievčat vedie k obmedzovaniu príjmu potravy (riziko mentálnej anorexie a bulímie).
Za najlepší spôsob výživy sa považuje strava energeticky a nutrične vyvážená. Tú možno
zabezpečiť iba konzumovaním rozličných potravín v primeranom množstve (3, 9, 10).
Cieľom našej práce bolo posúdiť, nakoľko sú výživové preferencie a averzie dospievajúcej
mládeže a ich obvyklá potravinová skladba v súlade so zásadami nutričnej prevencie.
Súbor a metódy
Vyšetrený súbor – prieskum sme urobili medzi stredoškolskou mládežou formou
anonymného dotazníka. Súbor respondentov tvorili žiaci 4. ročníkov Gymnázia Ľudovíta Štúra
v Trenčíne a Dopravnej akadémie v Žiline. Dotazník vyplnilo 112 žiakov, z toho 83 dievčat a
29 chlapcov vo veku od 16 – 19 rokov. Priemerný vek študentov bol 18,20 ± 0,43 rokov.
Použili sme modifikovaný dotazník CINDI, rozšírený o otázky týkajúce sa oblasti nášho
záujmu. Dotazníková metóda je finančne a časovo nenáročná, zabezpečuje anonymitu
respondentov a tým aj väčší stupeň objektivity dát. Dotazník obsahoval 43 otvorených aj
zatvorených otázok, v ktorých mohli študenti označiť jednu alebo v niektorých prípadoch aj
viac odpovedí.
Zamerali sme sa najmä na stravovacie návyky študentov: pravidelnosť stravovacieho
režimu, potravinová skladba raňajok a desiaty, potravinové preferencie a averzie, frekvencia
konzumácie rôznych druhov potravín s dôrazom na spotrebu ovocia, zeleniny a mliečnych
produktov. Časť otázok bola venovaná aj zisťovaniu nutričnej vzdelanosti študentov (postoje
k zdravej výžive, záujem o problematiku správneho stravovania, vedomosti o nutričnom
význame jednotlivých potravinových zdrojov).
Údaje z vyplnených dotazníkov sme preniesli do excelovej databázy, odpovede na otázky
sme vzostupne obodovali (čím pravidelnejšie sa stravuje, častejšie konzumuje, tým viac bodov
získa). Takýmto postupom sme vypočítali priemerné bodové skóre chlapcov a dievčat pre
všetky frekvenčné otázky.
Pri posudzovaní rozdielov medzi chlapcami a dievčatami sme použili deskriptívnu
štatistiku. Na štatistické spracovanie sme použili PC programy Microsoft Office Excel, Epi Info
(verzia 3.5.1,2018).
Výsledky a diskusia
Správny rytmus stravovacieho režimu je rovnako dôležitý pre obidve pohlavia. Celodenná
strava adolescentov by mala byť rozdelená na 5 denných jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant
a večera. V našom súbore bol priemerný denný počet jedál 4,11 ± 1,01, bez významného
intersexuálneho rozdielu.
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Obr. 1. Pravidelnosť stravovacieho režimu – porovnanie súboru dievčat a chlapcov (priemerný počet bodov)

Z výsledkov uvedených na obr. 1 vyplýva, že študenti najčastejšie konzumujú pravidelne
denne (4,86 bodov) obed. Viackrát týždenne až denne konzumujú večeru (častejšie dievčatá)
a desiatu (častejšie chlapci) Jedenkrát až viackrát týždenne študenti raňajkujú, o trochu menej
olovrantujú (častejšie dievčatá) a zriedkavo (1 – 2 krát mesačne) konzumujú druhú večeru,
pričom rozdiely medzi dievčatami a chlapcami nie sú signifikantné.
Aj odpovede na otázku: Kedy najviac a najradšej jedávaš? potvrdili, že študenti najviac
preferujú obedňajšiu konzumáciu (viac ako 60,0% študentov). Nasleduje obľuba večernej
konzumácie – 33,5% študentov a len 6,5% študentov uviedlo, že najviac a najradšej jedáva
ráno. Raňajky sú často označované ako najdôležitejšie jedlo dňa, pretože poskytujú organizmu
energiu na pokrytie energetických nárokov denných aktivít. Podľa najnovších výskumov by
mali raňajky tvoriť cca 15 až 25 % celodenného energetického príjmu (11). Avšak podobne ako
v našom súbore, aj Fatrcová-Šrámková (12) zistila v súbore študentov stredných škôl, že
najväčšou dennou porciou jedla je u 76% adolescentov obed, na druhom mieste bola večera.
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Potravinová skladba stravy študentov
Zisťovali sme, z čoho obvykle pozostávajú raňajky študentov. Študenti najčastejšie na
raňajky konzumujú chlieb/pečivo, mliečny výrobok (jogurt, syr, nátierka) a nápoj (čaj, voda,
mlieko, džús) (tab. 1). Dievčatá významne častejšie než chlapci majú ako súčasť raňajok
mliečne výrobky a aj cereálie a müsli. Pozitívnym zistením je, že údeniny a sladkosti na raňajky
uvádzali študenti len minimálne, naopak, za nepriaznivé považujeme zistenie, že len 28,6 %
študentov (častejšie dievčatá) má ako súčasť raňajok nejakú zeleninu alebo ovocie. 20,5 %
našich študentov neraňajkuje vôbec. K podobnému výsledku dospeli Baška a kol. (13) pri
prieskume stravovacích zvyklostí medzi vysokoškolákmi. Nutrične vyvážené raňajky
zabezpečia prísun potrebnej energie a dôležitých živín v priebehu dopoludňajších hodín.
Viacerí autori uvádzajú, že pravidelná konzumácia vyvážených raňajok zlepšuje kognitívny
výkon, čo je obzvlášť dôležité pre žiakov a študentov (14, 15).
Tab. 1. Čo obvykle raňajkuješ?
Odpovede študentov v %
Neraňajkujem
Mliečny výrobok (jogurt, syr, nátierka)
Nápoj (čaj, voda, mlieko, džús)
Údenina (saláma, klobása, paštéta)
Cereálie, müsli
Sladkosti
Ovocie, zelenina
Chlieb, pečivo
*p ˂ 0,05

Spolu
(n = 112)
20,5
48,2
45,5
6,3
36,6
0,9
28,6
51,8

Chlapci
(n = 29)
24,1
34,5
34,5
10,3
24,1
0,0
20,7
58,6

Dievčatá
(n = 83)
19,3
53,0*
49,4
4,8
41,0*
1,2
31,3
49,4

Zaujímala nás aj potravinová skladba študentskej desiaty. Približne 9 % študentov
nedesiatuje. Ostatní študenti obvykle desiatujú chlieb/pečivo (81,2 %), 57,1 % študentov má
ovocie alebo zeleninu (dievčatá významne častejšie) a nejaký nápoj (49,1 %). Sladkosti ako
súčasť desiaty uviedlo 17,8 % študentov a údeniny 11,6 % (častejšie chlapci).
Desiata školákov by nemala byť energeticky nadmerná, mala by pozostávať najmä z ovocia
a zeleniny, ktoré nezaťažujú príliš tráviaci systém a neznižuje sa pozornosť žiakov počas
vyučovacieho procesu (14, 15). V súbore žiakov základných škôl zistili autori Babinská a kol.
(16), že ovocie a zeleninu desiatovalo len 45,1% žiakov.
Keď sme následne porovnali priemernú frekvenciu konzumácie jednotlivých potravín
a zoradili ich v zostupujúcom poradí (obr. 2), zistili sme, že študenti najčastejšie konzumujú
ovocie a zeleninu a tiež mliečne produkty, častejšie tiež konzumujú ryžu, zemiaky, cestoviny,
chlieb, či už tmavý alebo biely a sladkosti. Zo živočíšnych potravín sa okrem mliečnych
produktov (vrátane masla) k častejšie konzumovaným potravinám dostalo len hydinové mäso,
ktoré študenti obľubujú a konzumujú najviac zo všetkých druhov mäsa. Aj podľa Chovancovej
(10), chlapci vo veku od 15 – 19 rokov preferujú najviac hydinové mäso (82,3% z nich), na
druhom mieste je bravčové a na treťom mieste hovädzie mäso.
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Obr. 2. Poradie vybraných potravín podľa frekvencie ich konzumácie v súbore chlapcov a dievčat

Preferenciu hydinového mäsa zistili autori (17) aj u vysokoškolských študentov (hydina
predstavovala až 64 % celkovej spotreby mäsa u študentov). Sitárová (18) však uvádza, že na
Slovensku pri klesajúcej spotrebe mäsa sa stále najviac konzumuje bravčové mäso: v roku 2015
podiel bravčového mäsa tvoril 58,5 %, hydinového 30,3 % a hovädzieho 8,8 % z celkovej
spotreby mäsa, ktorá bola 47,9 kg/osoba/rok (ODP = 57,3 kg). Úroveň spotreby mäsa na
Slovensku výrazne zaostáva za krajinami ako Nemecko alebo Taliansko, ktorých stredná
úroveň spotreby mäsa je dlhodobo na úrovni 87 kg (19).
Porovnali sme frekvenciu konzumácie vybraných potravín v súbore chlapcov a dievčat
(tab. 2). Chlapci častejšie preferujú mäso – všetky druhy, slaninu a údeniny, fastfood a pijú viac
sladkých nealko nápojov než dievčatá. Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo frekvencii
konzumácie týchto potravín sú vo väčšine významné. Dievčatá uvádzali významne častejšiu
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konzumáciu ovocia a zeleniny v porovnaní s chlapcami. Pri ostatných položkách sme nezistili
intersexuálne rozdiely v konzumácii.
Tab. 2. Priemerné bodové zisky študentov za frekvenciu konzumácie vybraných potravín
Chlapci (n = 29)

Dievčatá (n = 83)
x ± SD

Hovädzie mäso [body]
Bravčové mäso [body]
Slanina, oškvarky [body]
Hydina [body]
Údeniny [body]
Ryby [body]
Vajcia, majonéza [body]
Mliečne produkty [body]
Maslo [body]
Masť [body]
Rastlinný margarín [body]
Zelenina a ovocie [body]
Strukoviny [body]
Zemiaky [body]
Cestoviny [body]
Ryža [body]
Tmavý chlieb [body]
Biely chlieb [body]
Pochutiny [body]
Sladkosti [body]
Fastfood [body]
Sladké nealko [body]

2,9 ± 1,1
3.0 ± 1,1
2,1 ± 1,0
3,6 ± 0,8
3,1 ± 1,1
2,7 ± 1,0
2,9 ±1,0
4,1 ± 0,9
3,7 ± 1,3
1,8 ± 0,9
2,9 ± 1,2
4,2 ± 0,9
2,9 ± 1,1
3,6 ± 0,8
3,4 ± 0,9
3,7 ± 0,9
3,3 ± 1,2
3,2 ± 1,6
3,3 ± 1,1
3,3 ± 1,0
2,2 ± 0,9
3,2 ± 1,3

2,2 ± 0,9
2,5 ± 1,0
1,7 ± 0,9
3,4 ± 0,9
2,5 ± 1,2
2,3 ± 1,1
2,4 ± 1,0
4,2 ± 0,9
3,7 ± 1,3
1,6 ± 1,1
2,6 ± 1,6
4,6 ± 0,6
3,0 ± 0,9
3,6 ± 0,7
3,2 ± 0,8
3,5 ± 0,8
3,1 ± 1,3
3,5 ± 1,4
3,2 ± 1,1
3,5 ± 1,1
1,8 ± 0,7
2,7 ± 1,3

p
0,001
0,028
0,044
n.s.
0,044
n.s.
0,039
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,046
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,048
0,049

Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov
Na Slovensku je nedostatočná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov. Odporúčanú
spotrebu – 220 kg/osoba/rok sa u nás nedarí napĺňať. Nielen dospelí, ale aj dospievajúca mládež
a deti málo konzumujú tieto produkty. Dôsledkom je hyposaturácia organizmu vápnikom, čo
sa môže v budúcnosti prejaviť negatívnym vplyvom na zdravotný stav populácie (zvýšením
prevalencie predčasnej mortality, osteoporózy a iné) (4). Vzhľadom na uvedené sme zisťovali,
aká je preferencia/averzia mlieka a mliečnych výrobkov a frekvencia ich konzumácie v súbore
stredoškolskej mládeže.
Na otázku: Máš rád mlieko a mliečne výrobky? – 47,6 % študentov odpovedalo áno, denne
konzumujem mlieko alebo nejaký mliečny výrobok. Naopak, vôbec nekonzumuje mlieko a
mliečne výrobky 1,2 % študentov.
Porovnaním bodových ziskov za frekvenciu konzumácie v súbore chlapcov a dievčat (tab.
3) sme zistili, že chlapci častejšie pijú mlieko a kyslomliečne nápoje, konzumujú jogurty a syry
než dievčatá. Za veľmi nepriaznivé zistenie považujeme zriedkavú a nedostatočnú konzumáciu
kvalitných kyslomliečnych nápojov. Kyslomliečne produkty svojím obsahom probiotických
mikroorganizmov vykazujú imunomodulačné a imunoregulačné účinky (20). V populáciách
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viacerých kaukazských a stredoázijských republík sa pripisuje priaznivý vplyv na dlhovekosť
a oddialenie procesov starnutia práve vysokej spotrebe kyslomliečnych produktov (3, 4, 20).
Tab. 3. Priemerné bodové zisky chlapcov a dievčat za frekvenciu konzumácie mlieka a mliečnych produktov

Mlieko [body]
Kyslomliečne nápoje [body]
Jogurty, tvarohové krémy [body]
Syry tvrdé alebo tavené [body]

Chlapci (n = 29)
Dievčatá (n = 83)
(x ± SD)
3,21 ± 0,90
3,01 ± 0,99
1,83 ± 0,80
1,65 ± 0,72
2,93 ± 1,00
2,78 ± 0,91
3,24 ± 0,83
2,77 ± 0,86

P
n.s.
n.s.
n.s.
0,012

Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov u respondentov je nižšia než deklarujú
odporúčania. Odporúčania vychádzajú zo skutočnosti, že táto potravinová komodita
zabezpečuje napr. viac ako 50 % plnenie odporúčanej výživovej dávky vápnika. Pri
nedostatočnej konzumácii mliečnych produktov nie je možné dostatočne saturovať rastúci
organizmus vápnikom, vitamínom B2 a D. Odporúčaná denná spotreba pre skupinu mládeže vo
veku 15 – 18 rokov je 0,5 l mlieka, 30 g syrov a 100 g ostatných mliečnych výrobkov (21).
Respondenti (chlapci aj dievčatá) pri všetkých mliečnych produktoch však v priemere uvádzajú
nižšiu frekvenciu konzumácie než 4 (t.j. každodenná konzumácia), čo znázorňuje tab. 3.
K podobným záverom dospeli aj iní autori, ktorí sa venovali výžive a výživovej spotrebe detí
a mládeže na Slovensku (22 – 24).
Vrodená alebo výchovou navodená obľuba a chuťová preferencia mlieka a produktov
vyrábaných z mlieka môže do značnej miery prispieť k zvýšeniu spotreby tejto komodity. Ako
preukázala vo svojej práci Farková (25), ktorá sledovala spotrebu mlieka a mliečnych
produktov u detí predškolského veku, matky, ktoré sami obľubovali mlieko a obvykle
disponovali lepšími vedomosťami o význame mlieka, aj významne častejšie podávali svojim
deťom mlieko a najmä kyslomliečne nápoje a jogurty. Chuťové preferencie sú veľmi stabilné
a často pretrvávajú po celý život, preto treba osobitnú pozornosť venovať stravovaniu v rodine
(25 – 27).
Konzumácia ovocia a zeleniny
Ako vyplýva z viacerých prieskumov, slovenské deti konzumujú aj málo ovocia a zeleniny.
Fatrcová-Šrámková (12), ktorá sledovala stravovacie návyky stredoškolákov zistila, že ovocie
denne konzumuje 52 % stredoškolských študentov. Ako uvádza Chovancová (10), dennú
konzumáciu zeleniny uviedlo 41 % chlapcov a 50 % dievčat v súbore stredoškolských
študentov. Preto sme sa aj v našom výskume podrobnejšie venovali tejto problematike. Na
otázku: Máš rád ovocie? všetci naši respondenti odpovedali kladne. Ale len 65,5 % chlapcov
a 72,3 % dievčat uviedlo, že ovocie sa v ich jedálničku vyskytuje denne alebo takmer denne.
Nepríjemným zistením bola pomerne nízka obľuba a konzumácia ovocných/zeleninových štiav
– každodennú konzumáciu uviedlo len 6,0 % našich študentov, týždennú konzumáciu 33,9 %
a až polovica respondentov uviedla konzumáciu len 1- až 2-krát mesačne.
Z ovocia mladí ľudia najviac preferujú jahody a maliny (78,6 %), pomaranče a mandarínky
(74,1 %), jablká a hrušky (72,3 %). Pri všetkých druhoch ovocia dievčatá častejšie (pri
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pomarančoch a mandarínkach významne častejšie) deklarovali ich obľúbenosť než chlapci.
Najmenej obľúbené sú čerešne a višne (51,8 %), ktoré sú bohatým zdrojom dôležitých
nutrientov vrátene vlákniny, polyfenolov, karotenoidov, vitamínu C a medi (28). Višne
a čerešne sa opakovane vyskytovali aj v odpovediach študentov na otázku: Ktoré ovocie nemáš
rád? Z ďalších častejšie uvádzaných neobľúbených druhov ovocia medzi našimi študentami to
boli egreše, ríbezle, figy, kivi a grepy.
Nedostatočná spotreba ovocia a ovocných výrobkov u našich respondentov korešponduje
s celoslovenskou situáciou: v roku 2015 bola spotreba ovocia 65,7 kg/osobu/rok, čo predstavuje
67 % ODP (18). Na Slovensku sa tradične konzumuje málo ovocia a ovocných výrobkov.
Slovensko patrí spolu s Bulharskom, Rumunskom a Poľskom do skupiny európskych krajín
s najnižšou spotrebou ovocia. Naopak, krajiny s vysokou spotrebou týchto produktov (viac ako
140 kg na osobu ročne) sú Luxembursko, Grécko, Rakúsko a Taliansko (19). Spotreba zeleniny
a zeleninových výrobkov v roku 2015 bola 100,9 kg/osobu/rok, čo predstavuje 78,9 % ODP
(18).
Čo sa týka konzumácie zeleniny, bola situácia v našom súbore, podobne ako pri ovocí, málo
uspokojivá. Len 62 % chlapcov a 76 % dievčat denne konzumuje zeleninu (či už vo forme
polievky, hlavného jedla, šalátu alebo surovú). Študenti najviac obľubujú paradajky a papriky
(77,7 %). Nasledovali hrášok a kukurica (42,9 %) a na treťom mieste boli brokolica či karfiol
(39,3 %). Chlapci v porovnaní s dievčatami viac obľubujú mrkvu, kapustu, paradajky
a papriky. Dievčatá zase častejšie obľubujú brokolicu a karfiol, tekvicu a cukinu (významne
častejšie), hrášok a kukuricu. Zo surovej zeleniny majú študenti v obľube najviac uhorky – tie
sa vyznačujú obsahom vlákniny, vitamínu C a minerálnych látok vrátane kremíka a draslíka
(3).
Zaujímavé je, že v odpovediach študentov na otázku: Ktoré druhy zeleniny nemáš rád?
prevládali averzie voči už uvedeným obľúbeným druhom zeleniny: často sa opakovali
brokolica, špenát, cukina, tekvica, kel, petržlen, ale aj a baklažán. Ako uvádza Gilbert (29),
práve špenát a brokolica patria medzi bohaté zdroje karoténov, vitamínu E a ďalších
bioaktívnych látok.
Vypočítaním priemerných bodových skóre chlapcov a dievčat za frekvenciu konzumácie
osobitne ovocia, zeleniny a štiav sme zistili, že ani v jednom prípade študenti nedosiahli
optimálny priemerný výsledok – 4 body (t.j. každodenná konzumácia) (tab. 4). Dievčatá v
porovnaní s chlapcami nevýznamne častejšie jedia zeleninu aj ovocie, dievčatá častejšie jedia
zeleninu než ovocie a chlapci, naopak, častejšie jedia ovocie než zeleninu. Bodový zisk za
ovocné/zeleninové šťavy potvrdzuje ich nedostatočnú konzumáciu v našom súbore
respondentov. V štúdii Golan et al. (30) autori zistili, že nedostatočný príjem ovocia a zeleniny
stúpa s vekom detí a adolescentov. Podobný trend pozorovali aj autori štúdie HBSC –
Slovensko – 2017/2018 medzi 11- až 15-ročnými školákmi (31).
Odporúčania WHO pre dennú konzumáciu ovocia a zeleniny sú najmenej 400 g na osobu
(konkrétnejšie 5 dávok po 80 g), resp. príjem aspoň 300 g zeleniny a 100 g ovocia denne (32).
Preto sme aj my zisťovali, či študenti konzumujú ovocie a zeleninu viackrát denne (obr. 3).
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Polovica respondentov uviedla konzumáciu 2-krát denne, 3- alebo viackrát denne konzumuje
ovocie 7,1 % a zeleninu 2,7 % respondentov. Až 46 % (40 %) respondentov uviedlo
konzumáciu jedenkrát denne pri zelenine (ovocí).
Tab. 4. Priemerné bodové zisky študentov za frekvenciu konzumácie zeleniny a ovocia
Chlapci (n = 29)
Zelenina [body]
Ovocie [body]
Ovocné a zeleninové šťavy [body]

3,59 ± 0,57
3,62 ± 0,56
2,52 ± 0,69

(x ± SD)

Dievčatá (n = 83)
3,75 ± 0,46
3,70 ± 0,51
2,41 ± 0,70

p
n.s.
n.s.
n.s.

Obr. 3. Odpovede študentov na otázku: Jedávaš zeleninu a ovocie viackrát denne?

Nutričné vedomosti študentov
V nadväznosti na zisťovanie obľuby a frekvencie konzumácie mliečnych produktov, ovocia
a zeleniny nás zaujímalo, aké sú vedomosti stredoškolákov o nutričnom význame
a prospešnosti pravidelnej konzumácie týchto potravín. Na tab. 5 uvádzame výsledky
vedomostného prieskumu. Študenti si uvedomujú, že je dôležité konzumovať tieto potraviny
pravidelne a často. Avšak 10 % študentov sa nevedelo vyjadriť k potrebe konzumácie
ovocia/zeleniny a takmer 33 % študentov k potrebe konzumácie mliečnych produktov.
Na konkrétne otázky, zdrojom akých dôležitých živín sú mliečne produkty, resp. ovocie
a zelenina, nesprávnu odpoveď zvolilo minimum študentov – 4,5 %, resp. 3,6 %. Študenti
dostali vždy ponuku 4 odpovedí (pričom len 2 boli správne), Väčšina študentov – 87,5 %, resp.
75 % označila len jednu správnu odpoveď, obidve správne odpovede označilo 8,0 %, resp.
21,4 % študentov. Významné intersexuálne rozdiely v úrovni nutričných vedomostí sme
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nezistili, na rozdiel od iných štúdií, kde dievčatá vykazovali lepšie stravovacie návyky
podmienené vyššou úrovňou nutričnej gramotnosti (6, 8, 10, 33).
Nedostatočné nutričné vedomosti stredoškolských študentov bezpochyby súvisia s ich
nedostatkom záujmu o problematiku zdravej výživy (33). Hoci sa prevažná väčšina študentov
(91,1 %) stotožňuje s tvrdením, že výživa môže ovplyvňovať naše zdravie, až 42,9 %
respondentov uviedlo, že sa o problematiku zdravej výživy nezaujíma (tab. 5). Naopak, záujem
prejavuje 57,1 % našich respondentov, avšak nie vždy majú dostatok informácii.
Tab. 5. Nutričné vedomosti stredoškolských študentov (n = 112)
Otázka

Odpoveď

Je potrebné konzumovať pravidelne a často
mlieko a mliečne výrobky?
Mlieko a ml. výrobky sú dôležitým zdrojom:
- sacharidov a vlákniny
- vápnika a laktózy
- plnohodnotných bielkovín
- vitamínov C a K
Je potrebné konzumovať pravidelne a často
zeleninu a ovocie?
Ovocie a zelenina sú zdrojom:
- vlákniny a vody
- vitamínov a minerálnych látok
- nasýtených tukov a cholesterolu
- bielkovín a energie
Zaujímaš sa o problematiku zdravej výživy?

% študentov

Nie

9,2

Neviem

32,7

Áno, je to dôležité

58,1

Nesprávna odpoveď

4,5

1 správna odpoveď

87,5

2 správne odpovede

8,0

Nie
Neviem
Áno, je to dôležité

0,9
9,8
89,3

Nesprávna odpoveď

3,6

1 správna odpoveď

75,0

2 správne odpovede

21,4

Nie

42,9

Áno, ale mám málo informácii

36,6

Áno a mám aj dosť informácií

20,5

televízia,
časopisy
17%

internet
55%

odborná
literatúra
9%

priatelia
19%
Obr. 4. Zdroje informácií o zdravej výžive
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Veľmi zarážajúce bolo zistenie, že ako hlavný zdroj informácii o správnom stravovaní
študenti označovali internet, menej priateľov, televíziu a časopisy, a najmenej odbornú
literatúru. Škola (pedagóg alebo konkrétne predmety v rámci výučbového procesu) sa
v odpovediach našich stredoškolákov nevyskytovala (obr. 4).
Závery
V práci sme analyzovali stravovacie návyky a výskyt nutričných chýb v súbore študentov
– stredoškolákov, s osobitným zameraním na potravinové preferencie a averzie. Zistili sme:
 Študenti nedodržujú optimálny vzorec rozloženia dennej stravy na 5 jedál, priemerný počet
jedál chlapcov aj dievčat je 4 jedlá denne, s tendenciu vyššieho príjmu energie vo večerných
hodinách (najmä chlapci).
 Vôbec neraňajkuje 1/5 študentov, cca 70 % študentov nemá na raňajky žiadne ovocie alebo
zeleninu (častejšie chlapci).
 Vôbec nedesiatuje 9 % študentov, 43 % nemá na desiatu žiadne ovocie ani zeleninu
(častejšie chlapci).
 Študenti majú nedostatočnú konzumáciu rýb a strukovín, najmä v porovnaní s vyššou
konzumáciou pochutín a sladkostí.
 Študenti konzumujú v porovnaní s odporúčaniami málo mlieka a mliečnych produktov.
Bola zistená veľmi nízka konzumácia zdraviu prospešných kyslomliečnych nápojov.
 Študenti konzumujú málo ovocia a zeleniny (najmä chlapci). Až 29,5 % študentov nejedáva
denne ovocie a 27,7 % nejedáva denne zeleninu.
 Pri testovaní nutričnej vzdelanosti sa preukázalo, že úroveň nutričného vzdelania študentov
(vedomosti o zdravotných benefitoch mliečnych produktov, ovocia a zeleniny) je málo
uspokojivá.
Na základe zistených výsledkov navrhujeme, aby sa aj na stredných školách venovalo viac
pozornosti otázkam zdravej výživy. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu by mala byť aj
výchova k zdravému stravovaniu, k racionálnej výžive. Mládež by mala byť oboznámená s
rizikami, ktoré prináša nutrične nevyvážená a energeticky neprimeraná strava, spolu
s nadmerným užívaním návykových látok a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
Informácií a odporúčaní o tom, ako zdravo žiť a racionálne sa stravovať, je v súčasnej
literatúre a na internete veľké množstvo. Niektoré sa opakujú, niektoré zovšeobecňujú, viaceré
si protirečia, mnohé sa menia s pribúdaním vedeckých poznatkov. Škola je popri rodine
informatívne aj formatívne nezastupiteľná pri prezentovaní, osvojovaní a zvnútorňovaní zásad
racionálnej životosprávy a výživy. Dôležitú úlohu v tomto smere môže zohrať práve učiteľ,
ktorý môže byť predpokladom a možnou garanciou edukačného úspechu v tejto oblasti.
Záverom možno konštatovať, že aj výsledky našej analýzy poukazujú na potrebu
efektívnejších a dlhodobých intervencií zameraných na podporu a ochranu zdravia mládeže.
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Stredoškolskí študenti, mladí ľudia na prahu dospelosti, by mali aktívnejšie usmerňovať svoju
životosprávu, vrátane výživy, v zmysle zdravotníckych odporúčaní.
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DETERMINÁCIA TELESNÉHO ZLOŽENIA APLIKÁCIOU VZDUCHOVEJ
PLETYZMOGRAFIE V SÚBORE ŽIEN1
M. Schwarzová, K. Fatrcová-Šramková
Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU, Nitra

Prevalencia obezity predstavuje rastúci celosvetový problém (1). Obezita môže byť
definovaná použitím rôznych metód merania adipozity, ako je konvenčný index telesnej
hmotnosti (BMI), zloženie tela (napríklad telesný tuk, svalová hmota), obvod pása (WC)
a rôzne indexy, napr. index tvaru tela (ABSI) (2). Posúdenie a definovanie úrovne obezity
v rôznych populačných skupinách je v súčasnosti intenzívne riešenou a diskutovanou otázkou.
Cieľom práce bolo určiť zloženie tela použitím metódy vzduchovej pletyzmografie (ADP)
a identifikovať normálnu hmotnosť, nadmernú hmotnosť a obezitu v súbore žien na základe
nameraného podielu telesného tuku (FM), indexu telesnej hmotnosti (BMI), indexu tukovej
hmoty (BFMI) a indexu netukovej hmoty (FFMI). Špecifickým cieľom bolo zhodnotiť
spoľahlivosť BMI pri identifikácii obezity v porovnaní s nameraným podielom telesného tuku
metódou ADP, indexov BFMI a FFMI.
Materiál a metódy
V súbore 66 dospelých žien sme zisťovali telesné zloženie a energetickú potrebu
(pokojový a celkový energetický výdaj). Merania sa zúčastnili ženy s priemerným vekom
28,16 ± 8,87 rokov (od 19,19 do 59,33 rokov).
Antropometrické merania telesnej výšky (cm) sme realizovali pomocou multifunkčného
posuvného antropometrického meradla A-213 (stadiometer) (Trystom, Česká republika)
a telesnú hmotnosť váhou, ktorá je súčasťou zariadenia BOD POD (Cosmed USA, Inc.,
Concord, CA, USA) (obr. 1).
Zisťovali sme podiel telesného tuku a beztukovej telesnej hmoty použitím prístrojového
zariadenia BOD POD (Cosmed USA, Inc., Concord, CA, USA) (obr. 1) na princípe
This work was supported by AgroBioTech Research Centre built in accordance with the project Building
„AgroBioTech" Research Centre ITMS 26220220180, project ITEBIO ITMS 26220220115, project
KEGA 024/SPU-4/2018, and project APVV 15/0229.
1
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vzduchovej pletyzmografie (ADP).
Vzduchová pletyzmografia (air displacement plethysmography, ADP) používa meranie
hustoty tela pre odhad zloženia tela (3). Táto technika vypočíta objem tela na základe merania
zmeny objemu vzduchu v meracej komore po jej obsadení meraným subjektom (4). ADP má
niekoľko výhod v porovnaní s duálnou röntgenovou absorpciometriou (dual-energy X-ray
absorptiometry, DEXA), ktorá sa považuje za zlatý štandard pre určovanie telesnej
kompozície; jej použitie je relatívne jednoduché, menej nákladné a nevystavuje merané
subjekty žiareniu. ADP môže merať jedincov aj s nadmernou telesnou hmotnosťou a
rozmermi (5).

Obr. 1. Analyzátor BOD POD (Schwarzová, 2016)

Metódu ADP sme použili na zmeranie objemu tela a následne sme stanovili denzitu tela
pomocou softvéru (Software Version 4.2+, Cosmed USA, Inc.). Pred každým meraním bol
BOD POD kalibrovaný v súlade s pokynmi výrobcu. Na základe nameraných hodnôt pre
objem a hmotnosť tela boli determinované parametre telesnej kompozície: denzita tela (BD;
kg/l), podiel tuku (FM; kg), netuková hmota (FFM; kg), percento telesného tuku (% FM),
percento netukovej hmoty (% FFM) a ďalšie parametre. Na určenie telesného zloženia sme
použili rovnice podľa autorov: Brožek et al. (1961) a Siri (1961) v rámci softvérového
vybavenia prístroja BOD POD.
Obezitu sme identifikovali na základe % FM a BMI. BMI (body mass index) sme
vypočítali (kg/m2) a vyhodnotili pomocou klasifikácie nadmernej hmotnosti a obezity na
základe WHO BMI cut-off (6). Sledovaný súbor sme rozdelili do kategórií na základe
percentuálneho podielu tuku a súčasne BMI (tab. 1).
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Tab. 1. Kritériá pre rozdelenie na skupiny podľa percentuálneho podielu tuku a súčasne BMI
Charakteristika BC
Primeraný (proporcionálny) [ideálny telesný typ]
Zdanlivá obezita [silný telesný typ]
Skrytá (latentná) obezita
Nadmerná hmotnosť [slabý telesný typ s nadváhou]
Obezita [chronický obézny typ]
BC – telesná konštitúcia (body composition)

Lean
Seeming Obesity
Latent Obesity
Overweight
Obesity

% tuku
< 30
< 30
≥ 30
30,1 – 34,9
≥ 35

BMI (kg/m2)
< 25
≥ 25
< 25
≥ 25
≥ 25

Za hraničnú hodnotu pre BMI sme zvolili 25 kg/m2, nakoľko sa táto hodnota považuje za
hraničnú pre identifikáciu nadmernej hmotnosti poľa BMI (6). Pre definovanie nadmernej
hmotnosti (30,1 – 34,9 % u žien) a obezity (≥ 35,0 % u žien) sme použili prísnejšie kritériá
pre % FM, avšak najčastejšie používané v literatúre. Muži sú zvyčajne klasifikovaní ako
obézni, ak ich % FM presiahne 25 %, zatiaľ čo pre ženy je hranica 30 % (7 – 9). Ďalšími
kritériami pre rozdelenie súboru boli vek: < 28 rokov (študentky) a ≥ 28 rokov
(zamestnankyne univerzity); fyzická aktivita – stupne definované podľa softvéru BOD POD
(Software Version 4.2+, Cosmed USA, Inc.) nasledovne: sedavá činnosť, málo aktívny
jedinec, aktívny jedinec.
Na štatistické zhodnotenie sme použili softvér Statistica.cz (verzia 10, StatSoft, Inc.,
Česká republika). Stanovili sme priemerné hodnoty, SD, SEM a 95-percentné intervaly
spoľahlivosti jednotlivých parametrov, rozdiely priemerných hodnôt antropometrických
parametrov ako aj prevalenciu jedincov s obezitou a s normálnou hmotnosťou v sledovanom
súbore. Rozdiely medzi skupinami stratifikovanými na základe BMI a FM sme posudzovali
ANOVA testom, z tejto časti práce sme vylúčili skupiny zdanlivá obezita a nadmerná
hmotnosť pre nízky počet subjektov v týchto skupinách (tab. 3). Prevalencie sme porovnávali
chí-kvadrát testom. Pre štatisticky významné rozdiely uvádzame hodnoty p. Pre korelácie
uvádzame korelačný koeficient r a štatistickú významnosť korelácie p.
Výsledky a diskusia
V práci sme sa zamerali na atribúty telesnej kompozície analyzovanej na princípe
vzduchovej pletyzmografie (analyzátorom BOD POD), ktorá sa v praxi bežne nepoužíva.
Následne sme sa zamerali na komparáciu s rutinne používaným indexom telesnej hmotnosti
(BMI). Telesná hmotnosť bola v súbore 66 dospelých žien 63,27 ± 10,99 kg (od 48,65 do
111,84 kg) a telesná výška 166,3 ± 6,6 cm (od 150,5 do 186,5 cm) (tab. 2).
Analýza telesného zloženia preukázala, že priemerné hodnoty telesného tuku získané
prostredníctvom metódy ADP (BOD POD-om) sú na hornej hranici odporúčaného rozpätia
pre percentuálny podiel telesného tuku v pásme nadmernej hmotnosti (tab. 2).
Najvyššiu hodnotu BFMI 17,97 kg/m2 (tab. 2) sme zaznamenali u probandky s najvyšším
podielom telesného tuku 51,7 % vo veku 49 rokov, u ktorej sme zistili BMI 34,74 kg/m2
a relatívne vyšší FFMI 16,76 kg/m2. Vyšší podiel netukovej hmoty u tejto probandky sa
premietol aj do hodnoty BMI, ktorá sa nachádzala v pásme vyšších hodnôt, nie však
vysokých, ktoré by sme očakávali na základe nameraného podielu telesného tuku.
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Druhú najvyššiu hodnotu BFMI 16,76 kg/m2 mala probandka vo veku 23 rokov, u ktorej
sme zistili podiel telesného tuku 44,3 % a BMI 34,74 kg/m2, u tejto probandky sme zistili aj
najvyššiu hodnotu FFMI 21,05 kg/m2 (tab. 2). Vzhľadom na mladý vek boli tieto hodnoty
očakávané.
Najnižšiu hodnotu FFMI 11,28 kg/m2 (tab. 2) sme zistili u probandky s podielom
telesného tuku 37,4 %, čo zodpovedá obezite, BMI bol 18,01 kg/m2, BFMI 6,73 kg/m2,
fyzickú aktivitu uviedla probandka nízku. Najnižšiu hodnotu BFMI 2,05 kg/m2 sme zistili
u fyzicky aktívnej probandky s podielom telesného tuku 10,6 % a BMI 19,40 kg/m2 vo veku
22 rokov.
Tab. 2 Parametre telesnej kompozície stanovené metódou ADP v sledovanom súbore
Parameter
Vek (roky)
Telesná výška (cm)
Telesná hmotnosť – BM (kg)
Tuková hmota – FM (%)
Tuková hmota – FM (kg)
Beztuková hmota – FFM (%)
Beztuková hmota – FFM (kg)
Objem tela – BV (l)
Hustota tela – BD (kg/l)
Povrch tela – BSA (m2)
BMI (kg/m2)
FFMI (kg/m2)
BFMI (kg/m2)

priemer  SD
28,16 ± 8,87
166,30 ± 6,56
63,27 ± 10,99
30,12 ± 7,56
19,56 ± 8,00
69,88 ± 7,56
43,71 ± 5,42
61,47 ± 11,44
1,03 ± 0,02
1,70 ± 0,15
22,87 ± 3,60
15,79 ± 1,60
7,07 ± 2,83

min
19,19
150,5
48,65
10,60
5,71
48,30
33,38
45,89
0,99
1,48
18,01
11,28
2,05

max
59,33
186,5
111,84
51,70
49,58
89,40
62,26
111,69
1,07
2,23
37,80
21,05
17,97

95% CI
25,98 – 30,34
164,69 – 167,91
60,57 – 65,98
28,26 – 31,98
17,60 – 21,53
68,62 – 71,74
42,38 – 45,04
58,66 – 64,29
1,03 – 1,04
1,67 – 1,74
21,98 – 23,75
15,40 – 16,19
6,38 – 7,77

FM – tuková telesná hmota (fat mass), FFM – beztuková telesná hmota (fat free mass), BM – telesná hmotnosť
(body mass), BV – objem tela (body volume), BD – hustota tela (body density), BSA – povrch tela (body surface
area), BMI – index telesnej hmotnosti (body mass index), FFMI – index netukovej hmoty (fat free mass index),
BFMI – index tukovej hmoty (body fat mass index), CI – interval spoľahlivosti (confidence interval)

Pri ukazovateli FFMI sme pre 95% CI zistili hodnoty 15,40 – 16,19 kg/m2 (tab. 2).
Hodnoty korešpondujú so zisteniami Bahadori et al. (10), ktorí v prierezovej štúdii rakúskej
populácie zistili normálne hodnoty pre FFMI žien v rozsahu 15,1 – 17,0 kg/m2. Naše výsledky
ďalej korešpondujú aj s autormi Kyle et al. (11), u ktorých sa hodnoty pre FFMI nachádzali
u žien s normálnou hmotnosťou v rozsahu 14,6 – 16,7 kg/m2, s nadmernou hmotnosťou 16,8 –
18,1 kg/m2 a pri obezite zistili hodnoty vyššie ako 18,2 kg/m2.
Pri BFMI sme pre 95% CI zistili hodnoty 6,38 – 7,77 kg/m2 (tab. 2). Hodnoty
korešpondujú so zisteniami Bahadori et al. (10), ktorí identifikovali normálne hodnoty pre
BFMI žien 3,4 – 8,0 kg/m2. Kyle et al. (11), ktorí hodnotili rozdiely v indexe telesnej
hmotnosti, BFMI a FFMI u zdravých subjektov vo veku 18 až 98 rokov, zistili u žien (n =
3 184) intervaly pre BFMI v pásme s normálnou hmotnosťou 3,9 – 8,1 kg/m2, s nadmernou
hmotnosťou 8,2 – 11,7 kg/m2 a s obezitou viac ako 11,8 kg/m2.
Súbor sme rozdelili podľa zvolených kritérií pre % BF a BMI. Zaujímavým zistením
nášho skúmania bola identifikácia skrytej obezity u takmer tretiny súboru (tab. 3).
Vo vyšetrovanom súbore žien sme hodnotili zastúpenie probandov s normálnym,
zvýšeným a vysokým podielom telesného tuku (%) v rámci podskupín podľa BMI, veku
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a fyzickej aktivity. Signifikantne viac bolo žien s podielom tukovej hmoty menej ako 35 %
(tab. 4) v skupine s normálnym BMI ako s vyšším BMI (68,2 vs. 6,0 %; p < 0,001). V súbore
bolo viac žien (tab. 4) s normálnym a zvýšeným podielom telesného tuku (pod 35 %)
v mladšej kategórii bez štatistickej významnosti (56,1 vs. 18,2 %; p = 0,054). Viac ako
polovica súboru (63,7 %) uviedla nízku fyzickú aktivitou (tab. 4). Optimálny podiel telesného
tuku závisí od pohlavia, veku, etnika a úrovne vykonávanej fyzickej (pohybovej) aktivity. U
pohybovo aktívnych jedincov je podiel telesného tuku signifikantne nižší ako u osôb
vyznačujúcich sa sedavým spôsobom života. Naopak, pri prejave hypokinézy možno
pozorovať rozvoj nadváhy a obezity (11).
Tab. 3. Rozdelenie súboru podľa telesnej konštitúcie
Telesná konštitúcia
Primeraní (proporcionálni)
Lean
Zdanlivá obezita
Seeming Obesity
Skrytá obezita
Latent Obesity
Nadmerná hmotnosť
Overweight
Obezita
Obesity

FM %
< 30
< 30
≥ 30
30,1 – 34,9
≥ 35

BMI (kg/m2)
< 25
≥ 25
< 25
≥ 25
≥ 25

n (%)
31 (46,97)
1 (1,52)
21 (31,81)
3 (4,55)
10 (15,15)

Tab. 4. Rozdelenie súboru podľa % tuku a BMI, veku, fyzickej aktivity
% FM
n (spolu)
≤ 30 %
30,1 – 34,9 %
≥ 35 %
p

BMI (kg/m2)
< 25
≥ 25
52
14
n
%
n
%
31 47,0
1
1,5
14 21,2
3
4,5
7
10,6 10 15,2
< 0,001

Vek (rokov)
< 28
≥ 28
46
20
n
%
n
%
26 39,4 6
9,1
11 16,7 6
9,1
9
13,6 8 12,1
0,054

neaktívni
14
n
%
5
7,6
3
4,5
6
9,1

Fyzická aktivita
nízka aktivita
42
n
%
20
30,3
12
18,2
10
15,2
0,354

aktívni
10
n
%
7
10,6
2
3,0
1
1,5

Tab. 5 Charakteristika skupín žien rozdelených podľa kritérií BMI a telesného tuku
Kritériá pre FM (%)
Kritériá pre BMI (kg/m2)
n (%)
Vek (r.)
Telesná výška (cm)
Telesná hmotnosť – BM (kg)
Tuková hmota – FM (%)
Tuková hmota – FM (kg)
Beztuková hmota – FFM (%)
Beztuková hmota – FFM (kg)
Objem tela – BV (l)
Hustota tela – BD (kg/l)
Povrch tela – BSA (m2)
BMI (kg/m2)
FFMI (kg/m2)
BFMI (kg/m2)
FA (level)

Primeraní
< 30
< 25
31 (46,97)
25,85 ± 6,01 a
166,73 ± 6,77
58,20 ± 5,40 a
23,98 ±4,57 a
14,04 ± 3,31 a
76,02 ± 4,57 c
44,15 ± 3,95 b
55,75 ± 5,39 a
1,04 ± 0,01 c
1,65 ± 0,10 a
20,95 ± 1,66 a
15,89 ± 1,14 b
5,06 ± 1,18 a
2,03 ± 0,60 b

Latentná obezita
≥ 30
< 25
21 (31,81)
30,41 ± 10,84 ab
164,87 ± 5,49
60,04 ± 4,68 a
33,91 ± 3,12 b
20,38 ± 2,69 b
66,09 ± 3,12 b
39,66 ± 3,40 a
58,70 ± 4,65 a
1,02 ± 0,01 b
1,66 ± 0,08 a
22,11 ± 1,70 a
14,61 ± 1,32 a
7,50 ± 0,93 b
1,95 ± 0,50 ab

Obezita
≥ 35
≥ 25
10 (15,15)
32,45 ± 11,25 b
166,85 ± 7,36
81,32 ± 13,41 b
41,13 ± 4,44 c
33,73 ± 8,46 c
58,87 ± 4,44 a
47,59 ± 6,51 c
80,74 ± 13,78 b
1,01 ± 0,01 a
1,90 ± 0,17 b
29,15 ± 3,93 b
17,05 ± 1,62 c
12,10 ± 2,85 c
1,60 ± 0,70 a

p

< 0,05
> 0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,05

Rozdiely medzi skupinami boli analyzované jednofaktorovou ANOVA, rozdielne písmená a-c znamenajú
signifikantné rozdiely; FM – tuková telesná hmota (fat mass), FFM – beztuková telesná hmota (fat free mass),
BM – telesná hmotnosť (body mass), BV – objem tela (body volume), BD – hustota tela (body density), BSA –
povrch tela (body surface area), BMI – index telesnej hmotnosti (body mass index), FFMI – index netukovej
hmoty (fat free mass index), BFMI – index tukovej hmoty (body fat mass index), FA – fyzická aktivita
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V súbore bol priemerný BMI 22,87 ± 3,60 kg/m2 (CI: 21,98 – 23,75 kg/m2) a zodpovedal
normálnej hodnote (tab. 2). V skupine s latentnou obezitou rovnako ako v skupine štíhlych
probandiek sme zistili priemerný BMI zodpovedajúci hodnote pre normálnu hmotnosť.
Významne vyšší BMI (p < 0,001) mali probandky v skupine obézne. Priemerná hodnota BMI
29,15 ± 3,93 kg/m2 bola v pásme vysoké BMI (tab. 5), neprekročila však hranicu veľmi
vysoké BMI > 30 kg/m2. V skupine so zistenou latentnou obezitou s normálnymi hodnotami
BMI sme zistili významne vyšší podiel telesného tuku (33,91 ± 3,12 %; p < 0,001) a vyšší
BFMI (7,50 ± 0,93 kg/m2; p < 0,001) (tab. 5). Títo jedinci, ktorí majú zvyčajne hodnotenie „s
nízkym rizikom“ na základe hodnotenia podľa BMI, sú v skutočnosti vysoko rizikoví
v zmysle metabolických ochorení. Percento tuku sme zaznamenali vyššie u starších žien,
rovnako aj BFMI. Podiel netukovej hmoty (% FFM) v sledovanom súbore mal opačný trend
ako telesný tuk. FFMI bol významne nižší u žien so zistenou latentnou obezitou v porovnaní
s normálnou hmotnosťou a obéznymi (tab. 5).
Medzi BMI a BFMI sme zistili významný pozitívny vzťah vo všetkých skupinách
rozdelených na základe podielu telesného tuku (štíhly: r = 0,7267; p < 0,001; latentná obezita:
r = 0,6389; p < 0,01; obezita: r = 0,9344; p < 0,001). Rovnako pozitívnu závislosť sme zistili
aj medzi BMI a FFMI. FFMI a BFMI narastali lineárne so zvyšujúcim sa BMI (obr. 2a a 2b).
Najvýraznejší vzťah medzi BMI a FFMI sme zaznamenali v skupine probandiek so zistenou
latentnou obezitou (r = 0,8386; p < 0,001). Priemerná hodnota FFMI v tejto skupine bola
signifikantne najnižšia (14,61 ± 1,32 kg/m2) v porovnaní so skupinou štíhlych probandiek
(15,89 ± 1,14 kg/m2) aj obéznych (17,05 ± 1,62 kg/m2) (p < 0,001) (tab. 5). Vzhľadom na
mladý vek skúmaného súboru (CI: 25,98 – 30,34 rokov) (tab. 2) predpokladáme, že zvýšenie
telesnej hmotnosti bolo spojené so zvýšením aktívnej telesnej hmoty spolu s tukovou. Naše
výsledky sú v súlade so zisteniami Kyle et al. (12).

Obr. 2a. Korelácia BMI v skupinách podľa % FM s FFMI
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Obr. 2b. Korelácia BMI v skupinách podľa % FM s BFMI

Vzhľadom na to, že FFM a FM sa menia s výškou, hmotnosťou a vekom, je ťažké určiť,
či jednotlivé subjekty majú nízke alebo vysoké FFM alebo FM. Použitie FFM v absolútnych
hodnotách komplikuje interpretáciu, pretože FFM úzko súvisí s výškou a s vekom sa znižuje.
Posúdenie FFM má značný význam pri hodnotení nutričného stavu v epidemiologických,
klinických a vedeckých štúdiách. Je jedným z diagnostických kritérií pre diagnostiku
kachexie (13) a je významne spojený s morbiditou a mortalitou. Dôležitou skutočnosťou je
bežné pozorovanie nízkych hodnôt FFM v normálnej populácii s nadváhou (14) a so
sarkopéniou, ktoré sú nezávisle spojené s nepriaznivými výsledkami v oblasti zdravia a
invalidity (15). Variácie FFM a FM s vekom a výškou tiež sťažujú stanovenie požadovaných
rozmedzí (10). Van Itallie et al. (16) odporučili, aby boli FFM a FM normalizované
samostatne na výšku. FFM i FM delili druhou mocninou výšky, aby získali index netukovej
hmoty (FFMI) a index tukovej hmoty (BFMI). Kyle et al. (12) jasne ukázali užitočnosť a
výhody merania FFMI a BFMI.
Široké používanie indexu telesnej hmotnosti (BMI) na definovanie stupňa obezity nie je
populárne preto, že je to najlepšia cesta, ale preto, že je to najjednoduchší spôsob, ako
dosiahnuť funkčnú indikáciu (workable indication) (10). Limitácie BMI sú známe a uznané
už mnoho rokov.
Index telesnej hmotnosti sa rutinne používa v klinickej a verejnej zdravotníckej praxi na
identifikáciu jedincov s kardiovaskulárnym rizikom a rizikom vzniku a rozvoja diabetes
mellitus. BMI však neodráža tukovú aj netukovú hmotu a neidentifikuje distribúciu tuku (17).
Ďalšie parametre, ktoré sa bežne používajú, najmä na zistenie obezity a abdominálnej obezity,
ako je obvod pása (WC) a obvod bedier (HC), sa môžu líšiť v závislosti od presného miesta,
kde sa merajú (18). Existujú obavy týkajúce sa spoľahlivosti niektorých antropometrických
meraní používaných pri identifikácii obezity a kardiovaskulárneho rizika (19 – 20). Z tohto
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hľadiska je dôležité, aby metódy hodnotiace zloženie tela boli spoľahlivé, presné a v
neposlednom rade komfortné pre vyšetrovaného aj obsluhujúci personál.
Referenčné metódy (DEXA, hydrodenzitometria) sú drahé, ich dostupnosť je obmedzená
a vyžadujú skúsený personál, použiteľnosť týchto metód v bežných klinických a výskumných
podmienkach je preto obmedzená. Alternatívne metódy ako ADP sú neinvazívne, relatívne
jednoduché a bezpečné metódy na určenie tukovej a netukovej hmoty u normálne
hydratovaných jedincov. ADP bola značne validovaná v porovnaní s metódou DEXA (21 –
22).
Použitý súbor žien v našom výskume nie je reprezentatívny pre bežnú populáciu.
K faktorom, ktoré výskum obmedzujú, patrí nízky počet jedincov a chýbajúce informácie o
absencii/prítomnosti chronických ochorení. Vo výskume preto navrhujeme pokračovať
a inkorporovať vylepšenia a odstránenie obmedzujúcich faktorov.
Záver
Sledovaný súbor pozostával z mladých žien, vzdelaných v oblasti výživy. To však
automaticky neznamená, že sú chránené pred mnohými negatívnymi účinkami, ktoré vznikajú
v dôsledku konzumného životného štýlu. Identifikácia nadmernej hmotnosti a obezity
a ďalších rizikových faktorov najmä v mladých populáciách môže zlepšiť schopnosť
predpovedať možné budúce riziká vzniku chorôb a následne iniciovať prevenciu (aspoň
oneskorenú) alebo dokonca klinickú intervenciu.
BMI používaný samostatne nemôže poskytnúť informácie o podiele netukovej a tukovej
zložky telesnej hmotnosti. Odporúčame používať FFMI a BFMI, ktoré poskytujú klinicky
relevantné informácie o telesných kompartmentoch.
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SPOĽAHLIVOSŤ INDEXU TELESNEJ HMOTNOSTI PRI IDENTIFIKÁCII
OBEZITY U 6- AŽ 10-ROČNÝCH DETÍ1
V. Regecová1, Z. Gerová2, E. Neščáková3
1

Centrum experimentálnej medicíny, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV,
Bratislava
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
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Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Index telesnej hmotnosti (BMI) je v súčasnosti najrozšírenejším nepriamym ukazovateľom
proporcionality telesnej stavby u detí aj dospelých. Posúdenie primeranej hmotnosti u detí sa
zakladá na kvantifikácii odchýlok od referenčných hodnôt. Štandardy, ktoré odporúča
Medzinárodná pracovná skupina pre obezitu (International Obesity Task Force – IOTF)
vychádzajú zo všeobecne prijatej definície nadhmotnosti (BMI ≥ 25 kg/m2) a obezity (BMI ≥
30 kg/m2) pre dospelých, avšak štatisticky adaptované pre deti v príslušnom veku (1). Mnohé
krajiny, vrátane Slovenska, majú vlastné referenčné hodnoty odvodené z percentilovej
distribúcie hodnôt BMI (2). Hranice, ktoré vymedzujú kategórie BMI sa často odlišujú, pretože
sú výrazne ovplyvnené nielen konkrétnou populáciou, z ktorej sú distribúcie odvodené, ale aj
tým, kedy a kde boli zdrojové dáta získané. V Európe aj na Slovensku sú obvykle hranice
normálnej hmotnosti pod úrovňou 90. percentilu (P) a obezitu charakterizujú hodnoty 97. P
a vyššie. Správne nastavenie limitov na posúdenie obezity je dôležité, lebo pri danom BMI
existuje veľká variabilita v telesnom zložení. Presné laboratórne metódy, napríklad dvojitá
energetická röntgenová absorpcia, magnetická rezonancia alebo podvodné váženie, nie sú
vhodné pre potreby skríningu. Nepriamo sa dá podiel tuku vypočítať z hrúbky kožných rias, ale
tento spôsob neberie do úvahy telesnú výšku. Túto nevýhodu odstraňuje index hmotnosti tuku
– Fat Mass Index (FMI) ako hmotnosť tuku na cm2 telesnej výšky, pre ktorý boli nedávno
stanovené referenčné hodnoty (3, 4). Autori využili údaje detí s normálnou hmotnosťou
(definovanou IOTF) z 8 európskych štátov zo štúdie Identification and prevention of Dietaryand lifestyle-Induced health effects in Children and Infants (IDEFICS), ktorá prebiehala
v rokoch 2007 – 2008 (5, 6) v neobéznej populácii. Optimálne by mali kritériá pre BMI čo
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Štúdia bola podporená grantmi VEGA No 2/148/17, No 2/0190/17, No 2/0160/17, a APVV-16-0263
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najviac zodpovedať aj miere odchýlok od primeraného podielu tuku u detí podľa veku a
pohlavia.
Cieľom štúdie bolo overiť spoľahlivosť domácich a medzinárodných kritérií BMI pri
identifikácii normálnej hmotnosti a obezity a zistiť, do akej miery reflektujú telesnú stavbu detí
v mladšom školskom veku.
Metodika
Zdrojové údaje pre štúdiu pochádzali zo sérií vyšetrení zdravých detí (N = 1 585) vo veku
6 až 10,9 rokov. Merania telesnej výšky, hmotnosti, obvodov a kožných rias uskutočnili
odborní pracovníci v bratislavských základných školách v rokoch 1985 – 1992 (N = 366), 2009
– 2010 (N = 884) a 2014 – 2016 (N = 335) štandardizovanou technikou (7). Obvod brucha bol
meraný v umbilikárnej rovine na konci normálneho výdychu, 4 kožné riasy sa merali kaliperom
Harpendenského typu na ramene (biceps, triceps) a na trupe (subscapulare, suprailiacare).
BMI predstavuje hmotnosť v kilogramoch (kg) / cm2 telesnej výšky, relatívny obvod brucha
(index WHtR = obvod brucha (cm) / výška (cm). Z-skóre telesnej výšky, hmotnosti obvodu
brucha a BMI sme stanovili pomocou programu LMSgrowth 2,77 Microsoft Excel (8), do
ktorého boli nedávno implementované príslušné parametre LMS pre výšku, hmotnosť, obvod
brucha a BMI aj z referenčnej populácie Slovenska (2). Na výpočet percenta tuku sme využili
rovnice Slaughtera (9). Okrem toho sme vypočítali FMI index hmotnosti tuku (FMI)
a empirické percentily sme porovnali s príslušnými referenčnými hodnotami (3, 4) osobitne pre
celý súbor a v podskupinách detí utvorených na základe klasifikácie IOTF (10) a aj podľa
slovenských referenčných hodnôt BMI (2).
Oba spôsoby klasifikácie nadhmotnosti a obezity sme otestovali na senzitivitu a špecificitu
vo vzťahu k indexu FMI pomocou Bland-Altmanovho testu (11). Okrem toho sme zisťovali
potenciálne využitie indexu WHtR na spresnenie identifikácie jedincov s rizikom
nerovnomerného rozvoja aktívnej telesnej hmoty a tuku. Okrem uvedených postupov sme na
zisťovanie vekových zmien a rozdielov medzi chlapcami a dievčatami využili štandardné
štatistické postupy (ANOVA, T-testy, chí-kvadrát).
Výsledky
Distribúciu detí podľa vekových skupín a pohlavia uvádza tab. 1. Telesná výška, hmotnosť
a obvod brucha u bratislavských detí boli významne vyššie v porovnaní s referenčným súborom
z roku 2001 (2) s výnimkou 6-ročných. Veľkosť z-skóre u chlapcov narastala s vekom, u
dievčat bolo najvyššie medzi 7. a 9. rokom (obr. 1). Od veku 7 rokov sa z-skóre telesnej výšky
pohybovalo v rozpätí 0,2 – 0,45, z-skóre hmotnosti a obvodu brucha v rozpätí 0,3 – 0,6,
respektíve 0,5 u dievčat. Okrem najstaršej a najmladšej vekovej skupiny neboli rozdiely v
priemerných hodnotách ani v mediánoch medzi chlapcami a dievčatami významné (tab. 2).
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Tab. 1. Distribúcia detí podľa vekových skupín a pohlavia
Vek (roky)
Chlapci
Dievčatá
Spolu

6
234
231
465

7
155
160
315

8
131
123
254

9
127
153
280

10
129
142
271

Spolu
776
809
1585

Tab. 2. Mediány telesnej výšky, hmotnosti a obvodu brucha
Vek
6
7
8
9
10

Telesná výška (cm)
chlapci
dievčatá
121,7
121,0
128,0
128,0
135,0
134,0
140,0
139,9
146,3
145,0

p
NS
NS
NS
NS
*

Hmotnosť (kg)
chlapci
dievčatá
23,0
22,5
26,5
26,0
29,9
30,0
33,4
33,0
38,4
37,0

p
NS
NS
NS
NS
*

Obvod brucha (cm)
chlapci
dievčatá
54,9
53,5
57,8
57,2
59,7
59,5
63,0
62,0
65,6
63,2

p
*##
NS
NS
NS
*

* p < 0,05 (ANOVA), ## p < 0,01 (Moodov mediánový test)

Všetky hrúbky kožných rias narastali s vekom a boli väčšie u dievčat, pričom rozdiely boli
významné najmä pri suprailiakárnej riase a na tricepse. Rozdiely v hrúbke subskapulárnej
kožnej riasy a na bicepse boli významné len do veku 7 rokov (tab. 3).
Hodnoty indexu telesnej hmotnosti narastali s vekom kontinuálne, percento tuku a index
hmotnosti tuku do 7. roku mierne klesali, a neskôr sa zväčšovali, čo znamená že do 8. roku
života sa viac zvyšovala hmotnosť aktívnej telesnej hmoty v porovnaní s tukovou zložkou.
Rozdiely v BMI medzi chlapcami a dievčatami nedosiahli štatistickú významnosť, percento
tuku a FMI bolo u dievčat s výnimkou 9- a 10-ročných významne vyššie (tab. 4).
Tab. 3. Mediány hrúbky kožných rias (biceps, triceps, subscapulare a suprailiacare v milimetroch)
Vek

Biceps
chlapci dievčatá

6

5,8

6,7

7
8
9
10

5,5
6,6
7,0
7,0

6,1
6,8
7,0
7,7

Triceps
chlapci dievčatá
*
##
*

10,6

12,2

9,6
10,0
11,0
10,9

10,6
11,6
12,3
11,6

Subscapulare
chlapci dievčatá
***
###
#
#

5,6

6,4

5,5
5,9
6,5
6,6

6,2
6,3
7,1
7,2

Suprailiacare
chlapci dievčatá
**
###

7,6

6,4

7,2
8,0
8,8
8,5

5,3
6,1
6,4
6,9

*
##
###
#
#
NS

* p < 0,05, *** p < 0,001 (ANOVA), # p < 0,05, ## p < 0,01 ### p < 0,001 (Moodov mediánový test)

Porovnaním indexu FMI neobéznych detí (podľa kritérií IOTF pre normálnu hmotnosť –
stupeň < 1) so štandardmi IDEFICS (tiež neobézne deti) sa zistilo, že zodpovedajú referenčnej
populácii, okrem chlapcov vo veku 9 a 10 rokov, ktorí mali významne vyššie hodnoty úrovne
97. P. Podobne ako u slovenských detí, aj štandardy IDEFICS sa vyznačujú miernym poklesom
hodnôt medzi 6. a 7. rokom (obr. 2).
Prevalenciu nadhmotnosti podľa klasifikácie IOTF a na základe percentilovej distribúcie
populácie Slovenska dokumentuje tab. 5. Podiel obéznych detí bol o niečo vyšší pri použití
slovenských štandardov, ale rozdiely v prevalencii voči IOTF boli signifikantné len u 8- a 9207

ročných dievčat. Na druhej strane sa podľa kritérií IOTF identifikovalo významne viac detí
s nadhmotnosťou (bez obéznych), u dievčat vo všetkých vekových skupinách, u 6- a 9-ročných
chlapcov štatisticky nevýznamne.

Obr. 1. Z-skóre telesnej výšky, hmotnosti a obvodu brucha podľa veku a pohlavia vo vzťahu k príslušným
referenčným hodnotám slovenských detí z r. 2001 (2).
Tab. 4. Mediány indexu telesnej hmotnosti, percenta tuku a indexu hmotnosti tuku
Index telesnej
hmotnosti
(kg/m2)
Vek
chlapci dievčatá

Relatívny obvod
brucha (WHtR)
p

chlapci dievčatá

p

0,45

0,45

NS

0,45

0,45

16,7

NS

0,45

0,46

***
###
**
###
*
###

17,3

16,8

NS

0,45

0,46

17,8

17,2

*

0,45

0,45

6

15,7

15,4

7

16,2

16,0

8

16,6

9
10

NS

Index hmotnosti
tuku - FMI
(kg/m2)

Percento tuku
chlapci dievčatá

p

chlapci dievčatá p
2,4

3,0

***
###

2,4

3,1

###

2,7

3,5

#

*#

3,2

3,9

NS

*#

3,6

4,2

NS

13,0

16,3

11,8

15,4

12,4

16,3

***
###
**
###
*
###

*#

13,4

16,8

*#

13,7

16,9

* p < 0,05, *** p < 0,001 (ANOVA), # p < 0,05, ## p < 0,01, ### p < 0,001 (Moodov mediánový test)

Podiel detí s relatívnym obvodom brucha WHtR ≥ 0,5 a podiel detí s indexom hmotnosti
tuku FMI ≥ 97. P v celej bratislavskej populácii narastali s vekom (okrem 10-ročných dievčat),
pričom rozdiely medzi chlapcami a dievčatami neboli signifikantné. Podobný vekový trend bol
zaznamenaný aj v súbore chlapcov s normálnou hmotnosťou, avšak 10-ročné dievčatá mali
hodnoty indexu FMI najnižšie. Na rozdiel od celkového súboru boli rozdiely medzi 6- až 8ročnými chlapcami a dievčatami v podskupinách s normálnou hmotnosťou, významné (tab. 6).
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Obr. 2. Mediány, 90. P a 97. P indexu tukovej hmoty (FMI) v súbore IDEFICS (3, 4) v porovnaní so
slovenskými deťmi (SR) v podskupinách s normálnou hmotnosťou (IOTF stupeň < 1).
Tab. 5. Porovnanie percentuálneho výskytu nadmernej hmotnosti a obezity pri klasifikácii IOTF a podľa limitov
pre nadhmotnosť (≥ 90. P < 97. P), respektíve obezitu (≥ 97. P) slovenských referenčných hodnôt
Chlapci (%)
Nadhmotnosť
Vek

IOTF

6
7
8
9
10
Spolu

8,1
13,6
20,0
16,5
18,8
14,3

Obezita

≥ 90. P <
p
97. P
6,0
7,7
15,4
13,4
14,1
10,5

Dievčatá (%)
Nadhmotnosť

Obezita

IOTF

≥97. P

p

IOTF

≥ 90. P <
97. P

p

IOTF

≥ 97. P

p

4,3
9,0
6,1
8,7
5,5
6,5

3,4
9,0
7,7
9,4
7,8
7,0

NS
NS
NS
NS
NS
NS

7,8
17,9
21,9
15,7
15,4
14,8

5,1
10,5
13,8
12,4
11,9
10,1

*
**
*
*
*
*

3,9
1,9
4,9
6,5
4,2
4,2

3,9
2,5
8,1
3,9
5,6
5,5

NS
NS
*
*
NS
NS

NS
**
*
NS
*
*

Chi kvadrát, * p < 0,05, **p < 0,01
Tab. 6. Percentuálny výskyt detí s nadmerným relatívnym obvodom brucha (indexom WHtR≥0,5), indexom
hmotnosti tuku (FMI ≥97. P) v celom súbore a u detí s normálnou hmotnosťou (IOTF stupeň<1)
Vek

6
7
8
9
10
Spolu

Relatívny obvod
brucha WHtR ≥ 0,5
Chlapci Dievčatá
(%)
(%)
13,7
10,4
19,3
17,4
28,9
22,8
26,8
22,9
30,9
21,0
21,5
17,9

p
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Index hmotnosti
tuku FMI ≥ 97. P
Chlapci Dievčatá
(%)
(%)
19,2
22.9
22,6
27,5
29.0
35,8
31,5
30,1
29,5
25,2
25,3
27,5

p
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Index hmotnosti tuku ≥
97. P pri norm. BMI
Chlapci
Dievčatá
(%)
(%)
8,8
13,7
4,2
11,6
6,3
14,4
10,5
10,2
13,4
7,8
8,5
11,9

p
*
**
**
NS
*
NS

* p < 0,05, ** p < 0,01 – významnosť rozdielov medzi chlapcami a dievčatami

Bland-Altmanov test (11) potvrdil dostatočne vysokú senzitivitu aj špecificitu indexu BMI
vo vzťahu k nadmernému podielu tuku, pričom senzitivita bola vyššia pri použití definícií IOTF
a hranica BMI ≥ 90. P sa vyznačovala vyššou špecificitou (tab. 7). Pozitívne prediktívne
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hodnoty sa pohybovali v rozpätí 67 až 72 % a negatívne v rozpätí 97 až 99,6 %, čo predstavuje
mimoriadne nízku pravdepodobnosť, že deti s primeraným podielom tuku sa zaradia do
kategórie nadhmotnosti alebo obezity, zatiaľ čo opačná možnosť (že sa neidentifikujú deti s
nadmerným podielom tuku, keďže majú normálne BMI, je oveľa vyššia.
Tab. 7. Výsledky Bland-Altmanovho testu pri rôzne nastavených limitoch, ktoré vymedzujú normálnu hmotnosť
(BMI) kritériami IOTF stupeň < 1 a 90. P vo vzťahu k definícii obezity na základe FMI ≥ 90. P
Nadhmotnosť vrátane obezity (IOTF stupeň > 0)
Nadhmotnosť vrátane obezity BMI ≥ 90. P
95 % konfidenčné
95 % konfidenčné
Percent
Percent
intervaly
intervaly
Senzitivita (%)
92,11
88,6 – 94,8
97,01
94,4 – 98,6
Špecificita (%)
89,79
88,0 – 91,4
87,47
85,6 – 89,2
PPV (%)
69,19
65,6 – 72,6
63,76
60,.4 – 67,0
NPV (%)
97,86
96,6 – 98,5
99,23
98,5 – 99,6
Prevalencia (%)
19,94
18,0 – 22,0
18,51
16,6 – 20,5
Presnosť odhadu (%)
92,25
88,7 – 91,7
89,24
87,6 – 90,7
PPV – pozitívna prediktívna hodnota, NPV – negatívna prediktívna hodnota

Komplexný pohľad na hodnotenie prevalencie obezity na základe viacerých kritérií telesnej
stavby poskytuje Obr. 3. Najmenej (4 – 7 %) obéznych detí sa vyskytuje pri použití BMI (bez
ohľadu na výber klasifikácie), 18 až 22 % detí má nadmerný obvod brucha v pomere k svojej
výške a viac ako štvrtina má nadmerný podiel tuku vzhľadom k výške a hmotnosti. Medzi deťmi
s normálnou hmotnosťou a normálnym obvodom brucha bolo 8 až 15 % takých, ktorých podiel
tuku zodpovedá obezite namiesto teoreticky očakávaným 3 %. Táto disproporcia bola
výraznejšia u dievčat.
Diskusia
Pozitívne z-skóre sledovaných antropometrických parametrov bratislavských detí vo
vzťahu k slovenským štandardom svedčí o pretrvávajúcich regionálnych rozdieloch a o
akcelerácii rastu vo veľkých mestách. V najstarších vekových skupinách chlapcov sa začína
prejavovať disproporcia hodnôt z-skóre hmotnosti a obvodu brucha, ktoré je vyššie voči
telesnej výške, kým u dievčat to platí len pre obvod brucha.
Na rozdiel od starších detí, v tomto vekovom rozpätí sú kožné riasy najhrubšie na tricepse
a ich vekový nárast začína od 8. roku. Mediány kožných rias na tricepse a pod lopatkou boli
podobné hodnotám detí v Jene meraných v rokoch 2005 – 2006 (12), o niečo nižšie ako v
poľskom súbore (13), ale vyššie ako v USA (14) alebo v Čechách (15). Stredné hodnoty BMI
sa takmer zhodujú s údajmi z Celoštátneho antropometrického prieskumu (CAP), ktorý sa
uskutočnil v r. 2011 (16). Vzhľadom na to, že v tomto prieskume sa nezisťoval obvod brucha,
nemáme aktuálny porovnávací súbor pre tento parameter, ani pre WHtR slovenských detí,
využili sme na tento účel výsledky zo slovenských a českých antropometrických prieskumov
z r. 2001 (2, 15). Obvod brucha bol u bratislavských detí o 1 až 3 cm väčší (v závislosti od
vekových skupín a pohlavia). Index WHtR sa väčšmi zhoduje s údajmi štúdie IDEFICS (3)
získanými v rokoch 2007 – 2008, obdobia, z ktorého pochádzajú aj referenčné údaje pre index
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FMI. Použitím tohto kritéria sa v našom súbore identifikovalo až 26 % detí s neprimerane
veľkým podielom telesného tuku, z toho len približne 2/3 malo súčasne zvýšený aj index BMI,
ostatné deti mali normálnu hmotnosť. Podobnú diskrepanciu dokumentovali v minulosti aj
nedávno viacerí autori, ktorí však sledovali adolescentov a dospelých (17, 18, 19), podľa
ktorých sa spolu s akceleráciou rastu v posledných dekádach neprimerane zvyšuje obsah tuku
v porovnaní s rastom iných tkanív. Zmeny v proporcionalite telesnej stavby sa potvrdili aj v
našej populácii detí a adolescentov (20). Podiel tuku sa zväčšuje aj v prípade, že nedochádza k
výraznej zmene BMI. Výpočet relatívneho prírastku hmotnosti (upravený na vek a pohlavie)
potvrdil, že pri priemernom zvýšení hmotnosti o 1,4 kg počas jednej dekády pripadá 0,8 kg na
tuk a len 0,6 kg na všetky ostatné zložky (18).

Obr. 3. Výskyt hodnôt indexu hmotnosti tuku (FMI) ≥ 97. P a indexu relatívneho obvodu brucha (WHtR) ≥ 0,5
v podskupinách obéznych a detí s normálnou hmotnosťou utvorených podľa IOTF a podľa slovenských
štandardov (IOTF stupeň ≥ 1 a BMI ≥ 97. P, resp. IOTF stupeň < 1, BMI < 90. P)
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Z tohto hľadiska sa BMI môže javiť ako menej spoľahlivý indikátor obezity. Pre potreby
skríningu a epidemiológie sa zatiaľ nedajú využiť náročnejšie vyšetrenia, ktoré by umožnili
presnejší výpočet telesného zloženia. V praxi je index BMI stále dostatočne relevantným
ukazovateľom nadmernej hmotnosti a obezity. Všetky deti, ktoré sú podľa BMI obézne a 85 –
95 % tých, čo majú „len” zvýšenú hmotnosť, má aj nadmerný podiel telesného tuku. U detí
mladšieho školského veku je málo pravdepodobné, že by zvýšené hodnoty BMI mohli byť
spôsobené nadmerným rozvojom svalovej hmoty, keďže sa ešte nevenujú silovým športom.
Oveľa väčšie rozdiely v klasifikácii BMI a indexu FMI sa preukázali v normálnych
hmotnostných kategóriách, najmä u dievčat, a poukazujú na nedostatočný rozvoj aktívnej
telesnej hmoty spôsobený nízkou fyzickou aktivitou. Do budúcnosti predstavuje nerovnováha
v telesnom zložení podobné zdravotné riziko ako nadváha alebo obezita (21, 22). K identifikácii
týchto detí môže prispieť aj jednoduchá doplnková metóda – výpočet indexu WHtR. Štandardy
indexu FMI utvorené v rámci štúdie IDEFICS sú vhodným nástrojom na presnejšie posúdenie
telesnej stavby aj pre naše deti. Ak by sme mali uvažovať o tvorbe vlastných referenčných
hodnôt indexu FMI, bude nutné rozšíriť súbor a vyšetriť deti aj z iných častí Slovenska.
Záver
Výsledky potvrdili uspokojivú mieru senzitivity a špecificity indexu telesnej hmotnosti na
posúdenie nadhmotnosti a obezity u detí v mladšom školskom veku. Je zaujímavé, že
referenčné hodnoty utvorené na základe percentilovej distribúcie BMI na Slovensku sa vcelku
dobre zhodovali s definíciami pre nadhmotnosť a obezitu podľa IOTF, pričom takmer rovnako
korešpondovali s indexom hmotnosti tuku. Pri použití kritérií IOTF sa však identifikuje o niečo
(nevýznamne) viac detí s nadhmotnosťou a menej obéznych.
Literatúra
1.

Cole TJ. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey.
BMJ, 2000; 320(7244): 1240-1240.
2. Regecová V, Hamade J, Janechová H, Ševčíková Ľ. Comparison of Slovak reference values for
anthropometric parameters in children and adolescents with international growth standards: implications for
the assessment of overweight and obesity. Croat Med J, 2018; 59(6): 313-326.
3. Nagy P, Kovacs E, Moreno LA, Veidebaum T, Tornaritis M, Kourides Y, et al. Percentile reference values
for anthropometric body composition indices in European children from the IDEFICS study. Int J Obes, 2014;
38(S2): S15-25.
4. Nagy P, Intemann T, Buck C, Pigeot I, Ahrens W, Molnar D. Percentile reference values for anthropometric
body composition indices in European children from the IDEFICS study. Int J Obes, 2016; 40(10): 16041605.
5. Ahrens W, Bammann K, Siani A, Buchecker K, De Henauw S, Iacoviello L, et al. The IDEFICS cohort:
design, characteristics and participation in the baseline survey. Int J Obes, 2005; 2011; 35 Suppl 1: S3-15.
6. Stomfai S, Ahrens W, Bammann K, Kovács É, Mårild S, Michels N, et al. Intra- and inter-observer reliability
in anthropometric measurements in children. Int J Obes, 2011; 35: S45.
7. Tanner J, Hiernaux J, Jarman S. Human Biology: A Guide to Field Methods. IBP Handbook No. 9. Weiner,
JS and Lourie, JA; 1969: 621.
8. Pan H, Cole TJ. LMSgrowth, a Microsoft Excel add-in to access growth references based on the LMS method.
[Internet]. [cit 12. december 2012]. Available at: http://www.healthforallchildren.com/
9. Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan MD, et al. Skinfold equations
for estimation of body fatness in children and youth. Hum Biol, 1988; 60(5): 709-723.
10. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and
obesity: Extended international BMI cut-offs. Pediatr Obes, 2012; 7(4): 284-294.
11. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ, 1994; 309(6947): 102.
212

12. Kromeyer-Hauschild K, Glässer N, Zellner K. Percentile curves for skinfold thickness in 7- to 14-year-old
children and adolescents from Jena, Germany. Eur J Clin Nutr, 2012; 66(5): 613-621.
13. Jaworski M, Kułaga Z, Płudowski P, Grajda A, Gurzkowska B, Napieralska E, et al. Population-based centile
curves for triceps, subscapular, and abdominal skinfold thicknesses in Polish children and adolescents--the
OLAF study. Eur J Pediatr, 2012; 171(8): 1215-1221.
14. Addo OY, Himes JH. Reference curves for triceps and subscapular skinfold thicknesses in US children and
adolescents. Am J Clin Nutr, 2010; 91(3): 635-642.
15. Vignerová J, Riedlová J, Bláha P, Kobzová J, Krejčovský L, Brabec M, et al. 6. Celostátní antropologický
výzkum dětí a mládeže 2001. Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: PřF UK, SZÚ; 2006: 238.
16. Ševčíková Ľ, Regecová V, Hamade J, Janechová H, Babjaková J, Jurkovičová J, Šefániková Z, Argalášová
Ľ. Trendy v somatických parametroch u detí a mládeže v SR. In Životné podmienky a zdravie. Zborník
vedeckých prác Jurkovičová J, Štefániková Z eds. Bratislava: ÚVZ SR, 2014: 178-188. Dostupné na:
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_
2014.pdf
17. Wells J, Coward W, Cole T, Davies P. The contribution of fat and fat-free tissue to body mass index in
contemporary children and the reference child. Int J Obes, 2002; 26(10): 1323-1328.
18. Olds TS. One million skinfolds: secular trends in the fatness of young people 1951–2004. Eur J Clin Nutr,
2009; 63(8): 934-946.
19. Pařízková J. Fatness and fitness related to exercise in normal and obese children and adolescents. J King Saud
Univ, 2014; 26(4): 245-253.
20. Regecová V, Ševčíková Ľ, Hamade J, Janechová H. Zmeny v proporcionalite telesnej stavby u detí a
adolescentov. In Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Jurkovičová J, Štefániková Z, eds.
Bratislava: ÚVZ SR, 2016: 172-183. Dostupné na: https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/
Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/ZPaZ_2016_pdf.pdf
21. Kannel WB, Cupples LA, Ramaswami R, Stokes J, Kreger BE, Higgins M. Regional obesity and risk of
cardiovascular disease; the Framingham Study. J Clin Epidemiol, 1991; 44(2): 183-190.
22. Fox CS, Massaro JM, Hoffmann U, Pou MP, D’Agostino RB Sr, O’Donnell ChJ, Maurovich-Horvat P, ChunYu Liu, Vasan RS, Murabito JM, Meigs JB, Cupples LA. Abdominal visceral and subcutaneous adipose tissue
compartments: association with metabolic risk factors in the Framingham Heart Study. Circulation, 2007;
116(7): 39-48.

213

Životné podmienky a zdravie, 2019

KLINICKO-EPIDEMIOLOGICKÁ ŠTÚDIA VYBRANÝCH RIZIKOVÝCH
FAKTOROV NÍZKEJ PÔRODNEJ HMOTNOSTI
J. Diabelková, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Košice

Priemernú pôrodnú hmotnosť možno chápať nielen ako odraz kvality poskytovaných
zdravotníckych služieb a užitočné meradlo pre sledovanie prenatálnej starostlivosti, ale aj ako
odraz socio-ekonomickej úrovne v danej krajine.
V roku 2015 sa v SR živých detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g narodilo
4 267, z toho 197 (0,4 %) malo extrémne nízku hmotnosť do 1 000 g a 6,8 % hmotnosť 1 500
– 2 499 g (1).
Predčasne narodené deti majú vo všeobecnosti nízku pôrodnú hmotnosť, avšak aj dieťa
narodené v riadnom termíne sa môže narodiť malé (2). Novorodenci sa podľa pôrodnej
hmotnosti rozdeľujú na:
−
−
−
−

novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 1 000 g),
novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (1 000 – 1 500 g),
novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou (1 500 – 2 500 g),
novorodencov s normálnou pôrodnou hmotnosťou (> 2 500 g) (3).

Pôrodná hmotnosť novorodenca 3,1 – 3,6 kg súvisí s optimálnymi výsledkami matky
a dieťaťa. Makrosomia (pôrodná hmotnosť > 4,5 kg), rovnako aj nízka pôrodná hmotnosť (<
2,5 kg) súvisí so zvýšeným rizikom neonatálnej morbidity a mortality (2).
Každý rok približne 11 % všetkých pôrodov na celom svete tvoria pôrody matiek vo veku
15 – 19 rokov. Tehotenstvo v mladom veku súvisí s krátkym krčkom maternice a malým
objemom maternice, v dôsledku čoho je vyššie riziko predčasných pôrodov a nízka pôrodná
hmotnosť novorodencov (4).
Sociálna podpora má v období tehotenstva ochranný význam. U vydatej ženy možno
predpokladať lepšiu sociálnu podporu. Manželský stav môže predstavovať marker chceného
dieťaťa (5).
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Vzdelanie determinuje prístup k informáciám a následne schopnosť profitovať zo
získaných vedomostí. Viac vzdelaní jedinci sú informovanejší o zdravom, resp. nezdravom
životnom štýle, lepšie využívajú zdravotnícke služby a efektívnejšie komunikujú so
zdravotníckym personálom. Pôrodná hmotnosť a výskyt predčasných pôrodov sú do značnej
miery ovplyvnené úrovňou vzdelania matky. Je pravdepodobné, že ženy so žiadnou alebo
nízkou úrovňou vzdelania budú častejšie podliehať nesprávnym zlozvykom ako napríklad
fajčenie, užívanie alkoholu, nesprávne stravovanie a pod. (6).
Práca je zameraná na sledovanie vplyvu vybraných faktorov v etiológii prenatálnych a
neonatálnych patológií, konkrétne v etiológii nízkej pôrodnej hmotnosti. Úlohou práce je
determinovať vybrané sociálno-demografické ukazovatele, ktoré modifikujú patologické
reprodukčné parametre.
Materiál a metódy
Zber údajov prebiehal v rokoch 2014 – 2015 v rámci bežnej činnosti pracoviska
a vedecko-výskumnej činnosti UPJŠ LF na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej
nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.
Základné zdravotné údaje o rodičkách a základné údaje o novorodencoch sme zisťovali
z pôrodnej knihy a zo správ o rodičke. Z údajov o matke nás zaujímal predovšetkým jej vek,
vzdelanie a rodinný stav. Vek rodičky v čase pôrodu sme vypočítali na základe jej uvedeného
dátumu narodenia v správe o rodičke a dátumu pôrodu.
Výpočet veku sme realizovali v desatinnej sústave v programe Microsoft Excel. Ak sa
rodička narodila napríklad 26. 11. 1988 a dieťa porodila 30. 9. 2014, od bunky 30. 9. 2014
sme odpočítali dátum narodenia 26. 11. 1988 (vyjadrené vo formáte číslo majú hodnoty
419120 a 32473), a potom rozdiel vydelili počtom dní priemerného roka 365,25. Výsledkom
je 25,84 roka. Rodička teda patrí do skupiny 25-ročných.
Súbor tvorí 2 788 rodičiek a ich novorodenci. Z výskumu boli vylúčené rodičky
s viacplodovou graviditou, ktorých novorodenci majú samozrejme aj vyššie riziko nižšej
pôrodnej hmotnosti. Zo súboru boli vylúčené aj rodičky novorodencov, ktorých hmotnosť
nedosahovala 1 500 g (veľmi nízka pôrodná hmotnosť). Limitáciou prieskumu sú neúplné
zaevidované položky a tiež ich možná disimulácia zo strany pacientok.
Údaje o rodičkách a novorodencoch boli zaradené do databázy vytvorenej v programe
IBM SPSS Statistics 21.0. Analýza obsahuje významné zistenia, viazané na získané empirické
údaje, keď väčšina zistení je štatisticky významná. Štatistická analýza porovnávania bola
uskutočnená pomocou niekoľkých štatistických metód v programe IBM SPSS Statistics 21.0.
Kontinuálne premenné sme spracovali v programe IBM SPSS Statistics 21.0 analýzou
porovnania aritmetických priemerov ANOVA. Na porovnanie frekvenčného výskytu
sociálnych a anamnestických faktorov sme použili tzv. odds ratio (OR) ako pomer výskytu
určitého faktora v skupine novorodencov s nízkou a normálnou pôrodnou hmotnosťou.
Štatistické rozdiely boli vyjadrené ako nesignifikantné (n.s.) alebo signifikantné na hladine
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významnosti p < 0,05(*), p < 0,01 (**) a na hladine p < 0,001 (***), ktoré predstavovali
najvyššiu štatistickú významnosť. Výsledné tabuľky a grafy sme vytvorili v programoch IBM
SPSS Statistics 21.0 a EXCEL.
Výsledky
Veľmi mladé rodičky, ktoré mali 18 rokov a menej, mali viac ako 2-násobne vyššie riziko
porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou (p < 0,001) v porovnaní s ostatnými (tab. 1).
Spolu s vekom matiek rástla aj priemerná hmotnosť novorodencov (p < 0,001) (tab. 2).
Tab. 1. Riziko veľmi mladej rodičky porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou
Vek
≤ 18
> 18
1

Odds ratio

< 2 500 g

≥ 2 500 g

Spolu

OR

95 % Cl

P1

13,2 %
(n = 43)
86,8 %
(n = 283)

6,5 %
(n = 160)
93,5 %
(n = 2 302)

7,3 %
(n = 203)
92,7 %
(n = 2 585)

2,19

1,53 – 3,13

< 0,001

Tab. 2. Priemerná hmotnosť novorodencov v jednotlivých vekových kategóriách
Vekové kategórie

1

n

95 % Cl

(g)

≤ 18

203

2 816,11

457,67

2 752,78 – 2 879,45

19 – 34

2127

3 159,38

548,96

3 136,04 – 3 182,72

> 34

458

3 225,47

600,31

3 170,34 – 3 280,59

F

P1

41,66

< 0,001

ANOVA

Tab. 3. Riziko slobodnej rodičky porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou
Rodinný
stav
slobodná,
rozvedená,
vdova
vydatá
1

Odds ratio

< 2 500 g

≥ 2 500 g

Spolu

65,6 %
(n = 166)

34,6 %
(n = 680)

38,1 %
(n = 846)

34,4 %
(n = 87)

65,4 %
(n = 1 286)

61,9 %
(n = 1 373)

OR

95 % Cl

P1

3,61

2,74 – 4,75

< 0,001

Tab. 4. Priemerná hmotnosť novorodencov podľa rodinného stavu matky
Rodinný stav

95 % Cl

(g)

slobodná

807

2948,85

565,61

2909,77 – 2987,93

vydatá

1373

3259,01

517,82

3231,60 – 3286,43

39

3222,69

651,64

3011,45 – 3433,93

rozvedená, vdova
1

n

F

P1

84,81

< 0,001

ANOVA

Novorodenci nevydatých matiek mali viac ako 3-násobne vyššie riziko (p < 0,001), že sa
narodia s nízkou pôrodnou hmotnosťou (tab. 3).
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Pri sledovaní priemernej pôrodnej hmotnosti podľa rodinného stavu sme zistili, že
rozdiely sú štatisticky významné (p < 0,001) a že deti slobodných matiek mali najnižšiu
priemernú pôrodnú hmotnosť (2 948,85 g). Zaujímavým zistením je, že deti rozvedených
matiek a vdov majú tiež nižšiu priemernú hmotnosť (3 222,69 g) ako deti vydatých matiek
(3 259,01 g). Všeobecne teda v našom súbore mali deti matiek žijúcich bez partnera nižšiu
pôrodnú hmotnosť (tab. 4).
Matky s najvyšším dosiahnutým základným vzdelaním mali až 3,58-krát vyššie riziko
porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou (p < 0,001) ako matky s ukončeným vyšším
vzdelaním (tab. 5).
Najnižšiu priemernú hmotnosť (tab. 6) mali novorodenci matiek
ukončeným základným vzdelaním (2 840,59 g) a so zvyšujúcim sa
vzdelanostným stupňom mala priemerná hmotnosť novorodenca rastúci trend
Priemerná hmotnosť novorodencov stredoškolsky vzdelaných žien bola
a vysokoškolsky vzdelaných rodičiek 3 308,63 g.

s najvyšším
ukončeným
(p < 0,001).
3 221,89 g

Tab. 5. Riziko matky s najvyšším ukončeným vzdelaním základným porodiť dieťa s nízkou pôrodnou
hmotnosťou

1

Vzdelanie

< 2 500 g

≥ 2 500 g

Spolu

základné

52,9 %
(n = 129)

23,8 %
(n = 447)

27,2 %
(n = 576)

SŠ a VŠ

47,1 %
(n = 115)

76,2 %
(n = 1 428)

72,8 %
(n = 1 543)

OR

95 % Cl

P1

3,58

2,73 – 4,71

< 0,001

Odds ratio

Tab. 6. Priemerná hmotnosť novorodencov v závislostí od najvyššieho ukončeného vzdelania matky
Vzdelanie

1

n

95 % Cl

(g)

základné

576

2 840,59

499,66

2 799,70 – 2 881,48

stredoškolské (SŠ)

835

3 221,89

574,08

3 182,90 – 3 260,89

vysokoškolské (VŠ)

708

3 308,63

490,24

3 272,46 – 3 344,80

F

P1

138,93

< 0,001

ANOVA

Diskusia
Tehotenstvo počas dospievania dievčat zvyšuje riziko negatívnych reprodukčných
výsledkov vrátane predčasných pôrodov, nízkej pôrodnej hmotnosti a novorodeneckej
úmrtnosti (7).
Pri sledovaní rizika nízkej pôrodnej hmotnosti sme medzi jednotlivými vekovými
kategóriami zaznamenali rozdiely. V skupine novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou
bolo 13,2 % matiek mladších ako 18 rokov, v skupine novorodencov s normálnou pôrodnou
hmotnosťou bolo neplnoletých len 6,5 % matiek. Rodičky, ktoré mali 18 rokov a menej, mali
viac ako 2-násobne vyššie riziko porodiť dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou v porovnaní
s ostatnými (p < 0,001).
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Vzťah medzi prokreáciou a manželstvom sa oslabuje, čoho dôsledkom je rast podielu detí
narodených mimo manželstva, ako aj miera nemanželskej plodnosti. Na začiatku 90. rokov
pripadalo na jednu slobodnú ženu vo veku 35 – 45 rokov približne 0,3 dieťaťa. Podľa údajov
z posledného sčítania v roku 2011 plodnosť prekročila vo veku 33 – 45 rokov hodnotu 0,5
dieťaťa (8).
Samozrejme nemožno zabudnúť ani na nárast podielu nemanželských detí z dôvodu
preferencie spolužitia bez manželstva aj s deťmi. Takéto správanie je však na Slovensku
podľa sociologických prieskumov skôr doménou niektorých subkultúr a liberálne
zmýšľajúcich jedincov, ktorí ustoja sociálny tlak väčšinovej spoločnosti a najmä svojej
orientačnej rodiny, aby vstúpili do manželstva (9).
Nevieme síce explicitne povedať, aká časť detí narodených mimo manželstva sa skutočne
rodí osamelým matkám a aká časť párom žijúcim v nemanželskom zväzku, no obe situácie
nie sú v súčasnosti ničím výnimočným.
Rodičky žijúce bez partnera sú sociálne zraniteľné a takýto rodinný stav tvorí rizikový
faktor pre gynekologické a novorodenecké zdravotné indikátory. Štúdie poukazujú na vyššie
riziko predčasných pôrodov a vyššej incidencie nízkej pôrodnej hmotnosti novorodencov
slobodných matiek (10). V brazílskej štúdii, v ktorej boli sledované matky mladšie ako 20
rokov, sa ako rizikový faktor nízkej pôrodnej hmotnosti potvrdil rodinný stav. Dievčatá žijúce
bez partnera mali vyššie riziko nízkej pôrodnej hmotnosti (11).
Medzi vzdelaním a charakterom reprodukčného správania možno pozorovať úzky vzťah.
Vzdelanie môže reprezentovať premennú, ktorá predstavuje sociálne začlenenie a je dôležité
z hľadiska socioekonomického kontextu a prístupu k materiálnym hodnotám, ale je dôležité aj
z hľadiska prístupu k informáciám (12). Vzdelanejšie ženy majú väčšinou vyšší
socioekonomický status, viac znalostí ako sa starať o svoje zdravie a viacero štúdií
uskutočnených v rôznych krajinách poukazujú na vzdelanie ako na silný prediktor
socioekonomického zdravotného stavu a najdôležitejší determinant pôrodnej hmotnosti (13).
Viaceré štúdie označujú nízke vzdelanie za rizikový faktor nízkej pôrodnej hmotnosti.
Štúdia, ktoré prebiehala v Bangladéši poukazuje až 32,7 % prevalenciu nízkej pôrodnej
hmotnosti u novorodencov, ktorých matky nemali vzdelanie, pričom u rodičiek s vysokou
školou bola prevalencia nízkej pôrodnej hmotnosti už len 1,8 % (14). V ďalšej štúdií Astone
et al. (15) poukazujú na nižšiu priemernú hmotnosť novorodencov matiek s nižším vzdelaním.
Deti matiek s vyšším stupňom vzdelania mali o 82 g vyššiu priemernú novorodeneckú
hmotnosť ako tie, ktorých matky mali dokončený nižší stupeň vzdelania. Nasledujúca štúdia
s rovnakým výskumným objektom poukazuje na ešte väčší rozdiel v novorodeneckej
hmotnosti. Pôrodná hmotnosť detí matiek s nižším vzdelaním bola o 123 g nižšia oproti
hmotnosti deti matiek s vyšším vzdelaním (16).
V našej štúdii bola priemerná hmotnosť detí, ktorých matky mali najnižšie vzdelanie,
najnižšia (2 840,59 g) a spolu s vyšším vzdelaním rástla aj priemerná hmotnosť
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novorodencov. Deti stredoškolsky vzdelaných matiek mali priemernú hmotnosť 3 221,89 g
a deti vysokoškolsky vzdelaných matiek mali priemernú hmotnosť už 3 308,63 g.
Matky s najvyšším základným vzdelaním mali až 3,58-krát vyššie riziko porodiť dieťa
s nízkou pôrodnou hmotnosťou (p < 0,001) ako matky s vyšším vzdelaním.
Na druhej strane je potrebné zohľadniť aj opačnú kauzalitu, a to vplyv skorého materstva
na dosiahnutú vzdelanostnú úroveň. Neplánové tehotenstvo môže spôsobiť predčasné
ukončenie vzdelanostnej dráhy, zmenu vzdelanostných ašpirácií v dôsledku problematickej
harmonizácie rolí v rámci jednotlivých životných dráh. Výsledkom materstva v nízkom veku
preto môže byť dosiahnutie nižšieho stupňa vzdelania. Tento vplyv skorého materstva na
vzdelanostnú dráhu žien a stupeň najvyššieho dokončeného vzdelania platí nielen v prípade
materstva dospievajúcich dievčat, ale aj v prípade starších žien a to najmä v prípade narodenia
dieťaťa mimo manželstva (9).
Záver
Veľkú úlohu zohráva edukácia rodičiek. Vzdelávanie by malo byť objektívne, založené na
najnovších vedeckých poznatkoch a nemalo by obsahovať cenzúru, utajovanie či zámerné
dezinterpretovanie informácií. Dôležité je zvýšiť povedomie o výchove k rodičovstvu,
reprodukčnému zdraviu, materstvu a starostlivosti o dieťa, realizovať osvetové komplexné
nestereotypné aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom
správaní pre ženy a mužov. Veľkú bariéru v dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje
aj aktuálna finančná situácia žien. Riešiť finančné bariéry možno prostredníctvom politických
opatrení na zvýšenie zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí.
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VPLYV ANTROPOMETRICKÝCH UKAZOVATEĽOV NA SYSTOLICKÝ
A DIASTOLICKÝ KRVNÝ TLAK VO VYBRANEJ SKUPINE ŠKOLSKÝCH DETÍ1
Z. Sulinová, K. Rimárová, J. Diabelková
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice

V detskom veku sa upriamuje pozornosť hlavne na biochemické markery, antropometrické
vyšetrenia, meranie krvného tlaku, ktoré pomáhajú včas odkryť rizikové ukazovatele
chronických, hlavne kardiovaskulárnych ochorení (1). Práve v najcitlivejšom období, čiže v
období detstva a dospievania, vzniká kardiovaskulárne riziko, vyvíja sa ateroskleróza,
hypertenzia a diabetes (2). Medzi hlavné opatrenia pre prevenciu týchto ochorení patrí
predchádzanie vzniku rizikových faktorov a rozpoznanie detí a adolescentov, ktoré sú vo
zvýšenom riziku pre prítomnosť rizikových faktorov (3).
Materiál metodika
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vplyv základných antropometrických ukazovateľov na
systolický a diastolický krvný tlak vo vybranej skupine školských detí. Našu vyšetrovanú
vzorku predstavoval súbor 159 detí školského veku (117 chlapcov a 42 dievčat). Priemerný vek
respondentov bol 9,76 roka. Zber dát prebiehal v mesiacoch máj, jún a júl 2018 na Základnej
škole Považská 12 v Košiciach. Táto škola má športové a nešportové triedy. Športové triedy
majú rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej. Do nášho
projektu boli zapojené športové aj nešportové triedy (1. – 6. trieda), bola tu zahrnutá veková
skupina detí do 12 rokov. Deti z nášho súboru, ktoré navštevovali športovú triedu, predstavovali
41 %.
Vyšetreniu predchádzal podpísaný informovaný súhlas rodičov a vyplnený dotazník
zameraný na sociálne, nutričné a behaviorálne faktory. Rozdaných bolo 230 ks informovaných
súhlasov a dotazníkov, pričom 71 rodičov si neželalo, aby sa ich deti zúčastnili na projekte.
Návratnosť dotazníkov bola 69,1 %. Dotazník bol zameraný na získanie informácií o socioekonomickej charakteristike rodiny, vzdelaní rodičov, kompletnosti rodiny, príjme na jednu
Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
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osobu v rodine, o zložení rodiny, údaje o zdravotnom stave dieťaťa, stravovacích návykoch a
pohybovej aktivite.
Telesnú hmotnosť dieťaťa v ľahkom oblečení sme odmerali osobnou váhou s presnosťou
na 100 g (z odmeranej hodnoty sme odrátali 500 g na oblečenie). Výšku sme odmerali
výškomerom na vodorovnej ploche podlahy s presnosťou na celý milimeter (dieťa bolo bosé,
vzpriamené, sedacou časťou a lopatkami sa dotýkalo meradla, s hlavou vzpriamenou
s pohľadom do diaľky). Obvod pása sme odmerali pásovým meradlom vo vzpriamenom stoji
vo výdychu priamo na koži vo vodorovnej rovine v polovičnej vzdialenosti medzi crista iliaca
anterior superior a dolným okrajom posledného rebra, s presnosťou na milimeter. Obvod
bokov sme odmerali pásovým meradlom v oblasti bedrového kĺbu v najširšom mieste bokov
s presnosťou na celý milimeter. Z nameraných hodnôt sme vypočítali WHR (pomer pás/boky).
Pri meraní percenta tuku podľa súčtu kožných rias sme postupovali podľa údajov
Pařízkovej (4). Súčtom 4 kožných rias (nad bicepsom, nad tricepsom, pod lopatkou a nad spina
iliaca) sme podľa výsledku zistili percento tuku v tabuľke podľa Durnina (5).
Normálny krvný tlak u detí je definovaný ako hodnota systolického a/alebo diastolického
tlaku, ktorá je nižšia ako príslušný 90. percentil pre pohlavie, vek a výšku. Hypertenzia sa
definuje ako priemerný systolický alebo diastolický krvný tlak rovný alebo vyšší ako 95.
percentil pre pohlavie, vek a výšku. Hodnoty medzi 90. a 95. percentilom sa označujú ako
prehypertenzia (6). Krvný tlak a pulzovú frekvenciu sme merali oscilometrickou technikou,
digitálnych tlakomerom (OMRON). Krvný tlak a pulzovú frekvenciu sme merali na pravom
ramene. Pre zmeranie krvného tlaku bolo nevyhnutné minimálne 10 minútové sedenie v pokoji
s opretým chrbtom a nohami položenými na podlahe. Meranie sme opakovali 3-krát, s 5minútovými prestávkami a hodnotili sme priemernú hodnotu z meraní.
Každé dieťa malo pridelené popisné číslo, ktoré zabránilo konkrétnej identifikácii pri
ďalších analýzach. Všetky dáta boli zadané do programu MS Excel. Pomocou MS Excel sme
vypočítali presný vek dieťaťa v dobe merania. Pre rozdelenie detí do vekových kategórií sme
použili desatinné rozdelenie veku, ak napríklad deti boli vo veku od 8,00 do 8,99 patrili do
vekovej kategórie osemročných detí. Štatistickú analýzu sme vyhodnotili v programe IBMSPSS verzia 19. Na zistenie, ktoré z parametrov antropometrických hodnôt sa podieľajú na
systolickom a diastolickom tlaku, sme použili Pearsonove korelácie, s vypočítaním koeficientu
R a určením jeho štatistickej významnosti. Zamerali sme sa na vplyv antropometrických
ukazovateľov: hmotnosti, percenta tuku, výšky a WHR.
Výsledky
Počet detí v danej vekovej kategórii (tab. 1) ukazuje na vyššie zastúpenie chlapcov (117)
v porovnaní s dievčatami (42), vzhľadom na to, že išlo prevažne o športové hokejové triedy.
V prípade vekového rozloženia súboru (tab. 1; obr. 1) sme zaznamenali najvyššie zastúpenie
10-ročných detí.
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Tab. 1. Zloženie vyšetrovaného súboru podľa pohlavia a veku (n = 159)
Vek detí
6,00 – 6,99
7,00 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 9,99
10,00 – 10,99
11,00 – 11,99
12,00 – 12,99
Spolu

n
2
30
21
30
36
22
18
159

%
1,3
18,9
13,2
18,9
22,6
13,8
11,3
100,0

Chlapci
1
18
10
24
26
21
17
117

Dievčatá
1
12
11
6
10
1
1
42

Obr. 1. Počet detí v danej vekovej kategórii

V celkovom hodnotení skupiny sa ako štatisticky vysoko významné parametre
antropometrických ukazovateľov pre systolický tlak (obr. 2) potvrdili hmotnosť a výška. Pre
diastolický tlak v spoločnej skupine sa potvrdili rovnaké štatisticky významné parametre ako
pri systolickom tlaku, čiže hmotnosť a výška (obr. 3). V hodnotení systolického tlaku bol
výraznejší vplyv hmotnosti (R = 0,613) v porovnaní s výškou (R = 0,575). Zhodné výsledky
porovnania vplyvu hmotnosti (R = 0,331) a výšky (R = 0,306) boli pri diastolickom tlaku.
Percento tuku a WHR v celkovej skupine nemali štatistický významný vplyv na systolický ani
na diastolický krvný tlak. Všetky vypočítané Pearsonove korelácie systolického a diastolického
tlaku pre skupinu chlapcov a dievčat boli štatisticky vysoko významné (p ˂ 0,01), ale vyššia
závislosť sa prejavila pri oboch parametroch (výška a hmotnosť) pre systolický krvný tlak
v porovnaní s diastolickým.
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Obr. 2. Pearsonov regresný model závislosti systolického tlaku od antropometrických ukazovateľov – chlapci a
dievčatá (prediktor pohlavie a vek)
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Obr. 3. Pearsonov regresný model závislosti diastolického tlaku od antropometrických ukazovateľov – chlapci a
dievčatá (prediktor vek a pohlavie)

V skupine chlapcov (obr. 4) sa prejavila mierne vyššia štatistická významnosť závislosti
systolického tlaku od hmotnosti (R = 0,586; p < 0,01) v porovnaní s výškou (R = 0,562; p <
0,01). Systolický tlak mal štatistickú závislosť u chlapcov aj od percenta tuku (R = 0,344; p <
0,01). Závislosti diastolického tlaku u chlapcov (obr. 5) boli nižšie v porovnaní so systolickým:
hmotnosť (R = 0,382; p < 0,01); výška (R = 0,384; p < 0,01), pričom koeficient závislosti
diastolického tlaku bol v prípade výšky len mierne vyšší v porovnaní s hmotnosťou. Namerané
percento tuku v skupine chlapcov nemalo vplyv na diastolický tlak. WHR nemalo štatisticky
významný vplyv v skupine chlapcov na systolický ani na diastolický krvný tlak.
Korelačné závislosti systolického tlaku boli u dievčat (obr. 6) výraznejšie ovplyvnené
hmotnosťou (R = 0,617; p < 0,01) v porovnaní s výškou (R = 0,520; p < 0,01). Vyššie korelácie
sme u dievčat zaznamenali pri hodnotení systolického tlaku v porovnaní s diastolickým.
Diastolický tlak u dievčat (obr. 7) koreloval štatisticky významne s hmotnosťou (R = 0,316; p
< 0,05), ale s výškou nedosahoval štatistickú významnosť (R = 0,249; n.s.). V skupine dievčat
percento tuku a WHR nemali štatisticky významný vplyv na systolický ani na diastolicky krvný
tlak.
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Obr. 4. Pearsonov regresný model závislosti systolického krvného tlaku od antropometrických ukazovateľov –
chlapci (prediktor vek)
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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 systolického krvného tlaku od antropometrických ukazovateľov –
dievčatá (prediktor vek)
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Obr. 7. Pearsonov regresný model závislosti diastolického krvného tlaku od antropometrických ukazovateľov –
dievčatá (prediktor vek)

Diskusia
Artériová hypertenzia sa u detí vyskytuje v menšej miere ako v dospelej populácii. Krvný
tlak je ovplyvnený pohlavím, vekom, telesnými indexami, výškou, etnicitou, telesným rastom,
225

genetickými a inými faktormi. V našej štúdii výsledky potvrdili, že ako štatisticky vysoko
významné parametre antropometrických ukazovateľov pre systolický a diastolický tlak sú
hmotnosť a výška, čo potvrdili aj Gaskin et al. (7) a Rimárová et al. (8). V našich výsledkoch
vo všetkých skupinách – spoločná skupina, chlapci, dievčatá vykazovala telesná hmotnosť
pri systolickom aj diastolickom tlaku najvyšší koeficient R (okrem veľmi tesného rozdielu
pri diastolickom tlaku chlapcov). Podobné výsledky sa potvrdili aj v našej predchádzajúcej
štúdii krvného tlaku (8). V štúdii Čižmárovej et al. (9) výsledky potvrdili, že štatisticky
najvýznamnejším parametrom pre krvný tlak bola telesná výška. Telesná výška bola v našej
štúdii druhým najvýznamnejším korelačným ukazovateľom pre krvný tlak (systolický aj
diastolický). Pri použití Pearsonových korelácii v našej práci sme poukázali na koreláciu
antropometrických ukazovateľov na systolický a diastolický krvný tlak. Naša štúdia preukázala
vyššiu závislosť systolického krvného tlaku na antropometrických ukazovateľoch v porovnaní
s tlakom diastolickým. Zaznamenali sme tesnejšie korelácie antropometrických hodnôt
u chlapcov s porovnaním s dievčatami.
Záver
K hlavným intervenčným opatreniam kardiovaskulárnych ochorení u detí patrí zvýšenie
intenzity v oblasti vzdelávacích aktivít a zdravého životného štýlu, limitovanie sedavých aktivít
(pred televízorom nie viac ako 2 hodiny denne), podporovať fyzickú aktivitu, znížiť príjem
kuchynskej soli, zabezpečiť dostatočný príjem nesladených nápojov, znížiť nadmerný
energetický príjem. Deti by mali konzumovať jedlá s nižším obsahom tukov a cukru, jesť viac
ovocia, zeleniny, vlákniny a mliečnych výrobkov. Dôležitosť sa kladie aj na veľkosť porcie
jedál. Príjem energie u dieťaťa je ovplyvnený najmä pohlavím, vekom, štádiom rastu,
hmotnosťou, výškou a fyzickou aktivitou, ktorú vykonáva.
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ASOCIÁCIA SUBJEKTÍVNE UDÁVANEJ DĹŽKY SPÁNKU S MARKERMI
KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA U ADOLESCENTOV1
K. Hirošová, M. Samohýl, Z. Štefániková, D. Vondrová,
A. Filová, J. Babjaková, I. Kachútová, Ľ. Argalášová, J. Jurkovičová
Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Kvalitný spánok je nevyhnutnou súčasťou každodenného života aj vzhľadom na to, že
podľa odhadu ľudia trávia približne jednu tretinu svojho života spánkom (1).
Spánok hrá zásadnú úlohu pri raste, dozrievaní a zdraví počas detstva a dospievania.
Dôkazy naznačujú, že nedostatočný spánok v detstve a dospievaní môže v neskoršom veku
zohrať úlohu pri rozvoji kardiometabolického rizika (2). Skrátenie a znížená kvalita spánku je
však bežným problémom u detí a adolescentov a niektoré údaje naznačujú, že priemerné
trvanie spánku detí a dospievajúcich sa v poslednom storočí skrátilo (3, 4, 5). U dospelých
nedostatočný alebo narušený spánok súvisí so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom,
predovšetkým s hypertenziou, diabetom, hypercholesterolémiou a obezitou. O vzťahu kvality
spánku a kardiovaskulárneho rizika u detí a dospievajúcich nie je dostatok údajov, hoci
pribúdajú dôkazy z observačných štúdií, ktoré naznačujú, že adekvátny spánok (čo do trvania
aj kvality) u detí a dospievajúcich s najväčšou pravdepodobnosťou prispieva k nižšiemu
kardiometabolickému riziku. Najviac konzistentné sú asociácie medzi nedostatočným spánkom
a zvýšenou brušnou adipozitou, zníženou citlivosťou na inzulín a vysokým TK, zatiaľ čo vzťahy
medzi spánkom a krvnými lipidmi, ako aj zápalovými markermi sú menej presvedčivé (2, 6).
Odhaduje sa, že približne 20 % adolescentov má problémy so spánkom, v priemere spávajú
kratšie ako 8 hodín (a nie odporúčaných 9 hodín) (7). Národný prieskum v USA zistil, že 62 %
detí deviateho až dvanásteho ročníka má nedostatočný spánok počas pracovného týždňa (< 8
h). Viac ako polovica týchto adolescentov udávala, že by potrebovali viac spánku a že sú príliš
unavení na to, aby vykonávali fyzické aktivity, čím sa znásobujú fyziologické dôsledky
nedostatku spánku (8). Z výsledkov vyšetrenia viac ako 4 000 adolescentov vyplynulo, že
u zdravých dospievajúcich poruchy spánku súvisia s abnormalitami kardiovaskulárnych
rizikových faktorov – so zvýšenou hladinou cholesterolu (CHOL) v krvi, vyšším BMI a
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hypertenziou (2, 9). Výsledky štúdie na takmer 7 tisíc litovských deťoch vo veku 12 – 15 rokov
preukázali, že krátky spánok (< 7 hodín) bol signifikantne asociovaný so zvýšeným rizikom
prehypertenzie a hypertenzie (4). Pri analýze 25 štúdií všetky hodnotené štúdie poukázali na
významnú asociáciu medzi trvaním spánku a nadváhou a obezitou v detstve (10). Intervenčné
stratégie zamerané na optimalizáciu spánkovej hygieny v detstve a mladosti môžu byť preto
významné z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych chorôb (KVCH) v dospelosti.
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť kardiometabolické rizikové faktory a faktory
životného štýlu vo vzťahu k dĺžke spánku počas pracovného týždňa.
Súbor a metódy
Analyzovali sme 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 a 48
stredných odborných škôl). Išlo o transverzálnu štúdiu zameranú na zistenie prevalencie
vybraných kardiometabolických, environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych
rizikových faktorov KVCH u adolescentov a ich dopad na zdravotný stav.
Z celého súboru sme vybrali skupinu 2 590 detí vo veku 14 – 18 rokov (priemerný vek 17,1
± 1,04 rokov), z toho 1 180 chlapcov (45,6 %) a 1 410 dievčat (54,4 %). Podmienkou pre výber
respondentov bol vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO), informovaný súhlas
rodičov, kompletné antropometrické a biochemické vyšetrenie a údaj o trvaní spánku.
Nadváhu/obezitu sme hodnotili pomocou štandardizovaného antropometrického
vyšetrenia, vypočítali sme Body Mass Index (BMI) a index pás/výška (WHtR). Nadváhu
a obezitu sme hodnotili podľa percentilových kriviek zo VI. celoštátneho antropometrického
prieskumu (AP) telesného vývoja detí a mládeže v SR z roku 2001 (11). Do kategórie nadváhy
sme zaradili deti nad 90. percentilom a do kategórie obezity deti nad 97. percentilom. Celkovú
telesnú zdatnosť sme hodnotili pomocou Ruffierovho testu, ktorý slúži na orientačné posúdenie
zdatnosti srdcovo-cievneho systému (12). 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. Vyšetril sa kompletný lipidový profil (hladina celkového CHOL,
TAG a HDL-cholesterolu), hladina glykémie a hsCRP. Z vyšetrených parametrov sme
vypočítali LDL-CHOL podľa Friedewalda, aterogénny index plazmy AIP (log TAG/HDLcholesterol) a non-HDL-CHOL. Výsledky vyšetrenia sérových lipidov sme hodnotili podľa
Odporúčaní pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov (13). Podľa AIP 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 3-krát s 5-minútovými prestávkami
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medzi meraniami, na štatistické spracovanie sme použili priemernú hodnotu z 2. a 3. merania.
Hodnoty TK sme posudzovali pomocou percentilov (14, 15).
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 na tri skupiny podľa subjektívne udávanej dĺžky spánku počas
pracovného týždňa (po-pi). Prvú skupinu tvorili deti, ktoré spali menej ako 7 h (n = 657), druhú
deti, ktoré spali 7 – 8 h (n = 1 743) a tretiu deti, ktoré spali > 8 h (n = 190) (tab. 1). Medzi
priemernými hodnotami veku a zastúpením chlapcov a dievčat v jednotlivých skupinách neboli
signifikantné rozdiely.
Tab. 1. Rozdelenie súboru adolescentov podľa trvania spánku počas pracovného týždňa (po-pi)
Spánok < 7 h
Spánok 7 – 8 h
Spánok > 8 h
(n = 657)
(n = 1743)
(n = 190)
Vek [r.]
17,3
17,0
17,1
Chlapci n (%)
268 (22,7)
820 (69,5)
92 (7,8)
Dievčatá n (%)
389 (27,6)
923 (65,5)
98 (6,9)
Priemerná doba spánku po-pi [h]
5,8
7,4
9,4
Priemerná doba spánku so-ne [h]
8,9
9,3
9,9

p
n.s.

< 0,001
< 0,001

Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické priemery
± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými Studentovým t-testom. Na
zistenie vzájomných asociácií medzi dĺžkou spánku a nadváhou/obezitou sme využili chíkvadrátovú štatistiku a hrubé odds ratio (OR) pri 95 % intervale spoľahlivosti. 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
Zistili sme krátke priemerné trvanie spánku u adolescentov počas pracovného týždňa (7,1
± 1,1 h), ktoré si kompenzujú dlhším spánkom počas víkendu (9,2 ± 1,4 h).
Nezistili sme štatisticky významné rozdiely v trvaní spánku počas pracovného týždňa ani
počas víkendu medzi adolescentmi s normálnou hmotnosťou a adolescentmi
s nadváhou/obezitou (tab. 2, 3). Najvyššiu (nevýznamne) prevalenciu nadváhy/obezity mali
adolescenti s normálnym trvaním spánku (7 – 8 h). Ani v ďalších antropometrických
parametroch (obsah telesného tuku, obvod pása, WHtR) sme nezistili štatisticky významné
rozdiely medzi tromi skupinami detí podľa dĺžky trvania spánku (obr. 1).
Podobne aj priemerné hodnoty systolického a diastolického TK boli takmer rovnaké vo
všetkých troch skupinách (obr. 1).
Vo väčšine biochemických ukazovateľov (hladina celkového CHOL, non-HDL-CHOL,
LDL-CHOL, aterogénnych indexov CHOL/HDL-CHOL a AIP, glykémie, hsCRP a HOMA-IR
sme najvyššie (nevýznamne) hodnoty zistili v skupine s najdlhším trvaním spánku (> 8 h).
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Nevýznamne najnižšie hodnoty HDL-CH, najvyššie hodnoty TAG, najvyššiu prevalenciu
metabolického syndrómu a najvyšší priemerný počet RF mali deti v skupine s trvaním spánku
7 – 8 h (obr. 2).
Tab. 2. Priemerné trvanie spánku v priebehu týždňa u detí s normálnou hmotnosťou/podváhou a v skupine
s nadváhou/obezitou (n = 2 590)
Normálna hmotnosť/podváha
(n = 1913)

Nadváha/obezita
(n = 677)

p

Trvanie spánku po-pi [h]

7,18 ± 1,05

7,16 ± 1,07

0,739

Trvanie spánku so-ne [h]

9,25 ± 1,38

9,16 ± 1,42

0,195

Tab. 3. Odds ratio (95 % CI) pre dĺžku spánku asociovanú s nadváhou/obezitou definovanou podľa BMI (n =
2 590)
Faktor

OR

95% CI

χ2

p

Chlapci

Dĺžka spánku po-pi

0,903

0,73 – 1,11

0,94

0,333

(n = 1 180)

Dĺžka spánku so-ne

0,907

0,66 – 1,25

0,36

0,550

Dievčatá
(1 410)

Dĺžka spánku po-pi

1,122

0,90 – 1,40

1,03

0,313

Dĺžka spánku so-ne

0,958

0,65 – 1,42

0,05

0,829

Obr. 1. Priemerné hodnoty krvného tlaku a antropometrických parametrov
v troch skupinách detí podľa dĺžky spánku (n = 2 590)

Pri hodnotení stravovacích zvyklostí sme zistili, že deti s najkratším trvaním spánku (< 7 h)
konzumujú významne najmenej jedál denne (p < 0,05), nepravidelne raňajkujú (p < 0,001),
najmenej často konzumujú mliečne výrobky (n.s.), ovocie (p < 0,05) a zeleninu (n.s.). Deti
s optimálnym trvaním spánku (7 – 8 h) najmenej často konzumujú vyprážané jedlá (n.s.), fast230

food (spolu s deťmi najdlhšie spiacimi; n.s.), údeniny (n.s.), sladké jedlá (p < 0,001), sladkosti
(n.s.), kolové a sladené nápoje (p < 0,05) a energy drinky (p < 0,001) (obr. 3).

Obr. 2. Priemerné hodnoty kardiometabolických parametrov a prevalencia metabolického syndrómu
v troch skupinách detí podľa dĺžky spánku (n = 2 590)

Obr. 3. Frekvencia konzumácie potravinových skupín v troch skupinách detí
podľa dĺžky spánku (n = 2 590)
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Z negatívnych faktorov životného štýlu deti s najkratším trvaním spánku najčastejšie
konzumujú všetky druhy alkoholických nápojov (p < 0,01), najčastejšie fajčia (p < 0,001)
a najčastejšie zažívajú stresové situácie v škole aj doma (p < 0,001). Najmenej často sme tieto
negatívne faktory zaznamenali u detí s optimálnym trvaním spánku, s výnimkou častých
stresových situácií v škole (obr. 4).

Obr. 4. Konzumácia alkoholických nápojov, prevalencia fajčenia a častých stresových situácií
v troch skupinách detí podľa dĺžky spánku (n = 2 590)

Pokiaľ ide o fyzickú aktivitu, resp. inaktivitu, počas pracovného týždňa významne najviac
času trávia pri PC deti s najkratším trvaním spánku (p < 0,001), vykazujú významne najdlhšie
trvanie sedavých aktivít spolu (PC + TV + učenie) (p < 0,01) a nevýznamne najkratšie trvanie
fyzickej aktivity/týždeň. Počas víkendu sme získali podobné výsledky, ale priemerný čas
venovaný PC a TV je približne o 1 h dlhší a čas venovaný učeniu je rovnaký; rozdiely
v sedavých aktivitách spolu sú počas víkendu nevýznamné (obr. 5). Deti s najkratším trvaním
spánku vykázali najkratšie trvanie týždennej fyzickej aktivity, ale nízku fyzickú zdatnosť (slabú
+ nedostatočnú) najmenej často preukázali deti s najdlhším trvaním spánku (obr. 5).
Deti vo všetkých troch skupinách mali takmer rovnaký prospech (nevýznamne horší
v skupine s najkratším trvaním spánku (obr. 6). Deti s najdlhším trvaním spánku mali
významne najčastejšie oboch rodičov s vyšším stupňom vzdelania (vyššie odborné +
vysokoškolské) (obr. 6).
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Obr. 5. Sedavé aktivity, fyzická aktivity a zastúpenie nízkej fyzickej zdatnosti
v troch skupinách detí podľa dĺžky spánku (n = 2 590)

Obr. 5. Priemerný prospech a zastúpenie rodičov s vyšším stupňom vzdelania (vyššie odborné + vysokoškolské)
v troch skupinách detí podľa dĺžky spánku (n = 2 590)

Diskusia
V práci sme sa pokúsili zistiť súvislosti medzi dĺžkou spánku a rizikovými faktormi KVCH
v súbore 2 590 adolescentov 14- až 18-ročných. Ako optimálne trvanie spánku sme zvolili 7 –
8 h, hoci definovať optimálnu dĺžku spánku u detí je náročné (16) a v literatúre nie sú na túto
problematiku jednotné názory. Napríklad National Sleep Foundation odporúča optimálne
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trvanie spánku pre amerických adolescentov 8 – 10 h (17). Z našich adolescentov spalo viac
ako 9 h počas pracovného týždňa len 1,8 %, priemerná doba spánku bola 7,1 h. Dĺžku spánku
detí často ovplyvňujú rodičia, ako to vyplýva z asociácií medzi sociálno-ekonomickým
statusom rodičov a dĺžkou spánku v detstve (18). V našom súbore sme socio-ekonomický status
rodičov neskúmali, ale preukázali sme významnú súvislosť dĺžky spánku detí s výškou
dosiahnutého vzdelania oboch rodičov.
Viaceré štúdie potvrdili u dospelých asociácie medzi trvaním spánku a niektorými
rizikovými faktormi KVCH vrátane vysokého krvného tlaku, fajčenia, vysokej hladiny
cholesterolu v krvi, cukrovky a nadváhy/obezity. Tieto poznatky poukazujú na potenciálnu
úlohu dĺžky trvania spánku ako významného rizikového faktora KVCH (19, 20, 21). Väčšinou
sa venovala pozornosť krátkemu trvaniu spánku ako rizikovému faktoru, ale v poslednom
období pribúdajú práce o možných negatívnych účinkoch aj pridlhého spánku v dospelej
populácii, pričom by mohlo ísť o kombináciu viacerých premenných (nezamestnanosť,
zhoršené duševné zdravie, nízky socio-ekonomický status a pod.) (22, 23, 24, 25). Viacerí
autori uvádzajú v dospelej populácii asociáciu v tvare „U“ medzi trvaním spánku a KVCH (26,
27). Negatívny vplyv sa pripisuje aj rozdielom v dĺžke spánku medzi pracovným týždňom
a víkendovými dňami v zmysle zvýšeného rizika obezity, diabetu a KVCH (28, 29). V našom
súbore bola dĺžka spánku počas víkendu približne o 2 hodiny dlhšia u oboch pohlaví, nenašli
sme signifikantné rozdiely v dĺžke spánku ani v skupine dievčat, ani v skupine chlapcov
s normálnou vs. zvýšenou hmotnosťou, hoci existujú určité dôkazy naznačujúce súvislosť
krátkeho spánku s obezitou prostredníctvom nezdravej stravy a nedostatočnej telesnej aktivity
(6). Potrebný je však ďalší výskum na zistenie kauzálnych vzťahov a porozumenie príslušných
mechanizmov.
V poslednom období sa venuje pozornosť spánku ako možnému rizikovému faktoru obezity
aj u detí. Spánok pomáha regulovať sekréciu hormónov vo vzťahu k rastu a energetickej
homeostáze a má tak rozhodujúcu úlohu pre rast a zdravie 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 sprievodných problémov (10). 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 (30). Na
veľkom súbore 6 940 litovských detí vo veku 12 – 15 rokov zistili autori (4) signifikantný vzťah
medzi krátkym trvaním spánku a vysokým TK. Knutson (31) uvádza asociáciu
krátkotrvajúceho spánku (< 6 h) so zvýšeným BMI, častejším výskytom DM a hypertenzie.
Prierezová štúdia viac ako 5 500 iránskych študentov vo veku 10 – 18 rokov preukázala
nezávislú asociáciu krátkotrvajúceho spánku (< 5 h) s vysokou hladinu LDL-CHOL (32).
Účinky skráteného spánku na kardiovaskulárne zdravie sú pravdepodobne výsledkom
fyziologických zmien zahŕňajúcich zvýšenú aktivitu sympatického nervového systému, zníženú
toleranciu glukózy, zvýšený zápal a zmeny regulácie chuti do jedla a výdaja energie (8). Jeden
z možných mechanizmov vplyvu krátkeho trvania spánku by mohol zahŕňať zvýšenie pomeru
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ghrelínu k leptínu, ktorý podporuje hlad, chuť do jedla a chuť na sladkosti, škroby a slané
pochutiny (33). V štúdii Al-Disiho et al. (34) dospievajúce dievčatá s krátkym trvaním spánku
mali zvýšené hladiny ghrelínu a konzumovali viac sacharidov v porovnaní s tými, ktoré spali
optimálne dlho. Predpokladá sa, že znížená motivácia k telesnej námahe vzájomne pôsobí so
zvýšeným energetickým príjmom, čo vedie k nárastu telesnej hmotnosti a významne prispieva
k inzulínovej rezistencii a zápalovým stavom (35).
V našom súbore sme nepotvrdili signifikantné súvislosti trvania spánku počas pracovného
týždňa s nadváhou/obezitou, zvýšeným TK, ani biochemickými kardiometabolickými
parametrami. Rozdiely medzi jednotlivými skupinami adolescentov podľa trvania spánku boli
len minimálne, pri väčšine parametrov je naznačený lineárny vzťah dĺžky spánku
a kardiometabolických parametrov. Výnimku tvoria antropometrické údaje, kde obsah
telesného tuku bol najvyšší v skupine s najkratším trvaním spánku, ale obvod pása, prevalencia
nadváhy/obezity, WHtR, ale aj prevalencia metabolického syndrómu bola najvyššia v skupine
s normálnym trvaním spánku. V tejto skupine mali deti súčasne najnižšiu fyzickú zdatnosť.
Príjem potravy je kontrolovaný komplexnou interakciou medzi endokrinným,
gastrointestinálnym a centrálnym nervovým systémom (5). Fyzická aktivita a zdravé
stravovanie sa tradične považujú za „big two“ faktory ovplyvňujúce homeostázu energetickej
bilancie (2). Nedávny výskum však naznačuje, že aj spánok môže byť dôležitou zložkou
životného štýlu, ktorá môže ovplyvniť stravovanie a denné aktivity a v konečnom dôsledku aj
energetickú rovnováhu a reguláciu telesnej hmotnosti, ako aj iné kardiometabolické rizikové
faktory u mladých ľudí (2, 36). Experimentálne aj observačné štúdie zistili u detí s deficitom
spánku zvýšený príjem potravín s vysokým glykemickým indexom, energeticky denznej stravy
obsahujúcej cukor a konzumáciu rýchleho občerstvenia (2, 37, 38). Ďalší autori uvádzajú ako
pravdepodobné mechanizmy viac času na konzumáciu potravy, nepravidelný príjem potravy,
nižšiu spotrebu ovocia a zeleniny, vyššiu spotrebu tukov, rýchleho občerstvenia, sladených
nápojov a celkovo nižšiu kvalitu stravy a menej fyzickej aktivity (5, 39). Na sklon konzumovať
energeticky bohatú stravu u krátko spiacich mladých mužov poukázala aj štúdia Spiegela et al.
(40). Predpokladá sa, že možným dôvodom, ktorý môže vysvetliť asociáciu medzi krátkym
trvaním spánku u detí a nezdravými stravovacími návykmi je hormonálna dysfunkcia, ktorá
mení vnímanie hladu a chuti sekundárne v dôsledku narušeného spánku (5).
U našich adolescentov možno zovšeobecniť, že dlhšie spiaci mali v priemere lepšie
stravovacie zvyklosti. Tí, ktorí spávali menej ako 7 h, konzumovali významne menší počet jedál
denne, významne častejšie vynechávali raňajky, zriedkavejšie konzumovali ovocie
(významne), zeleninu a mliečne výrobky (nevýznamne). Naopak, deti s trvaním spánku 7 – 8 h
najmenej často konzumovali vyprážané jedlá, fast-food, údeniny (nevýznamne) a významne
najmenej sladké jedlá, kolové a sladené nápoje a energy drinky. U detí s krátkym trvaním
spánku sme zaznamenali najčastejšiu konzumáciu alkoholických nápojov, prevalenciu fajčenia
a stresových situácií doma aj v škole. Potvrdili sme, i keď nevýznamne, najnižšiu fyzickú
aktivitu a významne najdlhšie trvajúce sedavé aktivity u detí s najkratším spánkom, hoci,
paradoxne, najnižšiu fyzickú zdatnosť sme zistili u detí s normálnym trvaním spánku. Pri
podrobnejšej analýze sedavých aktivít sa ukázalo, že významne najviac času počas pracovného
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týždňa aj počas víkendu trávia na PC deti s krátkym trvaním spánku, pravdepodobne práve na
úkor spánku. Pri sledovaní TV a dobe venovanej učeniu sme významné rozdiely medzi tromi
skupinami adolescentov nezistili. Nie je celkom jednoznačné, či nedostatok telesnej aktivity
vyplýva z únavy z nedostatku spánku (8), alebo je dôsledkom nedostatku času, ktorý je
prednostne venovaný sedavým aktivitám v skupine detí s krátkotrvajúcim spánkom.
Záver
V súbore 2 590 adolescentov vo veku 14 – 18 rokov sme zaznamenali v priemere krátke
trvanie spánku počas pracovného týždňa (7,1 h), chýbajúci spánok si kompenzujú počas
víkendu (9,2 h).
Doba spánku, spolu s ďalšími aktivitami, stravovacími zvyklosťami a abúzmi, patrí k tým
faktorom životného štýlu, ktoré majú potenciál významne ovplyvňovať rodičia. Preukázali sme
významné súvislosti medzi dosiahnutým vzdelaním oboch rodičov a faktormi životného štýlu.
Deti rodičov s najvyšším stupňom vzdelania dlhšie spia počas pracovného týždňa, menej
času trávia sedavými aktivitami a častejšie sa venujú fyzickej aktivite, častejšie konzumujú
zdraviu prospešné potraviny a menej často rizikové potraviny a nápoje. Deti s najkratším
trvaním spánku najčastejšie deklarovali stresové situácie doma aj v škole, čo pravdepodobne
súvisí s vyšším zastúpením fajčiarov a častejšou konzumáciou alkoholu v tejto skupine.
Asociácie medzi trvaním spánku a rizikovými faktormi v tvare „U“ sme našli pri fajčení,
konzumácii všetkých druhov alkoholických nápojov, konzumácii vyprážaných a sladkých
jedál, údenín, kolových a sladených nápojov a energy drinkov.
Súvislosť dĺžky spánku s kardiometabolickými rizikovými faktormi, prevalenciou
nadváhy/obezity, inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu u adolescentov sme
nepotvrdili. Možno však predpokladať, že nedostatok spánku v súčinnosti s ďalšími
nepriaznivými faktormi životného štýlu sa môžu prejaviť v zvýšenom kardiovaskulárnom
riziku v neskoršom veku. Intervenčné stratégie zamerané na optimalizáciu spánkovej hygieny
v detstve a mladosti môžu byť preto významné z hľadiska prevencie KVCH v dospelosti.
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Životné prostredie detí a mládeže, jeho fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti
významným spôsobom ovplyvňujú zdravie detí od prenatálneho obdobia v priebehu celého
vývinu až do dospelosti. Zdravie detí a mládeže negatívne ovplyvňujú aj behaviorálne riziká,
medzi ktorými sú na poprednom mieste zlá životospráva, nízka pohybová aktivita a rizikové
správanie – fajčenie, konzumácia alkoholu aj nelegálnych drog, problémy vzťahujúce sa
k sexualite, šikanovanie a v poslednom období aj nové moderné informačné technológie (1,
2).
Adolescencia je obdobie života so špecifickými zdravotnými a rozvojovými potrebami. Je
to čas, keď si dievčatá a chlapci dokážu intenzívne osvojiť nové vedomosti a zručnosti, ale aj
keď zápasia s výkyvmi nálad a návalmi emócií, keď si budujú celoživotné priateľstvá a prvé,
podľa nich vážne, vzťahy. Je to čas, keď sa oboznamujú s ľudskými a spoločenskými
hodnotami a v závislosti od podanej informácie a pozorovania blízkeho okolia si utvárajú
hodnotové rebríčky a pripravujú sa na život v dospelosti (3).
Moderné technológie a sociálne siete sa stali základnou potrebou dospievajúcich, ale
zároveň sú nástrojom uspokojovania základných potrieb, ako sú interakcia s blízkymi a
rovesníkmi, aktivity voľného času (počúvanie hudby, čítanie, pozeranie filmov, hranie hier),
vyhľadávanie informácií, učenie a sebarozvoj). Súčasná generácia školákov v príliš mladom
veku a mnohokrát bez dostatočnej rodičovskej kontroly dostáva do rúk nové technológie,
využíva ich, ale zároveň sa stáva dostupnou pre vplyvy zvonku. Problémom môže byť riziko
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možného výskytu závislostí súvisiacich s využívaním nových technológií (nadmerné
používanie internetu, závislosť na ňom, nadmerné používanie mobilného telefónu) (4).
Podľa medzinárodnej štúdie EU Kids Online 93 % 9- až 16-ročných školákov je na
internete aspoň raz do týždňa a 60 % skoro každý deň. Až 30 % adolescentov, ktorí sú vo
veku 11 – 16 rokov, vykazuje známky závislosti na internete, pričom nadmerné používanie
internetu ovplyvňuje subjektívnu pohodu jednotlivcov na úrovni fyzickej, psychologickej
a sociálnej (5).
Naša štúdia vychádza z bilaterálneho americko-slovenského projektu s cieľom zhodnotiť
vplyv vybraných behaviorálnych, psychologických a socioekonomických faktorov na zdravie
adolescentov v bratislavskej aglomerácii a neskôr v celej Slovenskej republike. Osobitnú
pozornosť v tomto príspevku venujeme používaniu vybraných moderných informačných
technológií (mobilné telefóny, počítače (PC) a internet, osobné hudobné prehrávače – OHP).
Súbor a metódy
Projekt YABS (The Youth and Parents Risk Factor Behavior Survey in Slovakia)
vychádza z projektov The Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a The Youth
Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) navrhnutých CDC (Center for Disease Control)
v Atlante, USA. Išlo o celonárodné prieskumy u dospelých obyvateľov Spojených štátov
a u mládeže vo veku od 15 do 19 rokov s primárnym zameraním na rôzne behaviorálne
rizikové faktory, ako sú užívanie tabaku, alkoholu a iných drog, nesprávne stravovacie
návyky, nedostatok fyzickej aktivity, nadhmotnosť a obezita, správanie, ktoré vedie k
neúmyselným úrazom a násiliu, sexuálne správanie, ktoré prispieva k nechcenému
tehotenstvu a výskytu pohlavne prenosných infekcií. Zároveň americkí výskumníci sledovali
aj dostupnosť preventívnej lekárskej starostlivosti a úroveň zdravotného poistenia (6, 7).
Projekt v modelovom regióne, v Bratislave, sme realizovali na plánovanej
reprezentatívnej vzorke dospievajúcich a mladých dospelých vo veku od 15 – 20 rokov,
ktorých sme náhodne vybrali zo siedmich stredných škôl z celkového počtu 101 stredných
odborných škôl a gymnázií (22 723 študentov) v Bratislave (8). Osobitný prieskum sme
realizovali na súbore dospelých probandov − rodičov/právnych zástupcov daných študentov z
celkového počtu 178 290 dospelých vo veku 40 – 60 rokov v Bratislave (celkový počet
obyvateľov v Bratislave aglomerácie bol 618 380) (k 1. januáru 2016) (8).
Metodika bola založená na hodnotení pomocou validizovaných anonymných dotazníkov
(Dotazník pre študentov a Dotazník pre rodičov), ktoré boli distribuované spolu 2 384
respondentom (798 študentom a ich 1 596 rodičom, resp. právnym zástupcom (príbuzným).
Do projektu sa aktívne zapojilo 525 študentov (185 chlapcov a 321 dievčat) navštevujúcich 8
stredných škôl v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov a ich 734 rodičov, resp.
právnych zástupcov, čo predstavovalo návratnosť 66 % od detí, resp. 46 % od rodičov. Účasť
na tejto prierezovej párovej štúdii bola dobrovoľná, dotazníky a informované súhlasy boli
distribuované v súlade s vtedajším zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov
(všetky zozbierané údaje podliehajú lekárskemu tajomstvu). Štúdia bola schválená Etickou
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komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
(8).
Zatiaľ sme zhodnotili údaje z Dotazníka pre študentov, ktorý zahŕňal bežné demografické
faktory, otázky týkajúce sa bývania, rodiny, školy, zdravia a bezpečnosti, návykov
a správania, stravovania, pohybovej aktivity, životného štýlu so zreteľom na režim spánku
a odpočinku, sledovanie televízie, používanie PC, OHP a mobilných telefónov. Ďalšie
podrobnosti ohľadom dotazníka sú uvedené v iných publikáciách (8, 9, 10).
Náš súbor tvorili študenti gymnázií: Gymnázium Vazovova (25,3 %) a Metodova
(14,7 %), Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej (21,1 %), žiaci stredných odborných
a priemyselných škôl (30,3 %), obchodnej akadémie (5,3 %) a strednej umeleckej školy
(3,2 %). Celkovo bolo v súbore 40,0 % študentov gymnázií, 35,4 % zo stredných odborných
škôl a 24,6 % z odborných škôl, tzv. učňoviek (tab. 1). V súbore bolo 38 % chlapcov a 62 %
dievčat, 90,9 % slovenskej národnosti. Priemerný vek študentov bol 17,18 ± 1,37 roka.
Vekové kategórie boli rozdelené rovnomerne, najviac žiakov bolo vo vekovej kategórií od
16,1 do 17 rokov (30,4 %). V meste bývalo 58,3 % a na vidieku 40,2 % žiakov. Z úplných
rodín pochádzalo 69,8 % žiakov, 82 % malo aspoň jedného súrodenca. Otcovia a matky
žiakov mali väčšinou ukončené stredoškolské vzdelanie (43 %; 47,9 %). Vysokoškolské
vzdelanie malo 29,9 % otcov a 32,7 % matiek. Viac ako 90 % otcov a matiek bolo
zamestnaných, ale niektoré rodiny napriek tomu pociťovali občas nedostatok financií
(48,1 %). Podrobnejšie charakteristiky súboru sú uvedené v predchádzajúcich publikáciách (7,
8, 9).
Tab. 1. Školy zapojené do projektu YABS
Typ školy
Gymnázium
Stredná odborná škola
Odborná škola (učňovka)
Spolu

Počet študentov (n)
210
186
129
525

%
40,0
35,4
24,6
100,0

Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 25. Pri spracovaní
výsledkov sme použili metódy deskriptívnej a analytickej štatistiky, vzťahy medzi
kategorickými dátami sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek a chí-kvadrátového
testu. Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine α<0,05.
Výsledky
Prevalencia fajčenia klasických cigariet v našom súbore bola 19,9 % (12,1 % ex-fajčiarov,
68 % nefajčiarov); 60 % študentov pilo alkohol aspoň raz za posledný mesiac a 19,9 % viac
ako 3-krát za mesiac. Percentuálny podiel študentov stredných škôl vystavených ponižovaniu
a fyzickému násiliu v našom súbore bol 22,4 % a 11,8 % sa priznalo, že spolužiakov
ponižovalo, zosmiešňovalo, či fyzicky napadlo, 38,5 % rodičov často pri šoférovaní používalo
mobilný telefón na telefonovanie, posielanie sms alebo emailov.
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Sexuálne aktívnych stredoškolákov v našom súbore bolo 39 %. Percentuálny podiel
študentov používajúcich PC viac ako 3 hodiny denne bol 59,7 % v priebehu pracovného
týždňa (po − pia) a 72 % cez víkend (so − ne). Rozdiely pri používaní PC neboli významné
vzhľadom na pohlavie, typ školy a úplnosť rodiny. Percentuálny podiel študentov
pozerajúcich televíziu viac ako 3 hodiny denne bol 8,9 % cez pracovné dni a 26,3 % cez
víkend. Celkovo 90,9 % študentov počúva OHP v priemere 405 minút týždenne a používa
mobilný telefón 384 minút týždenne. Študenti pri počúvaní OHP uprednostňujú skôr
hlasnejšie nastavenie. Dievčatá počúvajú OHP významne častejšie a dlhšie (p ˂ 0,05) (tab. 2,
obr. 1). Dievčatá používajú mobilný telefón v priemere 413,6 minút a chlapci 331,5 minút (p
= 0,03). Študenti odborných škôl počúvajú OHP najmenej, ale najdlhšie používajú mobilný
telefón (v priemere 565 minút týždenne) (obr. 2).
Študenti počúvajúci OHP viac ako 200 minút do týždňa významne viac fajčia, pijú
alkohol, experimentujú s alternatívnymi tabakovými výrobkami (ATP) a drogami, menej spia
a uvádzajú zvýšenú frekvenciu prejavov tinitu a zhoršené počutie. V tejto skupine sme
pozorovali aj vyššie percento používania PC, najmä v pondelok až piatok (p < 0,01) (obr. 3).
Tab. 2. Používanie vybraných informačných technológií (IT) v súbore študentov (n = 525)*
Premenná
Počúvanie OHP
Počúvanie OHP
Používanie mobilného telefónu
Používanie PC denne (po-pia)
Používanie PC denne (so-ne)
Sledovanie televízie denne (po-pia)
Sledovanie televízie denne (so-ne)
Hlasitosť hudby pri počúvaní OHP

N

%

áno
nie
≤ 200 min/týždeň

477
47
210

90,9
9,1
49,8

> 200 min/týždeň

212

50,2

≤ 200 min/týždeň

194

43,4

> 200 min/týždeň

253

56,6

≤3h

205

40,4

>3h

303

59,6

≤3h

139

27,9

>3h

359

72,1

≤3h

462

91,1

>3h

45

8,9

≤3h

371

73,8

>3h

132

26,2

veľmi tichá

10

2,1

skôr tichšia

34

7,1

stredne hlasná

189

39,2

skôr hlasnejšia

186

38,6

veľmi hlasná

63

13,1

*Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje

Z výsledkov bivariantnej analýzy môžeme konštatovať, že dĺžka počúvania OHP je
významne asociovaná s fajčením klasických cigariet (OR 2,16; 95 % IS 1,30-3,58),
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elektronických cigariet (OR 1,87; 95 % IS 1,24-2,81), aj ATP (OR 1,87; 95 % IS 1,20-2,93),
s užívaním drog (OR 2,37; 95 % IS 1,52-3,70) a s konzumáciou alkoholu (OR 1,77; 95 % IS
1,19-2,64). Zaujímavá je významná negatívna asociácia s dĺžkou spánku v pracovnom týždni
(OR 0,58; 95 % IS 0,38-0,87) (obr. 4).
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Obr. 1. Používanie vybraných IT zariadení podľa pohlavia (n = 525)

%

Aktivita
Obr. 2. Používanie vybraných IT zariadení podľa typu školy (n = 525)
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Obr. 3. Počúvanie OHP (≤ 200 min/> 200 min za týždeň) v súvislosti s rôznymi aktivitami (n = 525)
Legenda: **p ˂ 0,01; ***p ˂ 0,001; EC – elektronické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky;
PC – používanie počítača > 3 h denne; TV – pozeranie televízie > 3 hod denne; spánok > 7 h

Diskusia
V našom projekte sme zistili vyššiu prevalenciu fajčenia klasických cigariet, konzumáciu
alkoholu a vyššiu sexuálnu aktivitu u našich stredoškolákov v porovnaní s americkými.
Americkí dospievajúci fajčia menej (15,7 %), pijú menej alkohol (34,9 %), sú menej sexuálne
aktívni (34 %), ale pozerajú viac televíziu (32 %), konzumujú častejšie sladené limonády
(27 % niekoľko krát denne) a priznávajú viac fyzického násilia v školách (25 %). Rodičia
amerických školákov častejšie používajú mobilný telefón na telefonovanie, posielanie sms,
prípadne emailov počas jazdy autom (41 % ) (7).
V projekte Rešpekt pre zdravie, zameranom na podobné vekové skupiny, ale viac na
kardiometabolické rizikové faktory v prostredí stredných škôl na území Bratislavského
samosprávneho kraja, bolo viac fajčiarov aj vrátane ex-fajčiarov (40,4 %) ako v našom
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súbore. V iných aktivitách boli výsledky komparabilné, rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami však neboli v našom súbore také výrazné. Významné rozdiely boli v dĺžke
a frekvencii používania mobilných telefónov a OHP, kde jasne dominujú dievčatá (11, 12).

Obr. 4. Počúvanie OHP (≤ 200 min/> 200 min za týždeň) v súvislosti s rôznymi aktivitami (bivariantná analýza)
Legenda: PC – používania počítača > 3 h denne; TV – pozeranie televízie > 3 h denne; spánok > 7 h
CC – klasické cigarety; EC – elektronické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky

Podľa štúdie WHO Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), do ktorej sa
zapojilo po 1 500 žiakov piatych, siedmych a deviatych ročníkov základných škôl zo 41 krajín
vrátane Slovenska, v rokoch 2013/2014 strávilo 46 % detí dve až tri hodiny denne pri TV.
Počítačové hry pohltia cez pracovné dni 40 % školákom dve hodiny (10). Zistila sa skorá
iniciácia fajčenia a nadmerné užívanie alkoholu. Vo veku 13 a menej rokov má viac než
polovica školákov prvú skúsenosť s fajčením tabaku a viac než tretina školákov prvú
skúsenosť s opitosťou (3).
Podľa najnovších výsledkov štúdie HBSC z rokov 2017/2018, do ktorej sa zapojilo
takmer 9 000 školákov zo Slovenska vo veku 11 až 15 rokov, výskyt fajčenia, ale i
konzumácia alkoholu má klesajúcu tendenciu pri stále vysokom výskyte, ktorú možno aspoň
čiastočne pripísať zmenám sociálneho prostredia pravdepodobne súvisiacimi s nárastom
komunikácie v online priestore. Približne tretina chlapcov (29 – 30 %) a dve pätiny dievčat
(37 – 38 %) uviedli, že im bolo povedané, že sa venujú mobilu častejšie ako by mali. Takmer
40 % školákov (37 – 39 %) uviedlo, že používajú mobilný telefón, aby sa cítili lepšie (4).
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V japonskej štúdií u 1 459 detí a adolescentov vo veku od 6 do 15 rokov bolo dlhšie
sledovanie televízie a používanie počítača spojené s nižším príjmom minerálnych látok,
vitamínov a vlákniny, ako aj s nižšou saturáciou vitamínmi a minerálmi u chlapcov (13).
V španielskej štúdií bolo nadmerné používanie mobilných telefónov a tabletov
u adolescentov spojené poruchami spánku (14). V našej štúdií viac ako 31,9 % študentov
nespí dostatočne dlho (menej ako 7 hodín v pondelok až v piatok). Počas víkendov študenti
spia oveľa dlhšie (96,6 % študentov spí sedem hodín a viac). Študenti počúvajúci osobné
hudobné prehrávače viac ako 200 minút do týždňa v priebehu pracovného týždňa významne
menej spali (p = 0,009; OR 1,74; 95 % IS 1,15-2,64). Významne menej spali aj starší študenti,
študenti z odborných škôl a z menej vzdelaných rodín. Používanie mobilného telefónu viac
ako 200 minút do týždňa nemalo významný vplyv na dĺžku spánku našich respondentov.
V našej štúdii sme pozorovali veľmi vysoký výskyt používania mobilných telefónov
a počúvania OHP, významne viac u dievčat. Približne 50 % študentov počúva OHP viac ako
200 minút týždenne. Títo študenti majú horší životný štýl a vyskytujú sa u nich aj prvé
zdravotné problémy (tinitus a subjektívne zhoršené počutie). Toto zistenie je veľmi dôležité a
vyžaduje si viac pozornosti, keďže sa touto problematikou zaoberalo doteraz len málo štúdií.
Záver
Výsledky prezentované v tomto príspevku patria medzi pilotné výsledky projektu YABS.
Ide komplexnú štúdiu založenú na kombinácii dvoch validovaných CDC štúdií a predpokladá
priame zapojenie rodičov do štúdie. Údaje z dotazníkov študentov a rodičov budú spárované a
budeme sledovať vplyv familiárnych a socioekonomických faktorov. Štúdia predstavuje
výzvu pre analýzu a budúcu prevenciu, ako aj intervenčné aktivity s cieľom ochrany a
podpory zdravia detí a mládeže.
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VÝSKYT A ZMENY VYBRANÝCH SOCIO-BEHAVIORÁLNYCH FAKTOROV
U ADOLESCENTOV – VÝSLEDKY ŠTUDENTSKEJ ČASTI PROJEKTU YABS1
J. Babjaková1, D. Vondrová1, J. Jurkovičová1, Z. Jankó1, A. Filová1, M. Samohýl1,
Z. Štefániková1, K. Hirošová1, M. Weitzman2, Ľ. Argalášová1
1
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Adolescencia je jedinečné obdobie života medzi 10. – 24. rokom, postupný prechod medzi
detstvom a dospelosťou, ktoré sa vyznačuje intenzívnymi biologickými zmenami a zásadnými
premenami v sociálnej oblasti (1). Je to životná fáza, v ktorej sú položené základy budúceho
zdravia pre obdobie dospelosti. Zdravie v tomto období je výsledkom interakcie mnohých, už
existujúcich vplyvov (2, 3). V týchto vývojových štádiách dochádza k významným fyzickým,
intelektuálnym, emocionálnym, psychologickým a sexuálnym zmenám (4). Ako v každej
vekovej skupine, zdravie adolescentov ovplyvňujú aj ekonomické a sociálne podmienky (5).
Rizikové správanie prispieva k hlavným príčinám chorobnosti a úmrtnosti medzi mladými
dospelými v Spojených štátoch. Podľa posledných dostupných údajov (za rok 2016) 74 %
všetkých úmrtí u osôb vo veku 10 – 24 rokov bolo zo štyroch hlavných príčin: havárie
motorových vozidiel (22 %), iné zranenia (20 %), samovraždy (17 %) a vraždy (15 %) (6).
Medzi osobami vo veku ≥ 25 rokov bolo 54 % všetkých úmrtí v Spojených štátoch spôsobených
kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou podobne ako v Európe u ľudí mladších ako 65
rokov. Eurostat udáva v rámci EU-27 až 78 úmrtí/100 000 obyvateľov na onkologické a 46
úmrtí/100 000 obyvateľov na kardiovaskulárne choroby (štandardizovaná úmrtnosť v roku
2015) (7). Výsledky národného prieskumu YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance System)
v roku 2017 potvrdili, že mnohí americkí stredoškolskí študenti javia známky zdravotnorizikového správania. Toto rizikové správanie sa vytvára v detstve a dospievaní a jeho následky
sa prejavia často až v dospelosti (7). Väčšina chronických neprenosných chorôb (NCD) má
multifaktoriálnu etiológiu. Je dôležité identifikovať najčastejšie rizikové faktory, ale aj
ochranné faktory NCD už v mladšom veku, aby sa znížila šanca na rozvoj konkrétneho
ochorenia v neskoršom veku. Súčasný stav a trendy vývoja hlavných modifikovateľných
Práca čiastočne podporená grantmi YABS (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-101/0001-00 a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite
Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009.
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rizikových faktorov potvrdzujú význam prevencie pri znižovaní rizika vzniku neprenosných
chorôb u jednotlivcov aj v celej spoločnosti (8). Hoci niektoré štúdie sledovali vzťah medzi
vybranými faktormi súvisiacimi so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou a ich vplyvom na
zdravie, rizikové faktory v mladších vekových skupinách nie sú na Slovensku dostatočne
preskúmané.
Hlavným cieľom štúdie The Youth and Parents Risk Factor Behavior Survey in Slovakia
(YABS) je zhodnotiť výskyt vybraných faktorov správania v závislosti od niektorých
charakteristík – pohlavia, veku, typu školy, úplnosti rodiny a vzdelania rodičov, na vybranom
súbore slovenských adolescentov a dospelých podľa vzoru prieskumov CDC (9, 10) so
zohľadnením národných špecifík. Projekt sa snaží identifikovať najviac ohrozené skupiny osôb
a na ne zamerať pozornosť učiteľov, výskumných pracovníkov, tvorcov zdravotnej politiky a
širokej verejnosti.
Súbor a metódy
V rokoch 2015/2016 sa v Bratislave ako modelovom regióne uskutočnil prieskum YABS
o behaviorálnych rizikových faktoroch u mládeže a dospelých na Slovensku, realizovaný ako
prierezová štúdia u študentov ôsmich vybraných stredných škôl a ich rodičov (resp. zákonných
zástupcov). Podrobnejšie sme sa metodike a charakteristike súboru venovali v už
publikovaných príspevkoch (11, 12, 13).
Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 25. Pri spracovaní výsledkov
sme použili metódy deskriptívnej a analytickej štatistiky, vzťahy medzi kategorickými dátami
sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek a chí-kvadrátového testu. Signifikantnú
významnosť sme stanovili na hladine α < 0,05.
Výsledky
V štúdii sme sa zamerali na zhodnotenie výskytu najrizikovejších faktorov správania sa v
závislosti od vybraných charakteristík – posúdenie rozdielov podľa pohlavia, veku, typu školy,
úplnosti rodiny a vzdelania oboch rodičov.
Výskyt fajčenia klasických cigariet (CC) vo vzorke študentov bol takmer 20 %. Znamená
to, že každý piaty študent fajčí, pričom starší študenti a študenti odborných škôl fajčia
významne viac (tab. 1, 2). Skúsenosti s rôznymi formami alternatívnych tabakových výrobkov
(okrem elektronických cigariet – EC) malo 63,1 % študentov, najmä starších. V skúsenostiach
s vapovaním EC neboli žiadne rozdiely medzi vekovými skupinami – veľmi vysoké percento
študentov vyskúšalo rôzne druhy EC (> 40 %) v oboch vekových skupinách (mladší a starší)
(tab. 1). Väčšina súčasných fajčiarov sa snažila prestať fajčiť (spolu 59,2 %, 54,4 % chlapcov
a 64,2 % dievčat). Iba 12,5 % študentov by ocenilo pomoc od profesionála s odvykaním od
fajčenia (17,5 % chlapcov, 7,6 % dievčat).
Potvrdili sme aj rozdiely medzi fajčením a celkovým pocitom zdravia. Z nefajčiarov sa 88,2
% študentov cítilo zdravo, v porovnaní s 69,3 % fajčiarov (p < 0,001), 81,2 % nefajčiarov sa
cítilo dobre v škole v porovnaní s iba 60,4 % fajčiarov.
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Tab. 1. Vybrané behaviorálne charakteristiky študentov vo vzťahu k veku a pohlaviu v súbore adolescentov (n =
525)
Spolu
N*/%

Premenné
Fajčenie CC
Skúsenosti s ATP
Skúsenosti s EC
Konzumácia
alkoholuc
Opitosť
Skúsenosti s
drogami
Pohlavný styk
Cvičenie na TV
Mimoškolské
športové aktivity
Dĺžka spánku (h)
(pracovný deň)
Dĺžka spánku (h)
(víkend)

áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
≥7
<7
≥7
<7

102/19,9
411/80,1
260/63,1
152/36,9
209/44,3
263/55,7
306/60,1
203/39,9
277/54,3
233/45,7
139/27,3
371/72,7
195/39,0
305/61,0
396/77,8
113/22,2
318/63,1
186/36,9
348/68,1
163/31,9
490/96,6
17/3,4

muži
N*/%
45/23,0
151/77
104/67,5
50/32,5
91/49,7
92/50,3
119/61,0
76/39,0
51/26,0
145/74,0
59/30,3
136/69,7
77/40,7
112/59,3
153/79,7
39/20,3
137/72,1
53/27,9
138/71,9
54/28,1
179/94,7
10/5,3

Pohlavie
ženy
N*/%
57/18,1
258/81,9
156/60,9
100/39,1
117/40,8
170/59,2
186/59,4
127/40,6
65/20,3
255/79,7
79/25,2
234/74,8
117/37,9
192/62,1
241/76,5
74/23,5
180/57,5
133/42,5
209/65,9
108/34,1
309/97,8
7/2,2

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
<0,01
n.s.
n.s.

Veková skupina
mladšía
staršíb
p
*
N /%
N*/%
28/11,4
74/28,5
<0,001
218/88,6 186/71,5
114/57,0 145/69,4
<0,01
86/43,0
64/30,6
93/40,6
115/48,3
n.s.
136/59,4 123/51,7
114/46,5 189/73,3
<0,01
131/53,5
69/26,7
102/41,5 172/66,9
<0,05
144/58,5
85/33,1
49/19,9
88/34,2
<0,001
197/80,1 169/65,8
41/16,7
152/61,3
<0,001
204/83,3
96/38,7
201/81,7 188/73,4
<0,05
45/18,3
68/26,6
159/64,9 156/61,7
n.s.
86/35,1
97/38,3
191/77,0 154/60,2
<0,001
57/23,0
102/39,8
242/98,4 241/94,9
<0,05
4/1,6
13/5,1

Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. a ≤ 16 r.; b > 16 r.; c najmenej 1x/mesiac; CC –
klasické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; TV – povinná tel. výchova
*

Tab. 2. Vybrané charakteristiky správania vo vzťahu k typu školy v súbore adolescentov (n = 525)
Gymnázium
SOŠ
Učňovka
p
N*/%
N*/%
N*/%
áno
30/14,6
30/16,5
42/33,6
Fajčenie CC
<0,001
nie
176/85,4
152/83,5
83/66,4
áno
103/60,9
87/62,6
70/67,3
Skúsenosti s ATP
n.s.
nie
66/39,1
52/37,4
34/32,7
áno
76/39,8
72/44,4
61/51,3
Skúsenosti s EC
n.s.
nie
115/60,2
90/55,6
58/48,7
áno
115/55,8
110/62,5
81/63,8
Konzumácia alkoholua
n.s.
nie
91/44,2
66/37,5
46/36,2
áno
104/50,5
92/51,7
81/64,3
Opitosť
<0,05
nie
102/49,5
86/48,3
45/35,7
áno
61/29,8
34/19,0
44/34,9
Skúsenosti s drogami
<0,01
nie
144/70,2
145/81,0
82/65,1
áno
48/23,4
69/39,7
78/64,5
Pohlavný styk
<0,001
nie
157/76,6
105/60,3
43/35,5
áno
179/86,5
128/71,5
89/72,4
Cvičenie na TV
<0,001
nie
28/13,5
51/28,5
34/27,6
áno
157/76,2
100/56,5
61/50,4
Mimoškolské šport. aktivity
<0,001
nie
49/23,8
77/43,5
60/49,6
Dĺžka spánku (pracovný deň)
≥7
149/72,0
122/67,8
77/62,1
n.s.
(h)
<7
58/28,0
58/32,2
47/37,9
≥7
201/98,5
175/97,8
114/91,9
Dĺžka spánku (víkend) (h)
<0,01
<7
3/1,5
4/2,2
10/8,1
*
Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. a najmenej 1x/mesiac; CC – klasické cigarety; ATP
– alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; TV – povinná telesná výchova
Premenná
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Viac ako 60 % študentov konzumovalo alkohol aspoň raz za posledný mesiac, 19,9 % viac
ako 3-krát mesačne, konzumácia sa výrazne zvyšovala s vekom. Viac študentov konzumujúcich
alkoholické nápoje pochádzalo z neúplných rodín (tab. 1, 3).
Tab. 3. Vybrané charakteristiky správania sa vo vzťahu k úplnosti rodiny v súbore adolescentov (n = 525)
Premenná
Fajčenie CC
Skúsenosti s ATP
Skúsenosti s EC
Konzumácia alkoholua
Opitosť
Skúsenosti s drogami
Pohlavný styk
Cvičenie na TV
Mimoškolské šport. aktivity
Dĺžka spánku (pracovný deň) (h)
Dĺžka spánku (víkend) (h)

úplná
N*/%
63/17,8
291/82,2
169/60,8
109/39,2
134/41,5
189/58,5
202/57,4
150/42,6
179/51,0
172/49,0
88/25,1
263/74,9
114/33,3
228/66,7
281/80,5
68/19,5
221/64,1
124/35,9
241/68,7
110/31,3
341/97,7
8/2,3

áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
≥7
<7
≥7
<7

Rodina
neúplná
N*/%
35/24,0
111/76,0
82/66,7
41/33,3
70/51,1
67/48,9
97/66,9
48/33,1
92/63,0
54/37,0
48/32,7
99/67,3
74/51,0
71/49,0
104/70,7
43/29,3
89/60,5
58/39,5
96/65,3
51/34,7
137/94,5
8/5,5

p
n.s.
n.s.
n.s.
<0,05
<0,05
n.s.
<0,001
<0,05
n.s.
n.s.
n.s.

Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. a najmenej 1x/mesiac; CC – klasické cigarety; ATP
– alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; TV – povinná telesná výchova
*

Stav opitosti nebol zriedkavý (54,3 % študentov bolo opitých počas predchádzajúceho
mesiaca), bolo to zjavnejšie u študentov z vyšších ročníkov, odborných škôl a neúplných rodín
(tab. 1, 2, 3). Starší študenti a študenti odborných škôl mali aj viac skúseností s rôznymi drogami
(spolu 27,3 %) (tab. 1, 2, 3). Podiel sexuálne aktívnych stredoškolských študentov v našom
súbore bol 39,0 %. Viac sexuálnych skúseností mali výrazne častejšie starší študenti, študenti
z odborných škôl, neúplných rodín a rodín s nižším vzdelaním rodičov (tab. 1, 2, 3, 4).
Len 77,8 % študentov sa pravidelne zúčastňovali hodín telesnej výchovy (TV). Absencia
na hodinách TV prevládala u starších študentov a študentov odborných škôl (tab. 1, 2).
Vo svojom voľnom čase pravidelne aktívne športovalo len 63,1 % študentov. Medzi
študentkami, študentmi odborných škôl a študentmi z menej vzdelaných rodín (nižšie vzdelanie
rodičov) dominovala nedostatočná športová aktivita (tab. 2, 3, 4). Priemerný čas strávený
sedavými aktivitami bol u chlapcov 10,53 h a u dievčat 8,76 h/deň.
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Tab. 4. Vybrané charakteristiky správania vo vzťahu k vzdelaniu matky a otca v súbore adolescentov (n = 525)
Vzdelanie otca
Vzdelanie matky
p
vyššiea
nižšieb
vyššiea
nižšieb
p
*
*
*
N /%
N /%
N /%
N*/%
áno
59/17,3
34/26,8
78/19,5
22/22,7
Fajčenie CC
<0,05
n.s.
nie 282/82,7
93/73,2
322/80,5
75/77,3
áno 170/62,0
66/66,7
201/63,8
51/60,7
Skúsenosti s ATP
n.s.
n.s.
nie 104/38,0
33/33,3
114/36,2
33/39,3
áno 134/43,2
58/48,7
169/45,9
38/41,8
Skúsenosti s EC
n.s.
n.s.
nie 176/56,8
61/51,3
199/54,1
53/58,2
áno 200/59,0
76/59,8
236/58,9
61/64,9
Konzumácia alkoholuc
n.s.
n.s.
nie 139/41,0
51/40,2
165/41,1
33/35,1
áno 180/52,9
73/57,5
211/52,5
59/62,8
Opitosť
n.s.
n.s.
nie 160/47,1
54/42,5
191/47,5
35/37,2
áno
95/28,0
36/28,3
112/27,9
25/26,3
Skúsenosti s drogami
n.s.
n.s.
nie 244/72,0
91/71,7
289/72,1
70/73,7
áno 118/35,0
59/49,2
137/34,9
56/60,9
Pohlavný styk
<0,01
<0,001
nie 219/65,0
61/50,8
256/65,1
36/39,1
áno 280/82,4
88/70,4
321/80,5
64/67,4
Cvičenie na TV
<0,01
<0,01
nie
60/17,6
37/29,6
78/19,5
31/32,6
áno 229/67,8
69/56,1
262/66,2
50/53,2
Mimoškolské športové aktivity
<0,05
<0,05
nie 109/32,2
54/43,9
134/33,8
44/46,8
≥ 7 247/72,6
78/61,9
285/71,3
53/55,8
Dĺžka spánku (pracovný deň) (h)
<0,05
<0,01
<7
93/27,4
48/38,1
115/28,8
42/44,2
≥ 7 327/97,6 121/95,3
383/97,0
91/94,8
Dĺžka spánku (víkend) (h)
n.s.
n.s.
<7
8/2,4
6/4,7
12/3,0
5/5,2
*
Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. a úplne SŠ alebo univerzita b neúplne SŠ; c najmenej
1x/mesiac; CC – klasické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; TV –
povinná telesná výchova
Premenná

Tab. 5. Faktory spojené s vybranými charakteristikami správania v súbore adolescentov (n = 525) – bivariantná
analýza
Premenná
Fajčenie CC
Skúsenosti s ATP
Skúsenosti s EC
Konzumácia alkoholua
Opitosť b
Skúsenosti s drogami
Pohlavný styk
Nedostatok športových aktivít
Nedostatok spánku (prac.
týždeň)
Nedostatok spánku (víkend)

1,34 (0,87-2,01)
1,33 (0,88-2,03)
1,44 (0,99-2,09)
1,07 (0,74-1,54)
1,17 (0,81-1,67)
1,29 (0,86-1,91)
1,13 (0,78-1,63)
0,52 (0,36-0,77)**

Veková skupina
(> 16 r.)
OR (95% CI)
3,10 (1,92-4,99)***
1,71 (1,14-2,57)*
1,37 (0,95-1,97)
3,15 (2,17-4,57)***
2,86 (1,99-4,11)***
2,09 (1,40-3,14)***
7,88 (5,17-12,01)***
1,15 (0,80-1,66)

0,76 (0,51-1,12)

2,22 (1,51-3,27)***

Pohlavie (mužské)
OR (95% CI)

2,47 (0,92-6,59)

Typ školy (učňovka)
OR (95% CI)
1,80 (1,13-2,87)*
1,17 (0,8-1,75)
1,36 (0,94-1,97)
1,35 (0,94-1,94)
1,29 (0,91-1,85)
0,81 (0,55-1,20)
3,25 (2,19-4,83)***
2,73 (1,84-4,04)***
1,36 (0,92-1,99)

3,26 (1,05-10,15)*

3,25 (0,92-11,44)

Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. najmenej 1x/mesiac; najmenej 1x/mesiac; CC –
klasické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
a

b

Viac ako 31,9 % študentov nespalo dostatočne dlhý čas, spánok v pondelok až piatok trval
menej ako 7 hodín, kratšie spali študenti z vyšších ročníkov a študenti z rodín s nižším
vzdelaním (tab. 1, 4). Počas víkendov študenti spali oveľa dlhšie; len 3,4 % z nich spalo menej
ako 7 hodín. Študenti odborných škôl spali významne menej ako študenti z gymnázií a
špeciálnych škôl (tab. 3).
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Z výsledkov bivariantnej analýzy môžeme konštatovať, že väčšina rizikového správania
adolescentov súvisí s vekom (tab. 5). Zvlášť vysoké a významné pomery šancí so vzrastajúcim
vekom sme zistili pre abúzy – fajčenie (OR 3,10; 1,92-4,99), konzumáciu alkoholu (OR 3,15;
2,17-4,57) a tiež pre pohlavný styk (OR 7,88; 5,17-12,01).
Tab. 6. Faktory spojené s vybranými charakteristikami správania v súbore adolescentov (n = 525) – bivariantná
analýza
Rodina (neúplná)
Vzdelanie otca (nízke)
Vzdelanie matky (nízke)
Premenná
OR (95% CI)
OR (95% CI)
OR (95% CI)
Fajčenie CC
1,46 (0,91-2,32)
1,75 (1,08-2,83)*
1,21 (0,71-2,07)
Skúsenosti s ATP
1,29 (0,83-2,01)
1,22 (0,75-1,99)
0,88 (0,54-1,44)
Skúsenosti s EC
1,47 (0,99-2,20)
1,25 (0,82-1,91)
0,85 (0,53-1,34)
Konzumácia alkoholua
1,50 (1,00-2,25)
1,04 (0,68-1,57)
1,29 (0,81-2,06)
Opitosť b
1,64 (1,10-2,43)*
1,20 (0,80-1,81)
1,53 (0,96-2,42)
Skúsenosti s drogami
1,45 (0,95-2,21)
1,02 (0,65-1,60)
0,92 (0,56-1,53)
Pohlavný styk
2,09 (1,40-3,10)***
1,80 (1,18-2,74)**
2,91 (1,82-4,64)***
Nedostatok šport.
1,16 (0,78-1,73)
1,64 (1,08-2,51)*
1,72 (1,09-2,71)*
aktivít
Nedostatok spánku
1,16 (0,77-1,75)
1,63 (1,06-2,52)*
1,96 (1,24-3,12)**
(pracovný týždeň)
Nedostatok spánku
2,49 (0,92-6,77)
2,03 (0,69-5,96)
1,75 (0,60-5,10)
(víkend)
Pri niektorých premenných neboli k dispozícii všetky údaje. a najmenej 1x/mesiac; b najmenej 1x/mesiac; CC –
klasické cigarety; ATP – alternatívne tabakové výrobky; EC – elektronické cigarety; *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Nižšie vzdelanie rodičov bolo významne spojené s nedostatkom spánku a nedostatkom
športových aktivít študentov (tab. 6). Podobne študenti s menej vzdelanými rodičmi mali vyššiu
šancu byť sexuálne aktívni. Nízke vzdelanie otca bolo signifikantne asociované s vyšším
výskytom fajčenia u adolescentov. Študenti z odborných škôl sa menej venovali športu, ale boli
sexuálne aktívnejší (OR 3,25; 2,19-4,83) a viac fajčili (OR 1,80; 1,13-2,87). Rozdiely medzi
pohlaviami neboli pri mnohých rizikových faktoroch významné. Dievčatá celkovo menej
športovali (OR 0,52; 0,36-0,77). Neúplnosť rodiny zohrávala tiež dôležitú úlohu. Adolescenti
z neúplných rodín mali viac skúseností s opitosťou počas predchádzajúceho mesiaca (OR 1,64;
1,10-2,43), boli sexuálne aktívnejší (OR 2,09; 1,40-3,10) a mali vyššiu absenciu na hodinách
TV (OR 1,7; 1,10-2,66) (tab. 5, 6).
Diskusia
V tejto štúdii sme identifikovali najvýznamnejšie zdravotné riziká (tabak, alkohol, drogy,
rizikové sexuálne správanie, neadekvátna dĺžka spánku, fyzická inaktivita a pod.) pre vznik a
vývoj chronických neprenosných ochorení na modelovom súbore študentov z bratislavských
stredných škôl. Rizikové správanie v adolescencii ovplyvňuje celkový zdravotný stav a zdravý
rozvoj osobnosti jedinca (14). Neprimeraný a nevhodný životný štýl, najmä nesprávne
stravovacie návyky a nedostatok fyzickej aktivity, môžu negatívne ovplyvniť zdravie a
spôsobiť skorší nástup chronických neprenosných chorôb, ktoré sú hlavnými príčinami
chorobnosti a úmrtnosti v produktívnom veku (15, 16). V našej štúdii sme zistili veľmi vysoký
výskyt viacerých rizikových charakteristík správania v porovnaní s inými štúdiami. Podľa
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BRFSS americkí adolescenti menej fajčia (15,7 %), pijú menej alkoholických nápojov
(50,8 %), sú menej sexuálne aktívni (34 %) ale viac fyzicky aktívni (25 %) (17).
Výsledky z celonárodného amerického YRBSS v roku 2017 uvádzajú, že mnoho
stredoškolských študentov vykazuje známky rizikového správania úzko prepojeného s
hlavnými príčinami úmrtia osôb vo veku 10 – 24 rokov. Počas 12 mesiacov bolo 19,0 %
respondentov šikanovaných a 7,4 % sa pokúsilo o samovraždu, 39,5 % študentov malo
pohlavný styk a 9,7 % malo pohlavný styk so štyrmi alebo viacerými osobami počas svojho
života. Správanie mnohých stredoškolských študentov napomáha vzniku a rozvoju chronických
ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby, rakovina, obezita a diabetes. Celoštátne približne
8,8 % stredoškolských amerických študentov fajčilo klasické cigarety a 13,2 % vapovalo EC
aspoň 1/deň, 29,8 % uviedlo konzumáciu alkoholu a 15,4 % nebolo dostatočne fyzicky
aktívnych (najmenej 60 minút/deň) (18). Podľa celoštátnych amerických reprezentatívnych
ročných prieskumov u študentov 8., 10. a 12. ročníkov v období od 1991–2016 (N = 1,1 milióna
respondentov) poklesla po roku 2012 psychická pohoda (hodnotená mierou sebadôvery,
spokojnosťou so životom a šťastím). Žiaci začali viac času tráviť elektronickou komunikáciou
(napr. sociálne médiá, internet, posielanie textových správ, hranie hier) a menej času im
ostávalo na neobrazovkové aktivity (napr. osobné stretnutia, šport/cvičenie, domáce úlohy,
účasť na bohoslužbách) (19).
Používanie tabakových výrobkov sa často začína počas dospievania. Tabak zabíja každý
rok viac ako 8 miliónov ľudí a celosvetovo predstavuje hlavný rizikový faktor
kardiovaskulárnych ochorení a preventabilných predčasných úmrtí (20). Prevencia včasnej
iniciácie fajčenia medzi mladými ľuďmi a poskytnutie účinnej pomoci pri odvykaní od fajčenia
je kľúčom k zníženiu prevalencie fajčenia a zabráneniu s fajčením súvisiacich negatívnych
zdravotných následkov (21). V poslednom vydaní (2017/2018) publikácie WHO prieskumu
Health Behavior in School-aged Children (HBSC), kde autori zozbierali údaje o správaní sa
11-, 13- a 15-ročných chlapcov a dievčat zo 42 krajín Európy a Severnej Ameriky vrátane
Slovenska sa zistilo, že včasná iniciácia fajčenia a konzumácia alkoholu sú na Slovensku stále
časté. Vo veku 15 rokov má takmer 39 % dievčat a 40 % chlapcov prvé skúsenosti s fajčením
a 23 %, resp. 21 % zo študentov fajčilo počas predchádzajúcich 30 dní. Aj keď sa zdá, že trendy
skúseností s klasickými cigaretami podľa tejto štúdie majú klesajúcu tendenciu (z 63 % v roku
2010 na 48 % v roku 2014 a 40 % v roku 2018 u 15-ročných chlapcov), prevalencia je stále
veľmi vysoká (22). Podľa údajov z prieskumu GITS (Global Youth Tobacco Survey) v roku
2016 bolo medzi 13- až 15-ročnými žiakmi až 21,6 % súčasných fajčiarov tabaku a 8,0 %
súčasných užívateľov elektronických cigariet (23). Nové alternatívne tabakové výrobky (EC,
IQOS, vodné fajky, cigary atď.) sa stávajú čoraz populárnejšími medzi mladistvými a
predstavujú aktuálny rastúci problém, nakoľko nie sú známe ich dlhodobé účinky na ľudské
zdravie (24, 25). Vzhľadom na rastúcu popularitu EC a oficiálne odporúčania niektorých
organizácii v rámci harm reduction strategy (stratégie na zníženie rizika) je nevyhnutné
vyhodnotiť zdravotné dopady používania EC vrátane účinkov ich zložiek, najmä nikotínu a
aróm. Prekvapivé sú zistenia posledných štúdií, podľa ktorých vystavenie sa ochuteným ekvapalinám (E-liquid) a použitie EC zhoršuje endotelovú dysfunkciu, ktorá často predchádza
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vzniku a rozvoju kardiovaskulárnych ochorení (26). Podľa výsledkov našej štúdie má
skúsenosti s rôznymi formami alternatívnych tabakových výrobkov (ATP) (okrem EC) až 63,1
% študentov a viac ako 40 % študentov malo skúsenosti s vapovaním EC.
Alkohol je jednou z toxických látok, ktoré adolescenti najčastejšie užívajú. Pitie počas
dospievania, ktoré zahŕňa skoré začatie, častú konzumáciu a stavy opitosti, má negatívne
dôsledky na psychické, sociálne a fyzické zdravie mladých ľudí (27). Podľa výsledkov
najnovšej štúdie HSBC bolo v predchádzajúcom mesiaci opitých takmer 16 – 17 % detí vo veku
15 rokov. V našej štúdii na starších respondentoch bol tento počet výrazne vyšší (22).
Slovenské deti trávia v súčasnosti takmer celé popoludnie sedavými aktivitami. Takýto
spôsob trávenia voľného času negatívne ovplyvňuje fyzickú zdatnosť v porovnaní s
predchádzajúcimi generáciami. Denná odporúčaná telesná aktivita pre deti je 90 minút aktivity
miernej intenzity alebo 60 minút aktivity vysokej intenzity (28). Z našej vzorky každý štvrtý
študent sa pravidelne nezúčastňoval povinnej telesnej výchovy a študenti trávili takmer 10
hodín sedavými aktivitami. V predchádzajúcej štúdii HBSC 46 % školákov trávilo v priemere
2 – 3 hodiny denným sledovaním TV (29, 30).
V prieskume brazílskych adolescentov, ktorý analyzoval tridsaťsedem štúdií so zameraním
sa na rizikové sexuálne správanie, užívanie tabaku a drog a násilné správanie sa zistilo, že so
vzrastajúcim vekom adolescenti uprednostňovali nechránený sex a používanie alkoholu a
tabaku. Vplyv rodiny a priateľov významne súvisel s fajčením a konzumáciou alkoholu.
Príslušnosť k mužskému pohlaviu bola predisponujúcim faktorom k násilnému správaniu,
ženské pohlavie bolo častejšie spojené s fyzickou nečinnosťou. Príslušnosť k nižšej
ekonomickej triede súvisela s nechráneným pohlavným stykom, fyzickou inaktivitou,
nezdravým stravovacími návykmi a násilím (31).
Dostatočný spánok je potrebný pre zdravý vývoj detí, udržiavanie a rozvoj ich fyzického a
duševného zdravia. Podľa odporúčaní Americkej akadémie spánku by deti vo veku od 13 do 18
rokov mali pravidelne spať 8 – 10 hodín (32). V najnovšej štúdii HBSC bola priemerná doba
spánku 7,68 hodín u chlapcov a 7,61 hodín u dievčat (33). V našom súbore neboli žiadne
intersexuálne rozdiely v dĺžke spánku, ale starší študenti, študenti z odborných škôl a študenti
z menej vzdelaných rodín spali menej. Viac ako 31,9 % študentov nespalo dostatočne dlho
(menej ako 7 hodín v pondelok až piatok). Počas víkendov spali oveľa dlhšie (96,6 % študentov
spí sedem hodín alebo viac) (34). Avšak nedostatok spánku môže mať veľmi negatívne
následky pre celý ďalší život.
Záver
Naša štúdia odhalila veľmi vysoký výskyt niektorých rizikových behaviorálnych
charakteristík medzi študentmi pilotnej vzorky adolescentov – stredoškolskými študentmi v
slovenskom hlavnom meste Bratislave, modelovom regióne. Niektoré z týchto charakteristík
správania sa významne týkajú veku, pohlavia, typu školy, úplnosti rodinného a rodičovského
vzdelávania. Ide o komplexnú štúdiu založenú na kombinácii dvoch validovaných štúdií.
Rodičia sú do štúdie priamo zapojení. Údaje od rodičov budeme analyzovať a párovať s údajmi
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od študentov. Výsledné údaje z tejto štúdie budú použité na vytvorenie preventívnych opatrení
na ochranu a podporu zdravia detí a mládeže.
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POHYBOVÁ AKTIVITA A STRAVOVACIE NÁVYKY STREDOŠKOLSKÝCH
ŠTUDENTOV (PROJEKT YABS)1
D. Vondrová1, Ľ. Argalášová1, J. Babjaková1, J. Jurkovičová1, K. Hirošová1,
A. Filová1, M. Samohýl1, M. Weitzman2
1

2

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika
Department of Pediatrics, School of Medicine, New York University, New York, USA

Zdravie detí a mládeže a podporovanie ich správnej životosprávy patrí medzi primárnu
preventívnu starostlivosť. Obdobie adolescencie je charakterizované výraznými zmenami vo
vývine jedinca, vrcholí fyzické dozrievanie a formuje sa jeho osobnosť. Počas tohto obdobia je
mladý človek vystavený vplyvu rôznych faktorov životného prostredia, ktoré sa môžu pozitívne
ale aj negatívne prejaviť v myslení a konaní mladého človeka a vo formovaní postoja k
vlastnému zdraviu. Dochádza k zmenám životného štýlu, menia sa stravovacie návyky a denný
režim. Nesprávny životný štýl, najmä nevhodné stravovanie návyky a nedostatok pohybovej
aktivity, môžu negatívne ovplyvniť zdravotný stav a spôsobiť skorší nástup chronických chorôb
už v mladom veku (1, 2, 3). Nedostatok pohybu v režime školských detí predstavuje závažný
rizikový faktor pre ich optimálny vývin a zdravie. Je to globálny trend v životospráve detí a
mladej populácie. Jedným z najaktuálnejších problémov je stúpajúci až epidemický výskyt
detskej nadhmotnosti a obezity. V súčasnosti postihuje takmer dve miliardy dospelých a
približne 340 miliónov detí a adolescentov (4). Nadhmotnosť a obezita pretrváva často aj v
dospelosti, pričom spôsobuje množstvo závažných ochorení ako diabetes, metabolický
syndróm, kardiovaskulárne ochorenia, poruchy pohybového aparátu a mnohé ďalšie (5, 6).
Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť stravovacie zvyklosti a pohybové aktivity stredoškolskej
mládeže a poukázať na vplyv nesprávneho životného štýlu na zdravotný stav mladého človeka.
Súbor a metódy
Uvedená štúdia je súčasťou štúdie YABS (The Youth and Parents Risk Factor Behavior
Survey in Slovakia), ktorá sa zaoberá vplyvom behaviorálnych a socioekonomických faktorov
Práca čiastočne podporená grantmi YABS (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-101/0001 -00 a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite
Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009
1
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na zdravie adolescentov na Slovensku. YABS vychádza z projektov The Behavioral Risk
Factor Surveillance System (BRFSS) a The Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)
navrhnutých CDC (Center for Disease Control) v Atlante (7, 8). Cieľom projektu je hodnotiť
vybrané behaviorálne faktory podľa amerického modelu CDC v bratislavskej aglomerácii a
neskôr v celej Slovenskej republike so zreteľom na národné špecifiká.
Súbor pozostával z 525 študentov (199 chlapcov a 324 dievčat) navštevujúcich stredné
školy v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov. Metodika bola založená na dotazníkovom
hodnotení, ktoré boli distribuované 798 študentom so 64 % návratnosťou. Dotazníky boli
anonymné, štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 25. Výsledky sme spracovali
použitím metód deskriptívnej štatistiky, na hodnotenie kategorických premenných sme využili
kontingenčné tabuľky a chí-kvadrát test. Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine
α < 0,05.
Výsledky a diskusia
V tab. 1 sú uvedené vybrané ukazovatele stravovacieho režimu študentov. Pravidelne
raňajkuje 42 % študentov, pričom viac ako 18 % študentov neraňajkuje vôbec. Ovocie
konzumuje denne 56,9 % študentov, významne viac dievčat ako chlapcov (61,8 % vs. 47,6 %;
p < 0,001). Zeleninu konzumuje denne len 45,9 % študentov bez rozdielu pohlavia. Denná
konzumácia sladkostí dosahuje 46,6 %, sladené nápoje pije významne viac chlapcov ako
dievčat (38,5 % vs. 20,3 %; p < 0,001). Až 70 % študentov sa stravuje mimo školskej jedálne
– obedujú prevažne doma (55 %), alebo v bufetoch a reštauráciách (15 %). Spokojnosť so
stravovaním uviedlo takmer 70 % študentov, významne viac chlapcov ako dievčat (75,9 % vs.
65,9 %; p < 0,05). Študenti vypijú prevažne viac ako 1 liter tekutín denne (75,6 %),
signifikantne viac chlapcov ako dievčat (92,7 % vs. 65,2 %; p < 0,001). So svojou postavou je
spokojných len 31,9 % študentov. Dievčatá by chceli najmä schudnúť (86,7 %), chlapci pribrať
(57,1 %). Významne vyšší počet dievčat držalo už diétu (23,9 % vs. 12,8 %). Celkový pocit
zdravia uviedlo 84,6 % študentov bez rozdielu pohlavia.
Pravidelnosť v stravovaní je základným návykom, ktorý by mal byť zaradený do výchovy
už v ranom detstve. Raňajky aj desiata sa považujú za dôležitú časť dňa u detí a mládeže.
Pozitívne ovplyvňujú sústredenosť, kognitívne funkcie a výkon počas vyučovania (9, 10).
Obedovanie mimo školskej jedálne patrí k negatívnym trendom medzi mladými. Školská
jedáleň pôsobí ako výchovné zariadenie a jeho úlohou je poskytnúť primeranú zdravú výživu v
čase pobytu študenta v škole (11). Pri stravovaní sa doma ide väčšinou o neskorší konzum obeda
a môže dochádzať k zvýšenému príjmu a prejedaniu sa. Pravidelná konzumácia ovocia a
zeleniny je dôležitým prvkom v stravovaní ako prirodzený zdroj vitamínov, minerálov a
vlákniny. Štúdia Walla et al. (12) potvrdila inverznú asociáciu pravidelnej konzumácie ovocia
a zeleniny s BMI u detí. Viaceré štúdie preukázali protektívny efekt stravy bohatej na ovocie,
zeleninu, strukoviny, orechy a ryby na riziko vzniku nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže
(13). Podľa štúdie HBSC denná konzumácia ovocia a zeleniny dosahovala u chlapcov
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aj dievčat vo veku 15 rokov 30 %. Sladkosti konzumovalo každý deň okolo 40 % študentov
a sladené nápoje približne 25 % 15-ročných študentov. Subjektívne vnímanie postavy je tiež
dôležitým prvkom pri hodnotení stravovacích zvyklostí. V štúdii HBSC hodnotilo svoju
postavu ako tučnú 23 % chlapcov a 28 % dievčat vo vekovej kategórií 11 – 15 rokov. Diétu
držalo približne 15 % chlapcov a 24 % dievčat (14).
Tab. 1. Ukazovatele stravovacieho režimu v súbore študentov, podľa pohlavia
Ukazovateľ
pravidelne
nepravidelne
vôbec
denne
Ovocie
občas
vôbec
denne
Zelenina
občas
vôbec
denne
Sladkostí
občas
vôbec
denne
Sladené nápoje
občas
vôbec
školská jedáleň
Miesto obedu
doma
inde
áno
Spokojnosť
so stravovaním
nie
> 1l/deň
Pitný režim
< 1l/deň
áno
Držanie diét
nie
áno
Spokojnosť
s postavou
nie
áno
Pocit zdravia
nie
n.s. – non significant
Raňajky

N
213
200
94
236
168
11
188
201
21
191
191
28
111
241
67
151
277
76
355
155
385
124
101
413
165
352
440
80

Spolu

%
42,0
39,5
18,5
56,9
40,4
2,7
45,9
49,0
5,1
46,6
46,6
6,8
26,5
57,5
16,0
30,0
55,0
15,0
69,6
30,4
75,6
24,4
19,6
80,4
31,9
68,1
84,6
15,4

Chlapci
N
%
81
42,0
78
40,4
34
17,6
68
47,6
66
46,1
9
6,3
58
41,4
73
52,2
9
6,4
53
39,8
68
51,2
12
9,0
55
38,5
72
50,3
16
11,2
50
26,3
119
62,6
21
11,1
145
75,9
46
24,1
177
92,7
14
7,3
25
12,8
170
87,2
126
63,9
71
36,1
171
85,9
28
14,1

Dievčatá
N
%
132
42,3
121
38,8
59
18,9
168
61,8
102
37,5
2
0,7
130
48,1
128
47,5
12
4,4
138
49,8
123
44,4
16
5,8
56
20,3
169
61,2
51
18,5
101
32,4
156
50,0
55
17,6
209
65,9
108
34,1
206
65,2
110
34,8
76
23,9
242
76,1
225
70,5
93
29,2
167
83,7
52
16,3

p
hodnota
n.s.
< 0,001
n.s.
n.s.
< 0,001
< 0,05
< 0,05
< 0,001
< 0,01
n.s.
n.s.

V súbore študentov prevažujú sedavé aktivity nad pohybovými (9,4 h sedavých aktivít vs.
5,3 h pohybových aktivít denne). Telesnej výchovy sa pravidelne zúčastňuje 77,8 % študentov,
13,9 % sa jej vyhýba a 8,3 % je oslobodených. Vo voľnom čase športuje 63,1 % študentov,
signifikantne viac chlapcov ako dievčat (72,1 % vs. 57,5 %; p < 0,001) (obr. 1).
V štúdii Gerovej et al. (15) sedavé aktivity vo voľnom čase žiakov základných škôl až
štvornásobne prekračovali trvanie pohybových aktivít. Voľnočasovým športovým aktivitám sa
podľa štúdie HBSC venuje takmer 70 % chlapcov a 45 % dievčat vo veku 11 – 12 rokov. Vo
vyššom veku (15 rokov) sa športovým aktivitám venuje iba 55 % chlapcov a 36 % dievčat.
Pravidelnej fyzickej aktivite (aspoň 1 h/deň) sa venuje 24 % chlapcov a 12 % dievčat vo veku
15 rokov. Záujem o športové aktivity vekom klesá, najmä u dievčat (16).
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Po rozdelení do skupín podľa účasti na telesnej výchove sme zistili u študentov, ktorí sa
vyhýbajú telesnej výchove alebo sú oslobodení, významne častejšie vynechávanie raňajok (p <
0,001), významne vyššiu konzumáciu sladených nápojov (p < 0,01), obedovanie mimo školskej
jedálne (p < 0,001), nespokojnosť so stravovaním (p < 0,05) a horšie vnímanie zdravotného
stavu (p < 0,001) (tab. 2). U študentov, ktorí nešportovali vo voľnom čase, sme zistili častejšie
vynechávanie raňajok (p < 0,01), nižšiu konzumáciu ovocia (p < 0,05) a zeleniny (p < 0,01),
nespokojnosť so stravovaním (p < 0,05), horší pitný režim (p < 0,05), ale aj menej časté držanie
diét (p < 0,05) (tab. 2). Pravidelná fyzická aktivita u adolescentov súvisí nielen s lepším
stravovacím režimom, ale aj s pozitívnejším hodnotením svojej postavy, fyzickým a mentálnym
zdravým a nižším počtom abúzov (17, 18).
Športovanie vo voľnom čase

Telesná výchova
100
79,7
80

100
76,5

80

60

57,5
42,5

%

%

60

p < 0,001

72,1

40

20,3

40

23,5

20

20

0

0
zúčastňuje sa

chlapci

27,9

športuje

výhyba sa/oslobodený

chlapci

dievčatá

nešportuje
dievčatá

Obr. 1. Výskyt školských a voľnočasových športových aktivít v súbore študentov, podľa pohlavia

Po rozdelení do skupín podľa účasti na telesnej výchove sme zistili u študentov, ktorí sa
vyhýbajú telesnej výchove alebo sú oslobodení, významne častejšie vynechávanie raňajok (p <
0,001), významne vyššiu konzumáciu sladených nápojov (p < 0,01), obedovanie mimo školskú
jedáleň (p < 0,001), nespokojnosť so stravovaním (p < 0,05) a horšie vnímanie zdravotného
stavu (p < 0,001) (Tab. 2). U študentov, ktorí nešportovali vo voľnom čase, sme zistili častejšie
vynechávanie raňajok (p < 0,01), nižšiu konzumáciu ovocia (p < 0,05) a zeleniny (p < 0,01),
nespokojnosť so stravovaním (p < 0,05), horší pitný režim (p < 0,05), ale aj menej časté držanie
diét (p < 0,05) (Tab. 2). Pravidelná fyzická aktivita u adolescentov je spájaná nielen s lepším
stravovacím režimom ale aj pozitívnejším hodnotením svojej postavy, fyzickým a mentálnym
zdravým a nižším počtom abúzov (17, 18).
Záver
Zistili sme v životnom štýle adolescentov viaceré rizikové faktory, ako časté vynechávanie
raňajok, obedovanie mimo školskej jedálne, nedostatočný príjem ovocia a zeleniny, nadmerný
príjem sladkostí a sladených nápojov, nezáujem o šport a prevaha sedavých aktivít. Zároveň
sme potvrdili pozitívny vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na ukazovatele stravovacieho
režimu. Štúdia pozostávala z časti výsledkov rozsiahlej štúdie YABS, v ktorej sledujeme
viaceré behaviorálne faktory a ich vplyv na zdravie adolescentov. Výsledky budú použité na
tvorbu preventívnych opatrení zameraných na ochranu a podporu zdravia detí a mládeže.
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Upevňovanie zdravia detí a mladých by malo byť prioritou pre odbornú verejnosť, ako aj pre
pedagógov, rodičov a samotné deti.
Tab. 2. Ukazovatele stravovacieho režimu podľa účasti na športových aktivitách
Ukazovateľ
Raňajky
Ovocie
Zelenina
Sladkosti
Sladené nápoje

Miesto obedu
Spokojnosť so
stravovaním
Pitný režim
Držanie diét
Spokojnosť s
postavou
Pocit zdravia
n.s. – non significant

pravidelne
nepravidelne
vôbec
denne
občas
vôbec
denne
občas
vôbec
denne
občas
vôbec
denne
občas
vôbec
školská
jedáleň
doma
inde
áno
nie
> 1 l/deň
< 1 l/deň
áno
nie
áno
nie
áno
nie

Telesná výchova
áno
nie
N
%
N
%
181 46,6 28 25,5
147 37,9 50 45,5
60 15,5 32 29,1
188 58,0 47 53,4
129 39,8 37 42,0
7
2.2
4
4,5
143 45,0 44 48,9
160 50,3 40 44,4
15
4,7
6
6,7
152 47,6 39 44,3
144 45,1 45 51,1
23
7,2
4
4,5
81 24,5 30 34,5
187 56,7 53 60,9
62 18,8 4
4,6
133

34,3

17

15,7

201
54
281
108
300
91
73
318
126
267
351
45

51,8
5,9
72,2
27,8
76,7
23,3
18,7
81,3
32,0
67,8
88,6
11,4

70
21
67
44
78
33
24
88
35
78
79
31

64,8
7,4
60,4
39,6
70,3
29,7
21,4
78,6
31,0
69,1
71,8
28,2

p
hodnota
< 0,001
n.s.
n.s.
n.s.
< 0,01

< 0,001
< 0,05
n.s.
n.s.
n.s.
< 0,001

Športovanie
áno
nie
N
%
N
%
150 47,8 58 32,0
121 38,5 73 40,3
43 13,7 50 27,6
162 61,4 73 49,7
97 36,7 68 46,3
5
1,9
6
4,1
136 51,9 51 35,2
117 44,7 82 56,6
9
3,4
12
8,3
108 42,2 83 55,3
125 48,8 63 42,0
23
9,0
4
2,7
64 24,0 47 31,5
159 59,6 80 53,7
44 16,5 22 14,8
97

31,3

52

28,6

163
50
228
85
246
67
74
241
104
213
276
40

52,6
16,1
72,8
27,2
78,6
21,4
23,5
76,5
32,8
67,2
87,3
12,7

106
24
115
67
129
56
22
162
55
129
150
35

58,2
13,2
63,2
36,8
69,7
30,3
12,0
88,0
29,7
69,7
81,1
18,9

p
hodnota
< 0,01
< 0,05
< 0,01
n.s.
n.s.

n.s.
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n.s.
n.s.
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ZHODNOCENÍ NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
NA LÉTA 2007 – 2017 V ČR
A. Švancarová
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK, Praha
Fakultní nemocnice v Motole, Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory
bezpečnosti pro děti, Praha, Česká republika

Úrazy představují jednu z nejčastějších příčin mortality a morbidity dětí. V evropském
regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o třetinu úmrtí ve věkové kategorii
5 – 14 let a polovinu všech úmrtí ve věkové kategorii 15 – 29 let. S ohledem na možné
ireverzibilní zdravotní následky, změnu kvality života všech rodinných příslušníků a dopady
do oblasti sociálně ekonomické je nezbytné této problematice věnovat zvýšenou pozornost.
V této souvislosti byla v roce 2005 zřízena Meziresortní pracovní skupina pro prevenci
dětských úrazů při Ministerstvu zdravotnictví ČR. O dva roky později byl koncipován
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 (NAP), jehož hlavním
posláním bylo systémové řešení úrazové problematiky. Koncepce NAP vychází z doporučení
Evropské komise a WHO (1, 6).
Metodika
Pro zhodnocení NAP byla retrospektivně analyzována data řady subjektů za období let
2007 – 2017. Konkrétně se jednalo o Ústav zdravotnických informací a statistiky, Český
statistický úřad, WHO (databáze mortality), Ředitelství služby dopravní police Policejního
prezidia ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílovou skupinu představovaly
děti ve věkové kategorii 0 – 19 let, které byly ošetřeny pro úraz či v tomto kontextu zemřely.
Výsledky
NAP obsahuje celou řadu výstupů, a proto se autorka příspěvku zaměřila pouze na
vybrané oblasti. WHO eviduje standardizovanou úmrtnost dětí na vnější příčiny pro věkovou
kategorii 0 – 14 let. Česká republika v tomto směru zaznamenala značné úspěchy. V průběhu
monitorovacího období dosáhla hodnoty 3,97 úmrtí na 100 000 dětí, zatím co v počáteční fázi
monitoringu se jednalo o hodnotu 7 úmrtí na 100 000 dětí. Evropská unie dosahuje hodnoty
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3,23 úmrtí na 100 000 dětí v této věkové kategorii, jak zobrazuje obr. 1 (zobrazen vždy
poslední dostupný údaj pro jednotlivý stát).

Obr. 1. Standardizovaná úmrtnost dětí ve věkové kategorii 0 – 14 let na vnější příčiny, vybrané státy
Zdroj: MDB

Z hlediska mortality na vnější příčiny ve věkové kategorii 0 – 19 let můžeme říci, že na
prvním místě pomyslného žebříčku stojí dopravní úrazy, jak zobrazuje obr. 2. V roce 2010
zemřelo následkem dopravních nehod 80 dětí, v roce 2016 se jednalo celkem o 44 dětí v této
věkové kategorii. Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou úmyslná sebepoškození, v roce 2010
evidujeme 44 případů, v roce 2017 celkem 46 případů. Následují náhodná (u)tonutí a potopení
se. V roce 2010 tímto způsobem zemřelo 21 osob ve věkové kategorii 0 – 19 let, o sedm let
později bylo zaznamenáno 13 případů. Čtvrtý nejčastěji zastoupený mechanismus představují
pády. V roce 2010 se jednalo o 21 případů, v roce 2017 se jednalo celkem o 4 případy.
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Obr. 2. Úmrtí na vnější příčiny ve věkové kategorii 0 – 19 let dle MKN-10
Zdroj: ÚZIS, ČSÚ
Tab. 1. Počet úrazů dětí (0 – 14 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie
Druh úrazu

Období

Úrazy
celkem

Dopravní

Školní*

Sportovní

2007

427 523

18 561

81 921

123 930

2008

383 223

17 848

69 435

113 222

2009

321 498

17 231

57 727

93 950

2010

301 800

16 635

51 249

77 514

2011

313 863

16 326

54 659

2012

315 436

15 375

2013

313 429

2014

Pod vlivem
Domácí

Ostatní

Alkoholu

Drogy

203 111

298

37

182 718

637

31

152 590

165

25

61 122

95 280

152

13

77 482

66 528

98 868

294

33

57 266

78 706

65 671

98 418

346

69

14 520

55 834

74 697

68 688

99 690
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26

321 423

14 973

54 765

75 169

68 609

107 908

351

62

2015

329 417

15 426

53 695

75 641

68 529

116 126

437

98

2016

353 485

19 381

63 291

80 943

76 433

113 437

371

102

2017

358 491

19 008

69 135

84 669

77 934

107 745

412

113

nesled.

* lékařem hlášený úraz dle sdělení zákonného zástupce dítěte
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických
služeb, obor chirurgie (A020)
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Ve sledovaném období let 2007 – 2017 byl zaznamenán celkový pokles ambulantně
ošetřených úrazů ve věkové kategorii 0 – 14 let, jak zobrazuje tab. 1. Počet ambulantně
ošetřených dětí ve věkové kategorii 15 – 19 let začal být monitorován až od roku 2009, jak
zobrazuje tab. 2. Vývoj v této věkové kategorii byl v rámci monitorovaného období značně
proměnlivý.
Tab. 2. Počet úrazů dětí (15 – 19 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie
Období
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Úrazy
celkem
204 305
239 574
239 213
236 698
230 614
230 778
230 941
224 729
211 457

Dopravní
12 165
20 986
19 633
18 315
16 812
18 101
19 389
18 520
17 734

Školní
32 736
37 978
40 690
41 531
39 792
39 066
38 340
40 068
38 883

Druh úrazu
Sportovní
61 845
69 569
69 932
70 171
66 376
66 480
66 584
66 344
61 128

Domácí
nesled.
44 327
44 130
43 498
38 962
38 647
38 332
38 651
36 160

Ostatní
97 559
66 714
64 828
63 183
68 672
68 484
68 296
61 146
57 552

Pod vlivem
Alkoholu
Drogy
1 489
88
3 750
414
3 866
404
3 753
367
4 077
516
4 187
770
4 297
1 023
4 081
972
3 890
923

Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických
služeb, obor chirurgie (A020)

Diskuse
Ustanovení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů při MZČR
představuje stěžejní krok v rámci preventivní činnosti na území ČR, stejně jako následná
koncepce NAP. Kvalitní strategie se neobejde bez monitoringu stávající situace a průběžné
analýzy dat. Za tímto účelem byl zřízen Národní registr dětských úrazů, který byl následně
propojen s Národním registrem úrazů dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (5, 6).
Ke snížení dětské standardizované úmrtnosti nemalou měrou přispěla Centra vysoce
specializované traumatologické péče pro děti, která zajištující komplexní diagnostickou a
léčebnou péči. Na území ČR se nachází celkem osm center, kdy Fakultní nemocnice v Motole
představuje jedno z registrovaných pracovišť (4).
Úraz je otázkou několika mála vteřin, ale jeho následky ovlivní následnou kvalitu života
nejen samotného dítěte, ale celé jeho rodiny. Vzhledem k preventabilitě úrazů je tedy žádoucí
multioborová práce s rodinou. Může se jednat o praktického lékaře pro děti a dorost či
pracovníky školy, aj. V kontextu liberální výchovy a nabídky volnočasových aktivit je
nezbytné upozorňovat na možná související rizika. Každý věk má svá specifika, jak ostatně
ukázal monitoring desetiletého období. Ve věkové kategorii 0 – 19 let došlo ke snížení
absolutního počtu ambulantně ošetřených dětí, nicméně byl zaznamenán nárůst úrazů
způsobených pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. Vzhledem
k rizikovému chování v období vymezování své role ve společnosti představují rizikovou
skupinu zejména chlapci ve věkové kategorii 13 – 17 let (3).
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Spektrum vnějších příčin týkající se mortality nezaznamenalo v průběhu let významnou
změnu. Dominují úrazy dopravní, jejichž počet kontinuálně klesá. Nejrizikovější skupinu
představují jedinci ve věkové kategorii 15 – 19 let. Dopravnímu prostředí se věnuje nemalá
pozornost řady subjektů a dopravní výchova je nedílnou součástí rámcových vzdělávacích
plánů mateřských a základních škol. Dopravní výchova je také trvalým pilířem agendy
BESIP, kdy prostřednictvím krajských koordinátorů realizuje osvětové aktivity. V souladu
s technologickým vybavením běžné populace se řada aktivit přenesla do online prostředí. Co
se nám bohužel nedaří snižovat je počet úmyslných sebepoškození. V posledních letech
přibývá dětí a dospívajících, kteří se prostřednictvím agresivního chování vůči sobě uchylují
k řešení svých problémů. Rizikovou kategorií jsou jedinci ve věku 15 – 19 let, zejména muži.
Násilné úrazy zůstávají jednou z hlavních priorit připravované koncepce NAP na další období
(2, 6).
Závěr
Analýza jednotlivých subjektů a jejich aktivit v rámci NAP ukázala, že koordinovaná,
mezioborová preventivní činnost má své opodstatnění a dlouhodobé snažení přináší pozitivní
výsledky. Jedním z hlavních úspěchů je snížení standardizované úmrtnosti dětí. Vzhledem
k dobře zavedenému systému meziresortní spolupráce je nezbytné v dosavadní praxi
pokračovat a věnovat se novým problémovým oblastem, jež zrcadlí složitou strukturu vztahů
dnešní společnosti.
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HODNOTENIE ZAŤAŽENIA PODPORNO-POHYBOVÉHO SYSTÉMU
ZAMESTNANCOV V PODNIKOCH NA SLOVENSKU V SÚČASNOSTI1
K. Hatiar
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality STU Bratislava,
Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave

Proces rozvíjajúceho sa priemyslu 4.0 na Slovensku prináša špecifické podmienky, ktoré
sú odrazom prienikov viacerých záujmov. Prevládajú tu záujmy politikov, podnikateľov
a majiteľov podnikov. V tomto prostredí je potrebné, aby sa cez príslušnú legislatívu presadili
aj záujmy ochrany zdravia zamestnancov a spotrebiteľov z populácie na Slovensku. Preto je
potrebné zhodnotiť súčasnú situáciu a diskutovať možnosti jej riešenia.
Hlavné globálne dopady vedecko-technickej revolúcie
Do začiatku vedeckej a technickej revolúcie bolo obdobie, ktoré by sa dalo nazvať
obdobím individuálnej adaptácie práce a pracovných podmienok človeku prostredníctvom
spontánnych ergonomických aktivít a inovácií. Pri remeselnej výrobe majster, ktorý bol
zvyčajne aj majiteľom dielne, pracoval spolu s tovarišmi. Mal preto aj priamy vzťah k práci
a osobne sa ho týkala aj kvalita pracovných podmienok.
Vedecká a technická revolúcia túto situáciu zásadne zmenila. Majiteľ i manažment stratili
bezprostredný kontakt s prácou vykonávanou v prevádzkach podnikov. Nad záujmom
o kvalitu pracovných podmienok prevládli záujmy o kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
výroby a inovácie prinášajúce zisk. Honba za ziskom sa postupne stala aj hybnou silou
spoločenského vedomia, ktoré sa stále aktívnejšie zameriava na materiálne hodnoty.
Špecifická situácia nastáva najmä v súvislosti s priemyslom 4.0. Za účelom postupnému
prechodu na automatickú výrobu sa v podnikoch uplatňujú prerušované inovácie a pristúpilo
sa k procesu, ktorému sa eufemizovane hovorí „zoštíhľovanie“. Tento proces v značnej časti
súčasných podnikov pokročil do takej miery, že zamestnanci celú pracovnú zmenu opakujú
len dva alebo tri pracovné úkony. Takýto proces skôr či neskôr vedie k presýteniu prácou a
1

Článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0235/17 „Systémová identifikácia komplexných
predpokladov na podporu priemyselnej inovácie a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch
Slovenska“ a projektu VEGA 1/0101/18 “Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania
faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach”.
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začínajú sa objavovať negatívne účinky monotónie a presýtenia prácou na zamestnancov.
Stráca sa pocit sebarealizácie a identifikácie s prácou, ktorá sa postupne degraduje len na
možnosť ako získať základné finančné prostriedky nevyhnutné na prežitie.
Každý cíti, že by takúto prácu nechcel vykonávať, napriek tomu je táto práca tolerovaná
nielen v spoločnosti, ale aj zodpovednými odbornými, kontrolnými, spoločenskými,
politickými i podnikateľskými kruhmi a inštitúciami. Toto sa odráža aj na zmenách
spoločenského vedomia, vďaka ktorým sa už spoločnosť nedožaduje vedeckých dôkazov
a ľahšie prijíma aj nepodložené názory politikov, ktoré sú často aj v rozpore s etickými i
prírodnými zákonmi. Ľudia sa boja uvažovať, lebo keby dospeli k iným názorom ako sú tie
prezentované masmédiami boli by obviňovaní zo šírenia konšpiračných teórií. Nastáva tu
vlastne situácia, ktorú opísal v rozprávke Cisárove nové šaty dánsky prozaik, dramatik, básnik
a rozprávkar Hans Christian Andersen. Súčasnú spoločnosť kriticky a adresne charakterizuje
Banáš (1) v citovanej nahrávke. V praxi môžeme sledovať, ako sa demokratické sľuby
a predvolebné heslá politikov o všeobecnom blahu transformujú do reality každodenného
života.
Oblasť verejného zdravotníctva stále viac ovplyvňujú politici a podnikatelia, ktorí rátajú
s tým, že väčšina podnikov bude v blízkej dobe automatizovaná a zamestnanci budú postupne
prepúšťaní. To môže byť dôvodom, prečo klesá ochota podnikateľov investovať do
zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov, ktorí majú byť aj napriek uvedeným
opatreniam vylučovaní z pracovného procesu v dôsledku automatizácie. Zároveň bude
potrebné riešiť problémy spojené s prerozdeľovaním národného dôchodku, ktoré si vyžiada
masívny nárast nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti sú v súčasnosti akoby prehliadané, nie
sú dostatočne reálne prezentované a komentované zainteresovanými podnikateľmi a
politickými inštitúciami
Priemysel 4.0 a verejné zdravotníctvo na Slovensku, prístupy a metódy
V tejto časti práce sú uplatnené poznatky a skúsenosti z výskumnej praxe autora od roku
1973, z toho 13-ročné poznatky z výskumov v oblasti verejného zdravotníctva a prevencie
a chorôb súvisiacich s prácou, ako aj poznatky zo štúdia v USA a 14-ročnej výskumnej
spolupráce s Injury Prevention Center pri Univerzite v Iowe v USA.
Základ problémov v oblasti kompetencií pri prevencii zdravotných ťažkostí a chorôb
súvisiacich s prácou v podnikoch na Slovensku sa začal vytvárať už v období rozpadu
Rakúsko-Uhorska, keď už existovali inštitúcie zamerané na ochranu zdravia pri práci
a bezpečnosť práce. V bývalom Československu totiž po rozpade Rakúsko-Uhorska došlo k
oddeleniu inštitúcií bezpečnosti práce a preventívne zameraného verejného zdravotníctva.
Príčinou toho bolo, že na základe pomoci USA vznikla ďalšia inštitúcia zameraná špeciálne
na oblasť verejného zdravotníctva, z ktorej vznikol terajší pražský Státní zdravotní ústav,
ktorého sesterským ústavom v Bratislave bol už zrušený Ústav preventívnej a klinickej
medicíny.
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V praxi to však ešte neznamenalo väčší problém, nakoľko v podnikoch spontánne
dochádzalo pri realizácii prevencie ťažkostí, chorôb i úrazov súvisiacich s prácou k spolupráci
medzi podnikovými lekármi a bezpečnostnými technikmi.
Zmenu priniesla až „nežná revolúcia“, keď prostredníctvom slobodnej voľby lekára došlo
k vytesneniu lekárov z podnikov. Tým sa význame narušila uvedená priama spolupráca
špecialistov oblasti preventívne zameraného pracovného lekárstva a bezpečnosti práce pri
riešení prevencie úrazov a chorôb súvisiacich s prácou v podnikovej prax, ktorá sa v zahraničí
v súčasnosti bežne realizuje v kompetencii ústavov označovaných ako Health and Safety
Institutes (HSI).
V zahraničí po druhej svetovej vojne a po vzniku ergonómie a medzinárodnej
ergonomickej spoločnosti sa vo vyspelých štátoch, v uvedených HSI, začalo realizovať
riešenie prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou prostredníctvom ergonomických
programov. V rámci uvedených programov sa integrovali ako požiadavky ochrany zdravia pri
práci, tak aj požiadavky bezpečnosti práce a nevyhnutného pracovného komfortu. K ich
prínosom patrí aj skutočnosť, že sa okrem zdravotných požiadaviek zameriavajú aj na
efektívnosť ľudskej práce tak, aby sa popri ochrane zdravia dosahovali aj prínosy
z vynaložených nákladov.
Takto sa ergonómia prostredníctvom podnikových ergonomických programov založených
na účastníckom princípe stala vo vyspelých krajinách integrálnou súčasťou programov
zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (2).
Počas vytvárania odborných základov ergonómie došlo z praktických dôvodov k
rozdeleniu ergonomických aktivít na oblasti. V rámci ergonómie sa vytvorila oblasť výskumu
a vývoja nových strojov, zariadení a systémov označovaná ako makroergonómia, a oblasť
zameraná na efektívnosť ľudskej práce, zdravie a výkonnosť človeka v pracovnoorganizačných systémoch označovaná ako mikroergonómia (3). Rozdiel v zameraní oboch
oblastí ergonómie je naznačený na obr. 1.

Obr. 1. Rozdiel v zameraní riešenia makro a mikroergonómie. Šípky znázorňujú smer vplyvu príčin – rizikových
faktorov práce a pracovného systému prostredia na dôsledok – vznik ťažkostí a chorôb podporno-pohybového
(PPS) exponovaných zamestnancov. V makroergonómii sa reaguje na predpokladané vplyvy, v mikroergonómii
sa reaguje na reálne pôsobiace faktory, podľa podielu a intenzity ich vplyvu na základe výsledkov
epidemiologických štúdií (vlastné spracovanie)
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Riešenie v oblasti makroergonómie sa uplatňuje pri navrhovaní nových zariadení
a systémov pre neznáme skupiny používateľov z rozdielnych spoločensko-ekonomických
podmienok, kde sú k dispozícii len čiastočné poznatky a názory odborníkov, z krajín odkiaľ
pochádza materská firma daného podniku na Slovensku.
Vzhľadom na to, že riešením nových zariadení a systémov sa zaoberajú prevažne
špecialisti s technickým zameraním, v jednotlivých štátoch a podnikoch sa vytvárajú
špeciálne zjednodušené metódy, metodiky, výkonové normy a legislatívne materiály
zamerané na ochranu zdravia používateľov novo navrhovaných predmetov, strojov, zariadení
a systémov, ktoré musia títo pri svojich návrhoch rešpektovať.
Stratégiou je tu kvalifikovaný výber rozhodujúcich faktorov práce a pracovných
podmienok, hlavných príčin výskytu ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou špecialistami a aj
výber metodických postupov zameraných na prevenciu uvedených ťažkostí a chorôb.
Uvedené stratégie odrážajú ako záujmy podnikateľov, tak aj nie vždy kvalifikované názory
politikov. Uvedená legislatíva, normy, predpisy a z nich odvodené metódy a metodiky sa
uplatňujú pri navrhovaní nových strojov a zariadení. Možno ich však nazvať len „metódami
prvého nástrelu“, ktoré sú použiteľné len do zavedenia uvedených navrhnutých zariadení
a systémov do prevádzok podnikov a nepostačujú pre riešenie účinnej prevencie ťažkostí
a chorôb súvisiacich s prácou.
Predpokladaný stupeň rizika v makroergonómii môžeme v jednotlivých krajinách, kde
vznikajú orientačné metódy hodnotenia rizík v podmienkach ich sociálno-ekonomických
podmienok, vyjadriť nasledovne:
PSR = PPR x PPD [1]
kde

PSR – predpokladaný stupeň rizika,
PPR – predpokladaná pravdepodobnosť rizika,
PPD – predpokladaná pravdepodobnosť dôsledkov.

Sem patrí celá škála jednoduchých metód i metodík (4) „prvého nástrelu“ na orientačné
hodnotenie rizík, ako sú napr. OWAS, RULA, REBA, KIM, MAC, ManTRA a pod. Sem sa
zaraďuje napr. aj jednoduchá „tužka papier“ metodika „EAWS“ (Ergonomic Assessment
Work-Sheet) vyvinutá Inštitútom pre ergonómiu Technickej Univerzity v Darmštadte v
spolupráci s Medzinárodným úradom MTM a testovaná u európskych výrobcov automobilov
a ich dodávateľov (5), ktorá integruje na štyroch hárkoch nasledujúce normy a metódy. V
hárku 1, zameranom na hodnotenie pracovných polôh, sa uplatňuje norma ISO 11226
a metóda OWAS. V hárku 2, zameranom na pôsobiace sily, sa uplatňuje norma ISO 11228-2
a metóda RULA. V hárku 3, zameranom na ručnú manipuláciu, sa uplatňuje norma ISO
11228-1 s metódami označenými ako NIOSH a SNOOK-CIRIELLO. V hárku 4, zameranom
na zaťaženie rúk pri opakovaných úkonoch, sa uplatňuje norma ISO 11228-3 a metóda
OCRA.
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Na Slovensku je metodika EAWS rozšírená hlavne vo firmách so zahraničnými
majiteľmi, ktorí prejavujú snahy niektoré jej metódy presadiť aj do slovenskej legislatívy.
Podobné metódy a metodiky na orientačné hodnotenie rizík výskytu ťažkostí a chorôb
súvisiacich s prácou poskytuje aj slovenská legislatíva vo vyhláškach MZ SR, ako sú napr.
vyhláška 448/2007 a 542/2007, ktoré sú registrované v zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Uvedené vyhlášky vychádzajú z legislatívy bývalej Českej a Slovenskej republiky a
nemeckých legislatívnych materiálov (6), ktoré boli skupinou špecialistov spresnené pre
potreby Slovenska a sú zamerané na orientačné posudzovanie i riešenie prevencie ťažkostí
a chorôb súvisiacich s prácou. V budúcnosti sa rátalo s ich spresňovaním na základe
výsledkov epidemiologických štúdií plánovaných v oddelení ergonómie zrušeného Ústavu
preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave.
V súvislosti s požiadavkami účinnej prevencie chorôb súvisiacich s prácou si treba
uvedomiť závažný fakt, že uvedené metódy a metodiky vznikali v rôznych štátoch s rôznymi
sociálno-ekonomickými podmienkami, väčšinou na báze názorov a skúseností odborníkov
viacerých špecializácií. Závažným problémom však je, že ich účinnosť nie je doposiaľ
jednoznačne potvrdená epidemiologickými štúdiami.
Pre porovnanie, napr. v USA pre účely riešenia prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s
prácou sa uskutočnili 25 rokov trvajúce epidemiologické štúdie dopadov faktorov súvisiacich
s prácou a pracovnými podmienkami na zdravie zamestnancov (7), na základe ktorých sa
potom podľa stratégie WIN-WIN formulovala legislatíva brániaca ľudské práva
zamestnancov a vytvárajúca seriózny základ účinnej prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich
s prácou v praxi.
Ako protiklad oblasti makroergonómie zameranej na prípravu podkladov pre návrhy
nových zariadení a systémov a orientačné hodnotenie zdravotných rizík v praxi podnikov na
základe dostupných poznatkov pomocou aproximatívnych metód „prvého nástrelu“ vznikla
oblasť mikroergonómie, ktorá sa vo vyspelých krajinách zameriava na analýzu skutočného
dopadu práce a pracovných podmienok na zamestnancov pomocou epidemiologických metód
a na systematické riešenie prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou pomocou
ergonomických programov založených na účastníckom princípe. Tieto programy, ako už bolo
uvedené skôr, sú vo vyspelých krajinách integrálnou súčasťou programov zameraných na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (2).
V mikroergonómii sa na rozdiel od makroergonómie uplatňuje antropocentrický prístup,
pomocou ktorého možno v jednotlivých krajinách podľa ich sociálno-ekonomických
podmienok vyjadriť skutočný stupeň rizika pomocou epidemiologických metód nasledovne:
SR = PR [2]
kde

SR – stupeň rizika,
PR – pravdepodobnosť rizika.
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Okrem toho sa tu vychádza zo zásady, že pri súčasnej úrovni vedy a techniky nie je
dôvod, aby zamestnanci pri práci pociťovali bolesti alebo diskomfort.
Na Slovensku u podnikateľov a vlastníkov podnikov v praxi prevažuje uplatňovanie
mechanocentrického prístupu, ktorý sa prejavuje nezáujmom o skutočný dopad práce
a pracovných podmienok na zamestnancov zisťovaný epidemiologickými metódami
mikroergonómie. Je tu tendencia šetriť na nákladoch na prevenciu a uspokojiť sa
s orientačným hodnotením rizík a následnými orientačnými riešeniami prevencie pomocou
makroergonomických metód „prvého nástrelu“. Tento prístup je tolerovaný pod zámienkou
podpory podnikania. Vo vplyvných podnikoch na Slovensku sa dokonca prejavujú snahy
presadzovať takéto postupy aj prostredníctvom zmien legislatívy.
Uvedený postup korešponduje aj s trendmi, ktoré môžeme pozorovať aj v EÚ, kde je napr.
tendencia zvýhodňovať poľnohospodárov vyspelejších krajín dotáciami tak, aby ich produkty
na trhu boli cenovo výhodnejšie ako rovnaké produkty menej vyspelých štátov, kde sa ďalej
uplatňuje aj horšia kvalita potravín určených pre menej vyspelé krajiny EÚ a pod.
Dôkazom nevhodnosti uplatňovania makroergonomických metód posudzovania rizika
aproximatívnymi metódami prvého nástrelu namiesto mikroergonomického prístupu
založeného na epidemiologických metódach je proces zoštíhľovania pracovných úkonov
vykonávaných človekom v rámci procesu automatizácie prebiehajúceho v podnikoch na
Slovensku počas rozbehu Priemyslu 4.0, ktorý u zamestnancov spôsobuje presýtenosť prácou
s monotóniu a všetkými negatívnymi zdravotnými dôsledkami. Odrazom uvedených
podmienok je, že bežne ľudia neprejavujú záujem o takýto druh zoštíhlenej práce. Záujem o
ňu prejavujú najmä ľudia v núdzi, ktorí nemajú možnosť získať si iné lepšie zamestnanie,
prípadne cudzinci z chudobných krajín s ešte nižšími príjmami ako na Slovensku.
V masmédiách sa objavujú správy o nedostatku odborníkov pre montáž v automobilovom
priemysle, keď je zrejmé, že vplyvom automatizácie možno očakávať výrazné prepúšťanie
zamestnancov najprv v robotníckych profesiách a postupne aj IT špecialistov, nakoľko sa
postupne plánuje riešenie plne automatických podnikov. Pritom sa v skutočnosti ako
špecialisti prijímajú do montáže zamestnanci zo Srbska a Ukrajiny so skromnejšími nárokmi
na plat ako je to na Slovensku a s úrovňou vzdelania podobnou ako má naša rómska
komunita, ktorá musí poberať štátnu podporu, lebo sa napr. nerieši ich prijatie do zoštíhlenej
a zjednodušenej montáže v automobilovom priemysle.
Návrh riešenia
Hlavným problémom z hľadiska riešenia prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou
v podnikoch na Slovensku v súčasnosti je uplatňovanie makroergonomických
aproximatívnych metód „prvého nástrelu“ založených na odhade rizika určených pre
navrhovanie nových zariadení a systémov, kde nepoznáme ich konkrétnych používateľov, aj
v prípade, keď týchto používateľov poznáme. V takýchto prípadoch je totiž pre riešenie
adekvátnej prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou potrebné použiť údaje
o skutočných dopadoch práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov, ktoré sa
získavajú pomocou epidemiologických metód (8).
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Uvedený problém a aj ďalšie súvisiace problémy majú primárnu príčinu v oddelení
inštitúcií riešiacich problematiku bezpečnosti práce a preventívne zameraného verejného
zdravotníctva v novo vzniknutom Československu. V ostatných európskych štátoch
k takémuto deleniu nedošlo a vývoj pokračoval vznikom ústavov Health and Safety Institutes,
ktoré sa po 2. svetovej vojne ľahšie zorientovali a akceptovali do svojich programov aj
problematiku novovzniknutej vednej disciplíny ergonómie a aj jej úlohu pri riešení a realizácii
prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou v podnikoch.
Dôsledky vytvorenia separátnych inštitúcií pre bezpečnosť práce a pre preventívne
pracovné lekárstvo sa na Slovensku v plnej miere prejavili v podnikoch na Slovensku až po
rozdelení Česko-Slovenska a udalostiach roku 1989, keď došlo pod zámienkou slobodnej
voľby lekára k vytesneniu podnikových lekárov z podnikov a tým aj k narušeniu ich
spolupráce s bezpečnostnými technikmi, ktorí v podnikoch zostali osamotení na riešenie celej
problematiky.
Do tejto situácie po „nežnej revolúcii“ pribudol proces privatizácie na Slovensku, ktorý
viedol k tomu, že sa tu objavili firmy so zahraničnými majiteľmi najmä zo škandinávskych
krajín, v ktorých sa pôvodne úzkostlivo dbalo o korektné riešenie prevencie ťažkostí a chorôb
súvisiacich s prácou a využívaní na základe korektných metód. Po čase, keď tieto podniky
zistili, že na Slovensku došlo v rámci prístupu k EÚ k aproximácii legislatívy a
k organizačným zmenám podporujúcim podnikanie, ktoré výrazne znížili úroveň požiadaviek
na prevenciu, ľahko sa tomuto trendu prispôsobili a začali v tejto oblasti používať aj metódy a
postupy, ktoré síce nezabezpečovali podklady pre účinnú a dôslednú prevenciu ťažkostí
a chorôb súvisiacich s prácou, ale umožňovali čo najväčší zisk s vynaložením čo najnižších
nákladov.
V tejto situácii sa síce oficiálne o ergonómiu zaujíma aj bezpečnosť práce a aj preventívne
pracovné lekárstvo, nedochádza tu však na podnikovej úrovni k dostatočnej interakcii, ktorá
je nutná pri riešení a realizácii účinnej prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou na
úrovni prevádzok podnikov.
Potom dochádza k tomu, že firmy s tichým súhlasom príslušných kontrolných orgánov
uprednostňujú používanie jednoduchších a menej presných makroergonomických metód,
založených na odhadoch, namiesto mikroergonomických metód, zameraných na zisťovanie
skutočných dopadov práce a pracovných podmienok na zamestnancov pomocou
epidemiologických štúdií, ktoré generujú podklady pre systematickú prevenciu založenú na
vedeckých dôkazoch.
Zahraničné podniky na Slovensku sa v súčasnosti dokonca snažia presadiť uplatňovanie
aproximatívnych makroergonomických metód hodnotenia zaťaženia a rizík založených nie na
skutočných dôkazoch, ale na odhadoch aj do slovenskej legislatívy zameranej na prevenciu
ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou, čo hraničí s rizikom verejného ohrozenia
zamestnancov slovenských podnikov.
Snahu o presadenie vedeckých metód v praxi do roku 2003 pomáhalo zabezpečovať
oddelenie ergonómie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave, ktoré
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bolo zrušené aj napriek bežiacemu medzinárodného projektu s názvom Participatory
ergonomics, ktorý vznikol na základe štúdia zameraného na prevenciu. V uvedenom oddelení
sa pripravovali podklady pre slovenskú preventívne zameranú legislatívu a aj podklady pre
rozhodnutia hlavného hygienika SR z hľadiska fyziológie a ergonómie. Výskumy sa
zameriavali na kombinované účinky faktorov práce a pracovného prostredia, pričom sa
využívala baro-klimatická komora, a aj výskumy zamerané na prevenciu ťažkostí a chorôb
podporno-pohybového systému v priemysle.
Dôležité poznatky pre riešenie prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou sme
získali vďaka jednosemestrálnemu štúdiu na Univerzite v Iowe (ďalej UI), organizovaného
v rámci programu Národného ústavu hygieny (NIH) v USA zameraného na pomoc pre štáty
strednej a východnej Európy pre oblasť verejného zdravotníctva v období prístupu do
Európskej únie. Tento program sa realizoval v podobe grantu cez Fogartyho nadáciu a
umožňoval vybraným špecialistom pracujúcim v oblasti verejného zdravotníctva absolvovať
štúdium na UI (Department of Occupational and Environmental Health), zamerané na
zdravotné vplyvy prostredia, vybrané kapitoly z preventívneho pracovného lekárstva,
epidemiológiu a aj ergonómiu. Išlo tu o vytvorenie podmienok pre spoločné výskumy so
zahraničnými partnermi. Bola tu možnosť oboznámiť sa s fungovaním verejného
zdravotníctva zameraného na prevenciu chorôb súvisiacich s prácou v podnikoch v USA
v procese rozbiehajúceho sa procesu priemyslu 4.0.
Toto nám výrazne uľahčilo hlbšie pochopenie dôsledkov procesov, ktoré vznikali v oboch
štátoch rozdeleného Československa pri rozdelených inštitúciách pre bezpečnosť práce a pre
ochranu zdravia pri práci.
Na prekonanie tohto problému sme v spolupráci s kolegami z UI navrhli v rámci vtedajšej
výzvy agentúry APVV na prihlasovanie projektov spoločný slovensko-americký projekt,
ktorý bol zameraný na overenie poznatkov osvedčených preventívne zameraných
podnikových programov účastníckej ergonómie. Uvedený projekt 019/2001 Transforming
Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomics, skrátene – účastnícka ergonómia. V
rámci neho sme odskúšali v podmienkach prevádzok 19 podnikov na Slovensku osvedčené
ergonomické programy založené na účastníckom princípe. V druhom roku riešenia tohto
projektu v roku 2003 došlo dekrétom ministra zdravotníctva k zrušeniu Ústavu a klinickej
medicíny a tým aj oddelenia ergonómie s laboratóriom. Uvedený projekt sa nám po zrušení
ÚPKM v Bratislave podarilo úspešne ukončiť až vďaka pochopeniu vedenia a nových
spolupracovníkov na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (ÚPIM) na Slovenskej
technickej univerzite (STU) v Bratislave, Materiálovo-technologickej fakulte (MTF) so
sídlom v Trnave. Najvýznamnejším výsledkom prác no uvedenom projekte bol všeobecný
model ergonomického programu pre stredné podniky na Slovensku založený na účastníckom
princípe, ktorý sme nazvali modelom HCS 3E.
Uvedený model vychádza zo základnej požiadavky uplatňovanej v USA, že v súčasnosti
nie je dôvod, aby ľudia pri práci pociťovali pri práci bolesť a je založený na hodnotení
skutočných dopadov práce a pracovných podmienok na ľudské zdravie, pričom sa tu
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využívajú epidemiologické metódy a typy štúdií. Tento model bol postupne rozpracovávaný
pre konkrétne podniky v rámci diplomových a doktorandských prác študentov STU
v Bratislave, MTF so sídlom v Trnave. V súčasnosti pokračujeme v problematike zameranej
na prevenciu ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou v rámci projektov VEGA č. 1/0235/17
a 1/101/18.
Základ pre úspešné riešenie prevencie chorôb súvisiacich s prácou do dokončenia
zámerov plnej automatizácie v rámci Priemyslu 4.0 (resp. aj 5.0) vidíme v uplatnení
výsledkov projektu 019/2001 Participatory Ergonomics pri riešení prevencie ťažkostí
a chorôb súvisiacich s prácou v podnikoch na Slovensku.
Vzhľadom na aktivity podnikov zameraných na uplatňovanie aproximatívnych metód pri
hodnotení rizík namiesto zamerania sa na skutočné dopady na zdravie zamestnancov
odporúčame zvážiť úpravy príslušných vyhlášok MZ SR, kde by sa malo objaviť odporučenie
hodnotiť zdravotné riziká v prevádzkach podnikov nie podľa noriem a vyhlášok, ale na
základe výsledkov epidemiologických analýz skutočných dopadov práce a pracovných
podmienok na zdravie exponovaných zamestnancov. Zároveň by bolo vhodné v uvedených
legislatívnych materiáloch odporučiť na prekonanie negatívnych dopadov oddelenia inštitúcií
verejného zdravotníctva a bezpečnosti práce uplatnením riešenia prevencie ťažkostí a chorôb
súvisiacich s prácou pomocou adaptáciou niektorého z variantov vyriešenej základnej formy
modelu HCS 3E preventívne zameraného ergonomického programu založeného na
účastníckom princípe.
Toto je len základný náčrt problémov, ktoré treba urgentne riešiť pri zabezpečovaní
prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou v podnikoch na Slovensku v procese
automatizácie v rámci Priemyslu 4.0.
Diskusia
Právo na podporu, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva (9), preto
sa na oblasť zdravia a najmä na oblasť prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou
v podnikoch okrem medicínskych vied zameriava aj oblasť ergonómie označovaná ako
mikroergonómia. Makroergonómia sa zameriava na navrhovanie nových predmetov,
zariadení a systémov pre neznámych používateľov.
Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a
sociálnej pohody, teda nielen ako stav neprítomnosti choroby alebo postihnutia. S uvedenou
definíciou sa dostáva do vážneho rozporu stratégia zoštíhľovania výroby, ktorá sa uplatňuje
za tichého súhlasu štátnych inštitúcií a aj verejnosti v rámci postupu priemyslu 4.0.
V rámci uvedenej stratégie sa zmenšuje obsah a rozsah prác na jednotlivých pracoviskách
tak, aby sa vytváral čo najväčší priestor pre implementovanie automatickej techniky. Tento
proces na Slovensku dospieva do štádia, že ľudia vykonávajú minimálny počet pracovných
úkonov (často 2, alebo 3) v pomerne vysokom pracovnom tempe. Ľudská práca takto stráca
svoju pôvodnú funkciu pri rozvoji možností a schopností človeka. Dochádza tu k negatívnym
vplyvom monotónie, psychickému presýteniu, strate možnosti sebarealizácie v práci
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a identifikácie sa s ňou. Na podnikovej úrovni je na zváženie, či je možné automatizáciu riešiť
len zoštíhľovaním. Určite by sa našli varianty technického riešenia, ktoré by boli k človeku
šetrnejšie, bez negatívnych dopadov nasýtenia prácou a monotónie. Uvedené procesy sa
odrážajú aj v oblasti verejného zdravotníctva na Slovensku. Štátne zdravotné ústavy boli
pretransformované na Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Obmedzil sa výskum, čím
sa výrazne zhoršili podmienky pre tvorbu vlastných podkladov pre legislatívu podloženú
výsledkami vlastných výskumov.
Namiesto toho sa pristupuje k preberaniu zahraničnej legislatívy, ktorá vznikala na
základe výskumov v iných populáciách žijúcich v odlišných politických, sociálne
ekonomických i geografických podmienkach. V súčasnosti nám dokonca hrozí, že vďaka
politickému tlaku budú určovať obsah našej legislatívy veľké zahraničné firmy. Ubúdajú
snahy o riešenie prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou. Je to chyba, nakoľko ak je
diagnostikovaný výskyt chorôb z povolania, tak ako je to bežné v zahraničí, nastáva možnosť
žalovania takéhoto podniku jeho zamestnancami. Najhoršie je, že pri uvedených metódach nie
je jednoznačne potvrdená ich účinnosť pomocou epidemiologických štúdií. Ako sme už
uvádzali, chceme zdôrazniť, že napr. v USA sa k úpravám legislatívy pre účely prevencie
ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou pristúpilo až po 25 rokov trvajúcich epidemiologických
štúdiách (7).
O úpravách legislatívy sa vedú zbytočné a kontraproduktívne kvázi odborné debaty so
zástupcami podnikov a politikmi namiesto toho, aby sa pristúpilo k postupu využívanému vo
vyspelých štátoch, ktorému sa hovorí medicína založená na dôkazoch (evidence based
medicine). Tu budú potrebné odborné debaty špecialistov aspoň so základnými znalosťami
epidemiológie, aby sa zabránilo nekvalifikovanej kritike súčasnej legislatívy, aby sa dalo
riešiť jej systematické skvalitňovanie, tak ako to plánovalo oddelenie ergonómie zrušeného
ÚPKM v Bratislave. Rozhodne bude žiaduce rozbiehať epidemiologické projekty zamerané
na prípravu podkladov pre legislatívu zameranú na prevenciu ťažkostí a chorôb súvisiacich
s prácou.
Priemysel 4.0 naznačuje, že výrobu bude možné automatizovať tak, že už človek nebude
mať miesto vo výrobných podnikoch. Ergonomické aktivity sú však súčasťou evolučných
procesov u živočíchov a u človeka, ktorí dosiahli určitú úroveň rozvoja CNS a budú aj
naďalej. Preto bude potrebné venovať pozornosť ergonomickým aktivitám aj v budúcnosti.
Negatívom je, že sa začala preceňovať úloha legislatívy na úkor skutočných dopadov
práce a pracovných podmienok na človeka v prevádzkach podnikov. Legislatíva je
nevyhnutná pri navrhovaní nových predmetov, nástrojov, zariadení a systémov, kde
nepoznáme užívateľov riešenej techniky. Na úrovni podnikov je zbytočné ešte raz
kontrolovať požiadavky legislatívy, ktoré už boli použité pri navrhovaní predmetnej techniky.
Tu je skôr potrebné pomocou epidemiologických metód po určitej pracovnej expozícii
kontrolovať skutočný dopad novej techniky na zdravie zamestnancov. Takto získané poznatky
potom možno využiť aj popri riešení adekvátnej prevencie, ale aj pri ďalšom spresňovaní
a skvalitňovaní legislatívy.
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Žiaľ, v súčasnosti nie je podľa moderných manažérov v podnikoch dôležitý skutočný
dopad práce a pracovných podmienok na zdravie človeka, ale je dôležité, aby bol tento stav
podľa schválených legislatívnych noriem a materiálov a hlavne aby sa realizovali prínosy z
vynaložených nákladov. V podstate došlo k tomu, že v podnikoch zostali na realizáciu
prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti práce samotní bezpečnostní technici, ktorí majú
minimálny priestor na zisťovanie skutočných dopadov práce a pracovných podmienok na
zamestnancov, nakoľko sú vyťažení plnením požiadaviek podnikových noriem a rozbujnenej
legislatívy.
Na Slovensku bola vytvorená inštitúcia Pracovných zdravotných služieb (PZS), ktoré sú
odborne vybavené na zisťovanie skutočných dopadov práce a pracovných podmienok na
človeka pomocou epidemiologických metód. Žiaľ, aj v tejto oblasti sa často preferuje
uplatňovanie aproximatívnych údajov z legislatívnych materiálov.
V neposlednej miere sú vážnym problémom aj otázky vzdelávania technikov, pracovných
lekárov a bezpečnostných technikov v oblasti ergonómie a jej možností pri realizácii
preventívnych programov, kde je napr. v súčasnom období potrebné rozlišovať medzi
oblasťami mikro a makroergonómie.
Záver
Priemysel 4.0 prináša zo sebou rad problémov, s ktorými sa musí ľudská civilizácia
vysporiadať. Na jednej strane prebieha proces automatizácie, ktorý má človeka postupne
odbremeniť od namáhavých a zdraviu škodlivých prác. Tento proces sa v praxi realizuje
procesom označovaným ako zoštíhľovanie, v rámci ktorého sa u človeka znižuje počet
pracovných úkonov a zároveň prebieha proces zdokonaľovania automatickej techniky, ktorá
zvláda stále viac ľudských úkonov.
Negatívom tohto procesu na Slovensku je značné zmenšovanie obsahu práce, ktoré
u človeka prináša nasýtenie prácou a monotóniu, so všetkými negatívnymi dopadmi na
fyzické i psychické zdravie exponovaných zamestnancov. Pri súčasnom stupni rozvoja vedy
a techniky si treba uvedomiť základnú požiadavku, že neexistuje dôvod prečo by mal človek
pociťoval pri práci bolesť, alebo nepohodlie!
Je potrebné zvážiť, či by tento proces nebolo možné technicky riešiť aj za podmienok
vhodnejších pre človeka, napríklad kombináciami viacnásobných pracovísk s väčším
rozsahom pracovných úkonov kombinovaných v rámci skúšania s automatickými
zariadeniami.
V dôsledku rozdelenia inštitúcií BOZP a verejného zdravotníctva na Slovensku a zrejme
aj v Českej republike nie je na podnikovej úrovni dostatočne koordinované riešenie prevencie
ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou medzi PZS a podnikovými špecialistami z oblasti
bezpečnosti práce.
Z hľadiska prevencie ťažkostí a chorôb súvisiacich s prácou je vážnou chybou, že sa na
Slovensku nerozlišujú rozdiely medzi metódami hodnotenia rizika metódami
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makroergonómie a mikroergonómie. Podnikatelia spolu s politikmi vytvárajú tlak na
legislatívu, aby sa pri hodnotení rizika používali len aproximatívne metódy založené na
odhadoch, ktoré ignorujú skutočný dopad práce na zamestnancov, čo možno kvalifikovať ako
podozrenie na verejné ohrozenie zdravia zamestnancov.
Pri hodnotení práce a pracovných podmienok pre potreby riešenia prevencie ťažkostí
a chorôb súvisiacich s prácou treba používať informácie a podklady o skutočnom dopade na
zdravie zamestnancov, ktoré možno získať formou retrospektívnych a kohortových
epidemiologických štúdií schopných vyčísľovať pre jednotlivé rizikové faktory ukazovatele
ako Odds Ratio (OR) pre retrospektívne štúdie a Risk Ratio (RR) pre kohortové štúdie a
odborným lekárskym vyšetrením špecialistami z oblasti preventívneho pracovného lekárstva.
Toto by sa dalo zabezpečiť cez úpravu príslušnej legislatívy upozornením na možnosti
riešenia uvedenej koordinácie prostredníctvom ergonomických programov.
Pre tento účel máme pripravenú všeobecnú formu ergonomického programu založeného
na účastníckom princípe označenú ako model HCS 3E, ktorý bol úspešne odskúšaný vo
vybraných podnikoch na Slovensku a je výsledkom riešenia projektu Slovensko – USA
spolupráce č. 019/2001 Transforming Industry in Slovakia Through Participatory
Ergonomics. Tento všeobecný model možno modifikovať na podmienky akéhokoľvek
podniku na Slovensku.
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VÝVOJ INCIDENCIE CHORÔB Z POVOLANIA NA SLOVENSKU
V OBDOBÍ 1996 – 20161
E. Drabiščák, K. Rimárová, E. Dorko
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Choroby z povolania sú celospoločenským zdravotným problémom s ekonomickými,
sociálnymi a pracovno-právnymi aspektmi. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. § 195 ods. 4 za
chorobu z povolania (CHzP) považujeme také poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v dôsledku
pracovnej činnosti alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh a prevláda v konkrétnej
skupine osôb. Za také poškodenie zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého je preukázaná expozícia
rizikovým faktorom. CHzP kategorizujeme na základe toho, aký rizikový faktor pôsobil na
jedinca, tkanivo, orgán a v dôsledku toho vyvolal poškodenie organizmu. Odhaduje sa, že na
CHzP ročne zomrú až 2 milióny ľudí a až 160 miliónov má diagnostikované ochorenie, ktoré
vzniklo v spojitosti s vykonávanou prácou (5). Etiológia CHzP je rôzna, závisí od expozície
rizikovému faktoru a vo všeobecnosti ju môžeme rozdeliť do dvoch skupín na:
1. prírodné alebo prirodzene existujúce rizikové faktory (prirodzená radiácia, teplotné faktory,
výskyt ťažkých kovov a iných potenciálne nebezpečných látok v pôde a horninách pri banských
prácach a iné) a
2. umelo vytvorené rizikové faktory (používanie pracovných pomôcok produkujúcich vibrácie,
nedostatočná ochrana sluchu v prostredí so zvýšenou hladinou hlučnosti a iné).
Charakteristika chorôb z povolania
Chorobami z povolania nazývame choroby, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s
vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia chemických, fyzikálnych, biologických
a iných rizikových faktorov pracovného prostredia. Na výskyte chorôb z povolania sa podieľa
široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia. Zaraďujeme sem pôsobenie
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fyzikálnych, chemických, biologických faktorov (hluk, prach, vibrácie, karcinogénne látky,
infekčné agens, ergonomické faktory). Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným
zdravotníckym zariadením a je zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č.
1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tab. 1), ak vznikla za podmienok uvedených v
tejto prílohe, zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej
súvislosti s plnením týchto úloh (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).
Tab. 1. Zoznam vybraných chorôb z povolania a ich označenie
Choroba z povolania
Otravy
Dermatózy
Karcinóm pľúc z
rádioaktívnych látok
Infekčné a parazitárne
choroby
Zoonózy

Označ.
CHZP

Označenie
podľa
MKCH-10

1-18

T61-T65

22
23
24
26

L10-L14
L20-L30
C34-C34.9
D14.3-D14.4
A00-A19
A30-B99
A20-A28
T75.2
W43-W43.9

Poškodenia z vibrácií

28

Poškodenia z dlhodobého,
nadmerného a
jednostranného zaťaženia

29

M20-M79
M91-M99

Poškodenie lakťového nervu

30

S54.0

Silikózy

33

Azbestóza
Bronchiálna astma
Poruchy sluchu z hluku

34
37
38

J60; J62;
J62.8
J61
J45
W42-W42.9

Poznámka
Patria sem choroby z ťažkých kovov, nekovov a
iných organických a anorganických látok a ich
zlúčenín.
Dermatózy z organických a anorganických látok,
biologických a fyzikálnych faktorov.
Benígne alebo malígne bronchiálne a pulmonálne
karcinómy.
Infekčné a parazitárne choroby okrem tropických
infekčných chorôb a zoonóz.
Poškodenia nervového, cievneho a pohybového
systému vyvolaného pôsobením vibrácií.
Poškodenia pohybového systému – kostí, kĺbov,
svalov, šliach a nervov končatín.
Poškodenie lakťového nervu z mechanických
vplyvov.
Silikóza jednoduchá alebo komplikovaná,
silikotuberkulóza a banícka pneumokonióza.

Katarakta, nystagmus, rozdutie pľúc, dysfónia,
fonastémia. Ďalej byssinóza, alergické alveolitídy
39-47
rôzne
(farmárske pľúca), alergie nasofaryngu a karcinómy
v zozname neuvedené.
Zdroj: Zoznam chorôb z povolania - príloha č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Ostatné a iné poškodenia
zdravia pri práci

Otravy
K otravám dochádza vtedy, ak je jedinec vystavený krátkodobému alebo dlhodobému
pôsobeniu nebezpečných látok, zlúčenín alebo kovov. Je však potrebné ozrejmiť, že prítomnosť
expozície nemožno automaticky považovať za otravu. Preto je nutné sledovať nielen vzťah medzi
množstvom nebezpečnej látky v prostredí a medzi množstvom nebezpečnej látky prijatej
organizmom, ale musíme poznať aj biologickú účinnosť konkrétnej látky, ktorú môžeme vyjadriť
vzťahom uvedeným v rovnici 1.
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log BAi = k1.logPi + k2.(logPi)2 + k3Ri + k4Si + k5
Rovnica 1. Biologická účinnosť (BA) látky (i); logPi = rozdeľovací koeficient, Ri = konštanta simulujúca reaktivitu
látky i, Si = konštanta simulujúca stérické usporiadanie molekuly látky i, k = koeficient (číslo) vychádzajúce z
regresnej analýzy

Ak hovoríme o otravách v pracovnom prostredí, máme na mysli väčšinou ich dlhodobé
pôsobenie, pretože akútne otravy sú omnoho vzácnejšie. Kovy pochádzajú často z geologického
prostredia, ich jedovaté pary a prachy sa uvoľňujú nielen pri ich spracovaní, ale aj pri následnom
širokospektrálnom použití. Organické a anorganické nebezpečné látky nachádzame na mnohých
miestach, ale najčastejšie vo farmaceutických firmách, chemických laboratóriách,
v poľnohospodárstve, pri čistiacich prácach a podobne. Klinický obraz otravy závisí prevažne od
druhu látky, jej formy a od absorbovanej dávky. Medzi otravy kovmi môžeme zaradiť patologické
pôsobenie antimónu, arzénu, berýlia, cínu, chrómu, kadmia, mangánu, niklu, olova, ortuti, selénu,
striebra a zinku. Medzi nebezpečné organické látky radíme rôzne druhy uhľovodíkov, pesticídov,
polychlórované bifenyly, dioxíny, furány, polycyklické aromatické uhľovodíky. Anorganickými
otravnými látkami sú okrem ťažkých kovov aj rôzne druhy zlúčenín pridávaných do výbušnín,
halogenidy a kyanidy.
Dermatózy
Ak anorganické alebo organické látky alebo iné fyzikálne činitele pôsobia na kožné tkanivo,
môžu vznikať dermatózy, ktoré sa prejavujú erytémom, edémom, atrofickou, či hypertrofickou
kožou, niekedy aj s prítomnosťou teleangiektázií. V bežnom environmentálnom prostredí môže
dôjsť ku kontaktnej dermatitíde pri používaní mydiel, čistiacich prostriedkov, konzervačných látok
alebo parfumov a ich patologickosť sa zvyšuje prácou vo vlhkom prostredí (2). V pracovnom
prostredí ide najčastejšie o prácu s látkami s výrazne dráždivým a alergizujúcim kontaktným
účinkom.
Infekčné a parazitárne choroby a zoonózy
Infekčným, parazitárnym chorobám a zoonózam sú vystavení najmä pracovníci klinických
laboratórií, infektológovia, veterinári, epidemiológovia. Ďalej ide o skupinu pracovníkov, ktorí
prichádzajú do styku s hygienicky menej vyspelými komunitami a všetci, ktorí sa pohybujú
v oblastiach, kde je vyššie riziko prenosu zoonóz, hlavne v živočíšnej a rastlinnej výrobe.
U exponovaných pracovníkov biologickému faktoru existuje isté riziko prenosu HIV, HAV, HBV,
TBE, WNV, giardiózy, kryptosporidiózy, toxoplazmózy a iných infekčných a parazitárnych
ochorení a zoonóz.
Poškodenia z vibrácií
Dlhodobým používaním mechanizmov produkujúcich nadmerné množstvo vibrácií dochádza
k lokálnemu alebo celotelovému poškodeniu. Vibrácie prenášané na horné končatiny vyvolávajú
poškodenie artérií, vén, svalov, nervov, kostí a kĺbov. Rozvíja sa Raynaudov fenomén prejavujúci
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sa precitlivenosťou na chlad, bolesťou rúk, ale hlavne zmenami farby phalanx distalis. Ak
nedochádza k eliminácii expozície, progreduje do cyanózy. Môže sa objaviť aj syndróm
poškodenia periférnych nervov horných končatín a syndróm poškodenia kĺbov, svalov, šliach
a kostí. Typické je tŕpnutie, mravčenie, atralgia, zlá obratnosť a znížená svalová sila (6).
Poškodenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia
Dlhodobé jednostranné zaťaženie končatín sa môže vyskytnúť pri vykonávaní takmer každého
povolania a najviac postihnutými skupinami sú pracovníci v poľnohospodárskych a
lesohospodárskych odvetviach, stavbári, vojaci, pracovníci v pásovej výrobe. Môže dochádzať
k svalovým a šľachovým deformáciám, k striktúre nervu, inokedy sa objavuje svalová hypotrofia,
edém a sú prítomné charakteristické bolesti. Najčastejšie bývajú poškodené jednotlivé články
vertebrae lumbales, zápästie, rameno, koleno, lakeť a iné (3). Podobným mechanizmom sa môže
poškodiť lakťový nerv alebo vzniká epikondylitída humeru (4).
Azbestóza a silikóza
Azbestóza a silikóza sú ochoreniami, ktoré vznikajú pri dlhodobej expozícii azbestovým alebo
kremičitým vláknam (hlavne SiO2) a po dlhom latentnom období sa v pľúcach rozvíjajú zápalové
procesy. Typickým príznakom je pri auskultácii výrazný krepitus. Obe ochorenia môžu
progredovať do bronchogénneho karcinómu a mezoteliómu. Bronchiálna astma je závažným
poškodením dýchacích ciest a prejavuje sa typickým dyspnoe, piskotmi, či bolesťou na prednej
strane hrudníka. Najčastejšie je spôsobená dlhodobou inhaláciou čiastočiek múky (pekári),
izokyanátov, čistiacich prostriedkov, drevitého prachu a prachu z obilnín a bavlny (1).
Poruchy sluchu z hluku
Mechanizmus poškodenia sluchu z hluku je mierne odlišný od ostatných poškodení, pretože
môže jednoducho vzniknúť už pri jednorazovej expozícii. Poškodenie môže byť jednostranné
alebo bilaterálne. V prvých štádiách profesionálnej straty sluchu je postihnutý neschopný
identifikovať vysokofrekvenčné zvuky a pri nedostatočnom obmedzení rizikového faktora
dochádza k ireverzibilnej strate sluchu.
Materiál a metodika
Epidemiologické údaje o incidencii chorôb z povolania sme získali zo zdravotníckych
ročeniek Národného centra zdravotníckych informácií SR. Zdravotnícke ročenky obsahujú údaje
z období od roku 1996 do 2010 a od 2013 do 2016 (údaje z obdobia 2011 – 2012 v databáze
dostupné sú, ale chýba rozdelenie do kategórií podľa ochorenia).
Číselné údaje sme spracovali v programe MS Excel. Na potvrdenie vývoja priznaných CHzP
v rámci študovaného obdobia pre jednotlivé CHzP sme použili regresnú analýzu, pomocou ktorej
sme vytvorili lineárne funkcie, ktoré sme ohodnotili mierou spoľahlivosti, t.j. vypočítali sme
koeficient determinácie R2 (čím je R2 bližšie k 1, tým je spoľahlivosť trendu vyššia).
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Výsledky
Za posledných 20 rokov (od 1996 do 2016) bolo na Slovensku priznaných pracoviskami
pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine a Košiciach celkovo 10 679
prípadov chorôb z povolania. Z celkového počtu boli CHzP postihnutí muži v porovnaní so ženami
až 1,9-krát častejšie, čo činí 7 003 mužov a 3 676 žien. Najviac novopriznaných CHzP bolo
v období od r. 1996 do 2000, keď sa celkový počet chorých vyšplhal na 3 523 osôb, z toho 2 297
mužov a 1 226 žien.

Obr. 1. Vývoj počtu novopriznaných CHzP za jednotlivé vyčlenené obdobia

Najrizikovejším bol pre mužov rok 1999 (516 priznaných CHzP), u žien môžeme hovoriť
o najrizikovejšom roku 1998 (276 priznaných CHzP). Naopak, najnižší počet priznaných CHzP
evidujeme za obdobie rokov 2011 – 2016, počas ktorých celkový počet chorých dosiahol 2 031,
z čoho bolo 1 241 mužov a 790 žien. Najmenej mužov postihnutých CHzP bolo zaznamenaných
v zatiaľ poslednom evidovanom roku 2016 (ich počet bol len 180). U žien bolo najmenej
potvrdených CHzP v roku 2015, keď ich počet nepresiahol 114 (obr. 1). Pomocou jednoduchej
lineárnej regresie sme vytvorili lineárne trendové spojnice pre mužov aj ženy. Lineárna priamka
pre mužov s koeficientom determinácie R2 = 0,9624 značí o tom, že vývoj počtu novopriznaných
CHzP počas študovaného obdobia má klesajúci charakter a môžeme to tvrdiť s vysokou
spoľahlivosťou. Podobný, ale miernejšie klesajúci trend môžeme pozorovať u žien, kde je
spoľahlivosť lineárnej regresie R2 = 0,5032 (obr. 1).
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Ak sa pozrieme na medziročný vývoj počtu priznaných otráv (1, 18) ako CHzP, ich trend je
klesajúci, pričom u mužov je tento vývin výraznejší (R2 = 0,6626) a u žien je spoľahlivosť R2 =
0,473. Najviac otráv mužov sme zaznamenali v roku 1996 (66) a v roku 2000 (54), naopak, v roku
2014 sme nezaznamenali ani jeden prípad otravy pri práci. Otravy žien sú menej časté, pričom
najvyšší počet otrávených žien bol v roku 1998 (14). V analýze nachádzame množstvo období,
v ktorých sa nezistili otravy žien spôsobené prácou. Z celkového počtu (443) priznaných otráv
môžeme priradiť mužom 84 %, ženám len 16 %.
Počet priznaných dermatóz (22) sa od roku 1996 do súčasnosti výrazne znížil, čo potvrdzujú
aj zobrazené funkcie so spoľahlivosťou R2 = 0,5527 u mužov, resp. R2 = 0,8896 u žien (obr. 2).
Aj napriek tomu, že najviac priznaných dermatóz v jednom roku bolo u mužov (82 prípadov v
roku 1999), z celkového počtu 931 bolo väčšie množstvo týchto CHzP u žien (53 %).

Obr. 2. Počet novopriznaných dermatóz od roku 1996 do 2016

Počet priznaných karcinómov pľúc z rádioaktívnych látok ako CHzP je veľmi nízky a za 20
rokov evidujeme len 81 prípadov (z toho len 1 žena). Vývoj je v prvej polovici študovaného
obdobia kolísavý, pohybuje od 6 do 9 prípadov za rok, po roku 2002 sa ustaľuje a klesá na 1 – 3
prípady za rok. Prípadov je veľmi málo, preto ďalšia podrobná analýza bude mať nízku validitu.
Infekčných a parazitárnych chorôb bolo v rámci CHzP celkovo 746, z toho až 75 % u žien,
muži tvoria v tomto prípade minoritnú skupinu. Mimo priemeru je rok 1999 z pohľadu mužov,
keď im bolo priznaných až 48 infekčných a parazitárnych CHzP, pričom normálne hodnoty
nepresahujú 15 prípadov. Lineárna funkcia naznačuje klesajúci trend, avšak s nízkou
286

spoľahlivosťou (R2 = 0,2331). Podobný, avšak významnejší pokles pozorujeme u žien, so
spoľahlivosťou lineárnej funkcie R2 = 0,7478. Najmenší počet týchto priznaných CHzP bol v roku
2013 (9). Počet zoonóz ako CHzP na Slovensku za 20 rokov nepresiahol 785 prípadov a bol mierne
častejší u mužov (53 %) než u žien (47 %). Najvyššie počty boli dosahované do roku 1999 a vývoj
postupne naberal klesajúci trend u oboch pohlaví, pričom od roku 2015 u žien neevidujeme žiadny
prípad zoonózy ako CHzP. Lineárnou regresiou u mužov sme sa dostali na hladinu spoľahlivosti
R2 = 0,7521 a použitím rovnakej funkcie pre ženy sme dosiahli R2 = 0,8193, čím sme potvrdili
u oboch pohlaví klesajúci vývoj.
Poškodenia organizmu vyvolané vibráciami výrazne prevládajú v mužskej populácii, kde
tvoria zo všetkých priznaných 1 776 prípadov poškodenia vibráciami až 98 %. Počas rokov 1996
– 2016 počet týchto priznaných CHzP vyvolaných vibráciami výrazne kolíše a maximum dosahuje
v roku 2007 (149). Lineárna funkcia vytvára pre údaje o mužoch krivku klesajúceho charakteru
a spoľahlivosťou R2 = 0,2464. Z dôvodu príliš malého počtu žien v tejto kategórii sme údaje
o ženách nepodrobovali ďalšej analýze.

Obr. 3. Počet novopriznaných poškodení z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia od roku 1996
do 2016

Jednoznačne najviac priznávaných CHzP z historického aj súčasného hľadiska tvorí kategória
poškodení z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (obr. 3). Počas 20 rokov bolo
kvalifikovaných ako novopriznaných CHzP až 3 356, z toho 57 % u mužov a 43 % u žien. Veľmi
dobre sú pozorovateľné rozdiely medzi obomi pohlaviami. Kým trendová spojnica u mužov je
klesajúca so spoľahlivosťou R2 = 0,0344; u žien má lineárna funkcia rastúci charakter s mierou
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spoľahlivosti R2 = 0,4436. Najviac prípadov u mužov bolo evidovaných v roku 2007 (174), u žien
to bolo v roku 2010 (118).
Poškodenia lakťového nervu boli v minulosti aj v mladšom období menej často priznávanými
CHzP, ich výskyt nepravidelne kolíše a častejšie sa vyskytujú u žien (68 % z celkového počtu 128
priznaných poškodení lakťového nervu). Maximálne hodnoty u žien sú dosiahnuté v rokoch 1998
(14) a 2010 (14), čo vypovedá o značnej nevyrovnanosti vývoja a o tom, že množstvo chorých
z dlhodobého pohľadu výraznejšie neklesá. Použitie regresných funkcií vykazuje len veľmi nízku
spoľahlivosť R2 = od 0,0203 do 0,1562, preto nevieme s určitosťou povedať, či je trend klesajúci
alebo stúpajúci.
Množstvo priznaných silikóz jednoznačne prevláda u mužského pohlavia (až 98 %). Počet
priznaných silikóz počas študovaných 20 rokov lineárne klesá so spoľahlivosťou R2 = 0,7514 a ich
celkový počet je 411. Výraznejší pokles výskytu nastáva po roku 2001, po ktorom už množstvo
priznaných silikóz len zriedka presahuje 15 prípadov za rok.

Obr. 4. Počet novopriznaných prípadov bronchiálnej astmy od roku 1996 do 2016

Z dôvodu nedostatku relevantných údajov, nedokážeme štatisticky ozrejmiť časový vývoj
počtu novopriznaných azbestóz z povolania (predpokladáme stagnáciu krivky). Za 20 rokov
evidujeme celkovo len 51 prípadov, z toho 43 u mužov a 8 u žien s obdobiami, keď za rok nebol
potvrdený žiadny prípad azbestózy. Bronchiálna astma je častejšia u žien (61 %) ako u mužov
(39 %) z celkového počtu prípadov (307) a počet priznaných chorôb postupne klesá. Klesanie je
u žien vyjadrené priamkou funkcie s mierou spoľahlivosti R2 = 0,5925, u mužov klesajúci trend
najlepšie vystihuje lineárna funkcia so spoľahlivosťou R2 = 0,4604. Najviac priznaných prípadov
bolo v období od 1996 – 2000 (obr. 4).
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Poruchy sluchu, ktoré vznikli v dôsledku hluku a sú klasifikované ako CHzP, sú pomerne
častými ochoreniami pracujúcej populácie. Za študované obdobie bolo priznaných 749 porúch
sluchu, z toho až 700-krát u mužov. Od roku 1996 do roku 2006 počet CHzP klesá, po tomto
období vývoj stagnuje, resp. mierne stúpa, o čom hovorí aj funkcia pre mužov so spoľahlivosťou
R2 = 0,7793.
Ostatné a iné poškodenia pri práci boli priznané v 207 prípadov s miernou prevahou mužov
(59 %) nad ženami (41 %). Vývoj počtu priznaných prípadov je zložitý a výrazne kolíše, pričom
trend môžeme len obťažne vyjadriť lineárnou funkciou, ktorá má u mužov progresívny charakter
s koeficientom determinácie R2 = 0,1035 a u žien naopak regresívny charakter so spoľahlivosťou
R2 = 0,0205. Najviac priznaných prípadov u žien evidujeme v roku 1996 (16), u mužov v roku
2006 (12).
Diskusia
Najviac novopriznaných CHzP za celé obdobie sledovania bolo z dlhodobého, nadmerného a
jednostranného zaťaženia (DNJZ). Tento faktor vyvoláva viac ako tretinu zo všetkých poškodení
diagnostikovaných ako CHzP. Spolu s poškodeniami vzniknutými v dôsledku pôsobenia vibrácií
tvoria tieto ochorenia až polovicu zo všetkých priznaných CHzP.
Ak porovnáme počet priznaných CHzP na Slovensku so zvyškom Európy, môžeme
konštatovať, že od roku 1980 bolo na Slovensku priznaných pomerne málo CHzP. Naopak, najviac
prípadov evidujeme vo Švédsku a Francúzsku, ktoré vybočujú z priemeru. Dôvodom je
s najväčšou pravdepodobnosťou použitie odlišného metodického postupu v jednotlivých krajinách
pri priznávaní CHzP.
Pri porovnaní percentuálneho podielu priznaných CHzP z celkového počtu obyvateľstva
v danej krajine je evidentné, že aj v tomto prípade dominuje Švédsko s percentuálnym podielom
na hranici 8,5 % spolu s Dánskom s podielom 6,7 %. Zaujímavým je zistenie, že všetky
škandinávske krajiny vykazujú vyššiu mieru priznávania CHzP. Slovensko má v porovnaní
s týmito krajinami celkový podiel len 0,5 %. Na Slovensku za obdobie 36 rokov počet
novopriznaných CHzP rapídne klesol a s vysokou mierou spoľahlivosti pozorujeme klesajúci
trend vývoja s maximom v roku 1981 a minimom v roku 2013. Takýto vývoj pripisujeme zvýšeniu
podielu ochranných a bezpečnostných opatrení, zavedeniu technických a technologických
opatrení, zavedeniu automatizácie do niektorých rizikových povolaní, zlepšeniu ergonomického
statusu, celkovému technologickému progresu a ďalším opatreniam rámci preventívneho
pracovného lekárstva. V Európe je, naopak, trend vývoja dlhodobo stúpajúci. Najvyšší počet
priznaných CHzP bol v roku 1993, najnižší zase na začiatku študovaného obdobia (8, 9).
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Záver
Záverom môžeme konštatovať, že vývoj počtu priznávaných CHzP na Slovensku má klesajúci
trend počas 20-ročného sledovania, ale zároveň je odlišný od vývoja v celej Európe a nekopíruje
európsku trendovú líniu. Činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva a pracovných
zdravotných služieb zahŕňa usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a
poškodení zdravia z práce presadzovaním národných stratégií, priorít a programov na ochranu,
podporu a rozvoj verejného zdravia zamestnancov. Dlhodobým zlepšovaním vývoja
preventívneho pracovného lekárstva a verejného zdravotníctva, rôznymi preventívnymi
opatreniami, vzdelávaním pracovníkov a osvetou, prispeli tieto odbory k zníženiu CHzP na
Slovensku.
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NEMOCI Z POVOLÁNÍ VLIVEM PŘETĚŽOVÁNÍ – TÍŽIVÝ PROBLÉM
PRACOVNÍ MEDICÍNY V ČR
A. Šplíchalová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství, Česká republika

Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetěžování dlouhodobě patří
k nejčastějším nemocem z povolání v ČR a představují nejen tíživý problém pracovní
medicíny, ale i závažný celospolečenský zdravotně-sociální problém. V roce 2017 počet
nemocí z povolání (NzP) v důsledku přetěžování končetin poprvé překročil hranici 500
případů (535), což představuje 42 % všech hlášených NzP u nás, a ve srovnání s předchozím
rokem jde o 20 % nárůst – obr. 1 (1). Uvedená onemocnění jsou nejčastěji hlášeny u
montážních dělníků, pro které je typické opakování jednostranně zaměřených pohybů rukou,
nejfrekventovanější diagnózou je syndrom karpálního tunelu (1).

Obr. 1. Výskyt nemocí z povolání v ČR celkem a nemocí končetin z přetěžování (2005 – 2017)
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Tento vzrůstající trend představuje z ekonomického hlediska nejen zvyšování nákladů na
odškodňování již uznaných nemocí z povolání, ale i rostoucí náklady při šetření podezření na
nemoc z povolání. Předmětem tohoto článku je upozornit na praktické i ekonomické
problémy v procesu šetření suspektních nemocí z povolání, zejména z hlediska objektivizace
podmínek vzniku nemocí z povolání.
Příčiny vrůstajícího zájmu o nemoci z povolání z přetěžování
Zájem o nemoc z povolání ze strany zaměstnanců se v posledních letech plynule zvyšuje,
a to díky velkorysému systému odškodňování nemocí z povolání v ČR. Významná byla
zejména změna platná od října 2015, kdy nařízením vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování
bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání (6), došlo k více než dvojnásobnému navýšení hodnoty bodu z původních 120 Kč
na 250 Kč. Kromě toho však byl v nařízení vlády upraven i samotný počet bodů, které se u
jednotlivých úrazů a nemocí z povolání započítávají (6). K nárazovému zvýšení zájmu
o nemoc z povolání obvykle dochází při ukončování činnosti větších firem, ve kterých
zaměstnanci vykonávali fyzicky náročnější práce. Vzhledem k poměrně vysokému výskytu
onemocnění pohybového aparátu v běžné populaci tak lidé při ztrátě zaměstnání přirozeně
využívají tuto šanci a chtějí svoje onemocnění posoudit i z hlediska profesionálního
poškození zdraví.
Proces šetření suspektních nemocí z povolání
Nemoci z povolání uznávají specializovaná pracoviště, která jsou držiteli akreditace
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR). Při důvodném podezření na NzP může klienta
k vyšetření na tato místně příslušná pracoviště odeslat poskytovatel pracovnělékařských
služeb, registrující praktický lékař, kterýkoliv odborný lékař (neurolog, ortoped apod.) nebo o
vyšetření může požádat i sám klient bez jakéhokoliv doporučení. Komplexní vyšetření klienta
na tomto odborném pracovišti má za cíl zjistit, zda předmětné onemocnění splňuje
diagnostická kritéria pro uznání nemoci z povolání. V případě, že tyto podmínky, upravené v
nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (7), jsou splněné,
požádá akreditované pracoviště o objektivizaci podmínek vzniku nemoci z povolání místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Ověření podmínek vzniku onemocnění za účelem posouzení nemoci z povolání provádí
pracovníci krajské hygienické stanice (KHS) v souladu s metodickým návodem MZČR (5).
Pokud provedené šetření neposkytuje dostatek podkladů pro posouzení, objedná KHS u
příslušného zdravotního ústavu (ZÚ) objektivizaci pracovních podmínek měřením a
vyšetřením. Závěrečné hodnocení a vyjádření, včetně protokolu o měření pak pracovníci KHS
odesílají příslušnému žádajícímu středisku pro uznávání nemocí z povolání, které na základě
výsledku uzná/neuzná nemoc z povolání.
Ověření podmínek vzniku onemocnění za účelem posouzení NzP
V roce 2017 pracovníci KHS v rámci celé ČR ověřili podmínky vzniku u 1 713
onemocnění za účelem posouzení nemoci z povolání. Drtivá většina se týkala onemocnění
pohybového aparátu z přetěžování horních končetin. V krajích působnosti ZÚ Ostrava
(Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj) to bylo 941 případů, což
292

představuje 55 % z celorepublikového počtu, z toho v Moravskoslezském kraji (MSK) 545
případů – 32 % (2). Z obrázku 2 je evidentní zvyšující se trend počtu těchto šetření, a to jak
v rámci krajů působnosti ZÚ Ostrava, tak i v rámci celé ČR. Ve srovnání s rokem 2011 došlo
v roce 2017 k nárůstu šetření o téměř 80 % (2, 3, 4).

Obr. 2. Počet šetření podmínek vzniku onemocnění za účelem posouzení nemoci z povolání v ČR (2011 – 2017)

Úskalí současně platné české legislativy
Současné právní předpisy upravující uznávání NzP mají celou řadu úskalí, které
komplikují celý proces objektivizace podmínek vzniku NzP. Stav navíc zhoršuje dlouhodobý
nedostatek specialistů v oboru pracovní medicíny. Nutno konstatovat, že žádný právní předpis
nedokáže vyřešit veškeré situace, které se v praxi vyskytnou při šetření suspektních nemocí
z povolání. Roste tak počet klientů, kteří jsou s výsledkem řízení nespokojeni, a v případě
neuznání NzP se odvolává zaměstnanec, v opačném případě zaměstnavatel. Situaci akcentuje
i skutečnost, že odvolací řízení není zpoplatněno ani pro jednu ze zainteresovaných stran.
Např. v r. 2017 bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje řešeno 111 odvolání proti
neuznání/uznání NzP, což představuje 20 % z celkového počtu 545 šetřených suspektních
NzP v tomto kraji. V minulosti odvolání proti neuznání/uznání NzP celostátně řešila komise
MZ ČR, která měla příslušnou odbornou autoritu a byla zastoupena specialisty z praxe.
Krajské úřady nyní tuto možnost nemají, obecně se potýkají s tristním nedostatkem
pracovních lékařů, a proto výsledek odborného posouzení návrhů na přezkum posudků proti
neuznání/uznání NzP obvykle končí odkazem na Metodický návod MZČR č. 22139/2011 k
zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely
posuzování NzP (5). Ten při odvolacích řízeních vždy vyžaduje měření rizikového faktoru
pracovního prostředí a podmínek práce souvisejícího s šetřeným onemocněním. Bohužel se
tak z objektivního měření autorizovanou laboratoří stalo dogma.
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Následující obrázek demonstruje vzestup počtu suspektních NzP, u kterých pracovníci
KHS MSK požadovali autorizované měření lokální svalové zátěže nebo pracovních poloh u
Laboratoře pro fyziologii a psychologii práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (obr. 3).
K prudkému nárůstu objednávek dochází každoročně od roku 2016. Ve srovnání s tímto
rokem došlo v roce 2017 k dalšímu navýšení o cca 30 %. V roce 2018 byl celoroční objem
přidělených finančních prostředků pro KHS MSK, určený na měření suspektních NzP,
vyčerpán už ke konci prvního pololetí (obr. 3).

Obr. 3. Počet suspektních NzP, u kterých KHS MSK vyžadovala autorizované měření u Laboratoře fyziologie
práce Zdravotního ústavu Ostrava (2011 – 2017)

Důsledky rostoucího zájmu o NzP
Neustálý nárůst zájmu o NzP se projevuje v celém procesu uznávání NzP, což v praxi
přináší značné problémy pro všechny dotčené složky systému. Ze strany akreditovaných
zařízení pro uznávání NzP rostou náklady na úhradu vyšetření ze zdrojů veřejného
zdravotního pojištění. Krajské hygienické stanice se potýkají s omezenou kapacitou
odborných pracovníků (dramaticky chybí lékaři), dochází tak k přesunu odborné činnosti z
preventivního a běžného hygienického dozoru do oblasti šetření podmínek vzniku NzP. Navíc
dochází ke každoročnímu nárůstu finančních prostředků vynakládaných státem pro měření
akreditovanými a autorizovanými laboratořemi, zejména v oblasti fyziologie práce. K
nepříznivé situaci přispívají i další náklady na zvyšující se počty odvolacích řízení a omezená
kapacita autorizovaných laboratoří zdravotních ústavů z důvodu nedostatku pracovních
lékařů. Pro všechny tak současný stav představuje značnou finanční náročnost a prodlužování
celého procesu uznávání NzP s přímými ekonomickými i sociálními důsledky pro
zaměstnance i zaměstnavatele.
Závěr
Celý systém šetření podmínek NzP v ČR je poměrně složitý, ekonomicky nákladný a
potýká se s chronickým nedostatkem specializovaných lékařů. Současný stav je tak již
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dlouhodobě neudržitelný a vyžaduje úpravu příslušných právních norem. Pracovníci Národní
referenční laboratoře pro fyziologii práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě připravili
návrhy na legislativní změny, jejichž cílem je sjednocení, zrychlení a zlevnění postupů při
šetření suspektních NzP. V současné době probíhá odborná diskuse. Tento krok však
představuje jen částečné řešení problému, protože nedokáže ovlivnit neustále se zvyšující
zájem o nemoci z povolání ze strany zaměstnanců, ani dlouhodobý nedostatek lékařů se
specializací v oboru pracovní medicíny.
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PROFESIE VYKONÁVAJÚCE RIZIKOVÉ PRÁCE S EXPOZÍCIOU
ELEKTROMAGNETICKÝM POLIAM ZA ROKY 2012 – 2017
R. Ulbrichtová1, I. Bendová2, B. Dvorštiaková1, V. Jakušová1, H. Hudečková1
¹Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin
²Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Významnými fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia sú elektrické a magnetické
polia produkované širokým spektrom priemyselných zariadení a elektromagnetické polia
(EMP) vyžarované vysielacími zariadeniami. Postupnou modernizáciou sa do popredia
verejnozdravotníckej problematiky dostávajú EMP, ktoré v určitom rozsahu dokážu pôsobiť
negatívne na ľudský organizmus. Elektromagnetické vlny v celom svojom frekvenčnom
spektre majú schopnosť ovplyvňovať živý organizmus, sú teda biologicky aktívne. Vplyv
pôsobenia EMP avšak nie je identický pre celý rozsah frekvencií, ktoré sa vyskytujú od
najnižších kmitočtov až do kmitočtov 1024 Hz. Vo väčšom rozsahu sa využívajú v rôznych
technológiách a zasahujú do života ľudí nielen v pracovnom prostredí. Možno tvrdiť, že v
súčasnosti je človek neustále vystavený pôsobeniu EMP rôznych frekvencií a intenzít. Pri
posudzovaní rizík súvisiacich s expozíciou EMP je potrebné brať do úvahy frekvenčné
spektrum, typ expozície a úroveň, dĺžku jej trvania, limitné a akčné hodnoty.
Cieľom práce bolo poukázať na negatívne interakcie a na vývoj počtu chorôb z povolania
(CHzP) v dôsledku nadmernej expozície EMP. Zisťovali sme aj počet zamestnancov
a najčastejšie profesie vykonávajúce rizikové práce s expozíciou EMP za obdobie rokov 2012
– 2017 v Slovenskej republike (SR).
Dokázanie negatívnych účinkov (rakovina, psychické poruchy, poškodenie orgánov) by
malo dramatický dopad na súčasný život moderného človeka, ktorý je denne vystavovaný
EMP rôznych intenzít z rozličných zdrojov. Vplyvom EMP na živé organizmy sa zaoberala
predovšetkým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP). Stanovili, že elektrické zariadenia musia spĺňať
limity, musia byť elektromagneticky kompatibilné, aby sa mohli používať v praxi bez
ohrozenia zdravia ľudí (1 – 3).
Účinky v dôsledku pôsobenia EMP na ľudský organizmus môžeme rozdeliť na dve
skupiny:
296

− priame (tepelné, netepelné účinky),
− nepriame.
Priame účinky sú zmeny, ku ktorým dochádza u osoby následkom vystavenia EMP.
Tepelné účinky závisia v prvom rade od frekvencie a platí, že s rastúcou frekvenciou sa
zvyšujú tepelné účinky na organizmus človeka. Celkové množstvo absorbovanej energie v
tkanive závisí od obsahu vody v tkanive. Obsah vody rozhoduje o jej elektrických
vlastnostiach, od veľkosti exponovaného povrchu, ktorý je vystavený žiareniu a závisí aj od
intenzity poľa. Ak je množstvo privádzaného tepla väčšie ako dokáže organizmus odviesť do
okolitého prostredia, dochádza k tepelnému preťaženiu niektorých orgánov.
Medzi najcitlivejšie orgány na nadmerné teplo patria: očná šošovka, mozog a semenníky.
Očná šošovka sa ťažko zbavuje tepla, už nízka expozícia vysokofrekvenčnému žiareniu
dokáže vyvolať zákal (4 – 6).
V Smernici o EMP (2015) sú zohľadnené preskúmané účinky, ktoré vychádzajú zo
známych mechanizmov. Rozlišuje sa v nej medzi zmyslovými účinkami a zdravotnými
účinkami, ktoré sa považujú za závažnejšie (7).
K priamym účinkom patria:
− závrat a nevoľnosť následkom statických magnetických polí (bežne sa spájajú s pohybom,
môžu sa však vyskytnúť aj v pokoji),
− účinky na zmyslové orgány, nervy a svaly vyplývajúce z nízkofrekvenčných polí (do 100
kHz),
− prehriatie celého tela alebo jeho častí vo vysokofrekvenčných poliach (10 MHz a vyššie),
nad niekoľko GHz sa prehriatie v stúpajúcej miere obmedzuje na povrch tela,
− účinky na nervy, svaly a prehriatie vyplývajúce zo stredných frekvencií (100 kHz – 10
MHz).
Netepelné účinky sú určené okamžitou amplitúdou vysokofrekvenčného žiarenia. Ich
účinok stúpa pri opakovanom ožiarení pomerne nízkymi intenzitami, najmä pri vystavení
pulznému poľu, pri ktorom je celkový vyžiarený výkon pomerne malý, ale okamžitá
amplitúda je veľká. Vo vnímavosti jednotlivcov evidujeme výrazné rozdiely. V posledných
dvoch desaťročiach bolo realizovaných množstvo štúdií, ktoré sa snažili dokázať alebo
vyvrátiť negatívne pôsobenie a vznik ochorení v dôsledku pôsobenia EMP. Nežiaduce účinky
sa môžu vyskytnúť v dôsledku prítomnosti predmetov v poli, čoho výsledkom je ohrozenie
bezpečnosti alebo zdravia (6 – 8). Nepriame účinky sú spôsobené prítomnosťou predmetu
v EMP, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.
K nepriamym účinkom patria:
− interferencia s elektronickými zdravotníckymi zariadeniami a inými prístrojmi,
− interferencia s aktívnymi implantovanými zdravotníckymi pomôckami alebo
zariadeniami, ako napríklad kardiostimulátory alebo defibrilátory,
− interferencia so zdravotníckymi pomôckami na tele, ako sú inzulínové pumpy,
− interferencia s pasívnymi implantátmi (umelé kĺby, klince, drôty alebo platničky z kovu),
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− vplyv na piercingy, tetovanie a iné prvky „body art“,
− riziko vymrštenia neupevnených feromagnetických objektov v statických magnetických
poliach,
− neúmyselná iniciácia detonátorov,
− požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých alebo výbušných materiálov,
− elektrický šok alebo popáleniny kontaktným prúdom, ak sa osoba dotkne vodivého
objektu EMP, pričom jeden z nich je uzemnený a druhý nie (6, 7).
Väčšina dostupných štúdií, ktorá sa zaoberá vplyvom EMP na ľudský organizmus, sa
zameriava na EMP ako faktor, ktorý môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny. Podľa
laboratórnych experimentov, ktoré sa zaoberajú expozíciou a vzťahom EMP na človeka,
existuje určitá súvislosť medzi niektorými druhmi nádorového ochorenia a expozíciou
nízkofrekvenčným magnetickým poliam. Ide o polia vysokých intenzít, ktoré sa v bežných
pracovných podmienkach nevyskytujú. Na základe súčasných poznatkov je možné tvrdiť, že
neexistujú dôkazy o zdravotných dôsledkoch expozície EMP nízkych hodnôt (6, 9, 10).
Materiál a metódy
Retrospektívnou analýzou údajov získaných z Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI) sme zisťovali počty CHzP v dôsledku nadmernej expozície EMP. Počet
zamestnancov a profesie vykonávajúce rizikové práce s expozíciou EMP za roky 2012 – 2017
sme zisťovali z databázy rizikových prác SR ASTR.
Výsledky a diskusia
Niektoré skupiny pracovníkov sa považujú za osobitne ohrozené EMP. Akčné úrovne
uvedené v Smernici o EMP (2015) nemusia týchto pracovníkov primerane chrániť, a preto by
zamestnávatelia mali dôsledne zvážiť ich expozíciu EMP (tab. 1).
Tab. 1. Osobitne ohrození pracovníci (7)
Osobitne ohrození pracovníci
Pracovníci, ktorí majú aktívne
implantované zdravotnícke pomôcky
Pracovníci, ktorí majú pasívne
implantované zdravotnícke pomôcky
obsahujúce kov
Pracovníci, ktorí nosia v tele zdravotnícke pomôcky
Tehotné pracujúce ženy

Príklady
kardiostimulátory, srdcové defibrilátory, kochleárne
implantáty, kmeňové implantáty, protézy vnútorného
ucha,
neurostimulátory,
retinálne
kódovače,
implantované infúzne pumpy
umelé kĺby, klince, platničky, skrutky, chirurgické
svorky,
stenty,
protézy
srdcovej
chlopne,
anuloplastické prstence, svorky na aneuryzmu
externé pumpy na podávanie hormónov

Pracovníkov s aktívnymi implantátmi môžu ohrozovať silné polia na pracovisku. Tieto
polia sú často výrazne lokalizované a riziká možno zvyčajne vhodne riadiť dodržiavaním
niekoľkých preventívnych opatrení, ktoré vychádzajú z odporúčaní zdravotníckeho personálu,
ktorý sa o daného pracovníka stará. Silné polia môžu predstavovať osobitné riziká aj pre
ostatné skupiny pracovníkov (osoby s pasívnymi implantátmi alebo zdravotníckymi
pomôckami na tele a tehotné ženy), ale pravdepodobné je to len v malom počte situácií.
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EMP vytvára široká škála zdrojov, s ktorými sa pracovníci môžu na pracovisku stretnúť.
Vznikajú a používajú sa pri mnohých pracovných činnostiach vrátane výrobných procesov,
výskumu, komunikácie, zdravotníckych aplikácií, výroby, prenosu a distribúcie elektriny,
vysielania, leteckej a námornej navigácie a bezpečnosti. EMP môžu byť aj náhodné –
napríklad polia vznikajúce v blízkosti káblov na distribúciu elektrickej energie v budovách
alebo pri používaní zariadení a prístrojov na elektrický pohon. Keďže väčšina polí sa vytvára
elektricky, po vypnutí napájania sa stratí. V SR k profesiám, ktoré sú v riziku EMP, patria
kabelár, elektrikár, technik diagnostiky, tlakovač nádob, zvárač, zámočník a iné.

Obr. 1. Vývoj počtu chorôb z povolania za roky 2012 – 2017 vo faktore EMP

Na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou EMP
sú v nariadení vlády č. 209/2016 Z. z. ustanovené minimálne zdravotné a bezpečnostné
požiadavky, vzťahujúce sa na nepriaznivé účinky expozície EMP na ľudský organizmus (11).
Požiadavky sa vzťahujú na priame biofyzikálne účinky a na nepriame účinky. Na ochranu
zdravia zamestnancov pred priamymi biofyzikálnymi účinkami EMP sú zavedené limitné
hodnoty a akčné hodnoty fyzikálnych veličín, ktoré charakterizujú expozíciu zamestnancov
EMP v zodpovedajúcom frekvenčnom pásme. Limitné hodnoty veličín expozície sú
stanovené na základe biofyzikálnych a biologických porovnávaní, najmä na základe
dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov a akútnych priamych
biofyzikálnych účinkov, ako sú netepelné účinky (elektrická stimulácia nervových
a svalových tkanív) a tepelné účinky. Limitné hodnoty veličín expozície pre netepelné
a tepelné účinky sa členia na zmyslové účinky a zdravotné účinky. Akčné hodnoty veličín
expozície sú stanovené na účely zjednodušeného preukazovania dodržiavania limitných
hodnôt veličín expozície alebo na prijatie konkrétnych oparení na odstránenie alebo zníženie
expozície EMP. Pre časovo premenné EMP sa akčné hodnoty veličín expozície členia na
dolné a horné akčné hodnoty a sú vyjadrené v efektívnych hodnotách (11).
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Položka č. 20 v Zozname CHzP SR je choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane
laseru. V SR od roku 2012 stúpol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s
expozíciou EMP z počtu 216 na 266 v roku 2017. V roku 2016 bol počet rizikových prác 323,
ktorý je najvyšší za nami sledované obdobie (obr. 1) (12 – 17).
V roku 2017 bolo hlásených 14 CHzP v dôsledku expozície EMP, z toho 3 boli v 2.
kategórií prác a 11 v 3. kategórií prác. V roku 2016 bol zistený vyšší počet, t. j. 16 CHzP (12
– 17).
Záver
Na základe našich zistení každoročne stúpa počet zamestnancov zaradených do 3.
kategórie prác vo fyzikálnom faktore EMP. Rozsiahle štatistiky a experimenty vykonávané v
rámci výskumov zaoberajúce sa EMP preukázali negatívnu interakciu medzi EMP a ľudským
organizmom. Nové poznatky o účinkoch EMP na ľudský organizmus prinášajú upresňovanie
kritérií na posudzovanie úrovne expozície, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana zdravia
zamestnancov.
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SLINNÝ KORTIZOL – MOŽNÝ SKRÍNINGOVÝ NÁSTROJ
PRE HODNOTENIE PROFESIONÁLNEHO STRESU
R. Čecho, V. Švihrová, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin

Profesionálny stres a jeho vplyv na zdravie je v oblasti verejného zdravotníctva a ochrany
zdravia pri práci veľmi aktuálnou problematikou. V súčasnosti sa udáva nárast počtu profesií
s prevahou psychickej zložky záťaže (3). Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) je pracovný stres
druhým najčastejšie uvádzaným zdravotným problémom súvisiacim s výkonom práce.
Aktuálnosť problematiky potvrdzuje aj snaha európskych pracovných skupín o harmonizáciu
hodnotenia a prevencie stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku. Stanovenie slinného
kortizolu sa ukazuje ako možný biomarker zvýšenej psychickej pracovnej záťaže.
Materiál a metodika
V práci sme použili metódu literárnej rešerše. Údaje sme získali z knižničných,
internetových a legislatívnych zdrojov, predovšetkým odborných a vedeckých článkov. Údaje
o vývoji počtu rizikových prác sme čerpali z výročnej správy činností Úradu verejného
zdravotníctva SR za obdobie rokov 2010 až 2017. Legislatívne požiadavky vzhľadom na
posudzovanie a hodnotenie sme čerpali z aktuálne platnej legislatívy (zákon MZ SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 542/2007
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou a senzorickou záťažou pri práci).
Výsledky
Pracovný stres a slinný kortizol
Profesionálny stres je spojený s rôznymi fyziologickými symptómami, ktoré sa využívajú
v praxi ako indikátory v objektivizácii stresu a psychického zaťaženia pri práci. Medzi
najznámejšie patrí napr. sledovanie variability srdcovej frekvencie (HRV), koncentrácie
katecholamínov v moči a krvi, zmeny vodivosti kože, elektroencefalografia (EEG),
elektromyografia (EMG), alebo zmeny dýchania (1).
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Z dlhodobého hľadiska je prítomnosť profesionálneho stresu u zamestnancov spojená
s rozvojom viacerých poškodení zdravia (napr. ochorenia kardiovaskulárneho systému, rozvoj
burnout syndrómu a pod.). Stres je podmienený najmä nerovnováhou medzi požiadavkami
kladenými na zamestnanca a prostriedkami, ktoré má na ich zvládnutie k dispozícii (2, 7).
Reakcia organizmu na rôzne stresory vyvoláva v organizme podobné zmeny, ich priebeh
môžeme rozdeliť do troch fáz. V prvej fáze – poplachovej, dominuje aktivácia HPA
(hypotalamo-hypofýzovo-adrenálnej) osi a sympatika. V druhej fáze – odolnosti narastá
rezistencia organizmu na maximálnu hodnotu a zotrváva v nej dovtedy, dokým sa nezačnú
vyčerpávať energetické rezervy a obranné mechanizmy. V tejto fáze dominuje sekrécia
glukokortikoidov – kortizolu. V tretej fáze – vyčerpania, dochádza k zníženiu kapacít
organizmu a ak stresor pôsobí naďalej alebo vo väčšej intenzite, môže dôjsť k poškodeniu
organizmu (7).
Pracovný stres podľa viacerých výskumov dobre koreluje aj so slinnými biomarkermi (8).
Využitie salivárneho kortizolu v skríningu pracovnej záťaže je výhodné najmä vďaka metóde
odberu materiálu. Hladina voľného kortizolu v slinách koreluje s hladinou voľného kortizolu
v krvi a je nezávislá od slinotoku. Stanovenie kortizolu v slinách je neinvazívne vyšetrenie s
jednoduchým spôsobom odberu. Stabilita vzoriek je 5 dní pri 2 – 8 °C alebo 3 mesiace pri
20 °C. Najčastejšou metódou pre odber slín je použitie špeciálnych vatových tampónov –
salivetiek s pomerne rýchlou aplikáciou. Samotné stanovenie kortizolu v slinách je možno
realizovať
pomocou
imunoanalytických
metód
(napr.
metóda
ECLIA
–
Electrochemiluminescence Immunoassay – založená na meraní luminiscencie na analyzátore
IDS – iSYS) (6, 9). Metóda stanovenia salivárneho kortizolu je v súčasnosti dobre rozšírená
a viaceré akreditované diagnostické laboratória ju majú vo svojej ponuke.
Psychická pracovná záťaž a legislatívne požiadavky na ochranu zdravia v SR
Na Slovensku sa počet zamestnancov vykonávajúcich prácu s nadmernou psychickou
záťažou od roku 2010 zvyšuje. Najvyššie zastúpenie majú ženy, nakoľko najviac rizikových
prác z hľadiska zvýšenej psychickej záťaže je v oblasti pomáhajúcich profesií (zdravotníctvo,
oblasť sociálnej pomoci a školstvo). Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce vo
faktore zvýšená psychická pracovná záťaž je uvedený na obr. 1.
V podmienkach platnej legislatívy na Slovensku stanovuje požiadavky na ochranu zdravia
pred zvýšenou psychickou pracovnou záťažou zákon MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia. Povinnosti zamestnávateľa, hodnotenie, posudzovanie
a riadenie rizík upravuje vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
zdravia pred fyzickou a senzorickou záťažou pri práci. Podrobnosti o faktoroch práce
a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórii upravuje vyhláška MZ 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. V zmysle vyhlášky sa za zvýšenú psychickú záťaž považujú práce, pri ktorých
psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia
dosahuje najvyšší stupeň podľa použitej metódy (4, 5).
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Obr. 1. Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce vo faktore zvýšená psychická pracovná záťaž v SR,
roky 2010 až 2017 (upravené podľa ÚVZ SR, 2017)

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže je podkladom pre kategorizáciu prác
a vyhlasovanie rizikových prác. Kritériom zvýšenej psychickej záťaže bolo podľa legislatívy
platnej do 1. marca 2016 dosiahnutie 4. stupňa použitej metódy alebo dosiahnutie 3. stupňa
metódy charakteristík práce a pracovného prostredia a súčasne dosiahnutie najvyššieho stupňa
v subjektívnom hodnotení.
Vplyvom legislatívnej úpravy účinnej od 1. marca 2016 sa pri kategorizácii prác vypustilo
kritérium subjektívneho posudzovania práce z hľadiska psychickej pracovnej záťaže
zamestnancami. Subjektívne posudzovanie práce zamestnancami (Meisterov dotazník) ostáva
naďalej súčasťou posúdenia psychickej pracovnej záťaže podľa prílohy č. 5 bod B k vyhláške
MZ SR č. 542/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou
pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, no nie je kritériom určenia kategórie
práce.
Záver
Zamestnávatelia na Slovensku nemajú v súčasnosti povinnosť vykonávať skríningové
merania psychickej pracovnej záťaže (napr. biochemické vyšetrenie). Preto je náročné
objektívne určiť stupeň psychickej pracovnej záťaže z hľadiska prevencie, kategorizácie práce
a vyhlasovania rizikových prác. Podľa viacerých literárnych zdrojov sa stanovenie
salivárneho kortizolu v hodnotení psychickej pracovnej záťaže ukazuje ako vhodný
objektívny skríningový nástroj.
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SLEDOVANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ZDRAVOTNÉHO STAVU
RÓMSKEJ POPULÁCIE V OKRESOCH POPRAD, KEŽMAROK A LEVOČA
M. Pompová, L. Lineková
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku nie je priaznivý. Viaceré informácie
dokonca signalizujú postupné zhoršovanie zdravotnej situácie obyvateľov žijúcich
v izolovaných rómskych osadách. Toto predstavuje závažný verejno-zdravotný problém,
o ktorom existuje veľmi málo informácií. Problémom je nedostatok relevantných a najmä
aktuálnych údajov o stave zdravia celej rómskej populácie. Využitie údajov získaných z listov
o prehliadke mŕtveho sa javí ako jedna z možností sledovania vybraných ukazovateľov
verejného zdravia (1).
Cieľom našej práce bolo analyzovať údaje získané z verejne dostupných štatistických
prameňov, údaje získané z obecných a mestských úradov okresov Poprad, Kežmarok a
Levoča a údaje získané z listov o prehliadke mŕtveho. Listy o obhliadke mŕtveho sa vypĺňajú
pri každom úmrtí. Údaje do listov vypĺňa obhliadajúci lekár, pri pitve lekár Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou (2).
Na to, aby sme mohli prijímať účinné opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu rómskej
populácie, je potrebné poznať východiskovú situáciu a demografický vývoj v tejto časti
obyvateľstva.
Materiál a metodika
Retrospektívne sledovanie vybraných ukazovateľov zdravotného stavu rómskej populácie
na získanie objektívnych informácií o stave verejného zdravia rómskej populácie a jeho
porovnanie s ukazovateľmi v majoritnej populácii v rokoch 1996 – 2016. Sledovanie je
zamerané na zistenie demografických údajov rómskej a majoritnej populácie, priemerného
veku pri úmrtí v oboch populáciách, príčiny úmrtia v rómskej populácii. V práci je rómska
komunita rozdelená podľa stupňa integrácie do troch kategórií:

305

1. Kategória integrovanej rómskej populácie tvorí obyvateľstvo žijúce roztrúsene medzi
majoritnou populáciou v obciach a mestách. Vyznačuje sa charakteristickými prvkami
majoritnej populácie. Týka sa to úrovne bývania, životného štýlu, zamestnanosti, vzdelanosti.
2. Čiastočne integrovaná komunita býva sústredená v okrajových častiach miest a obcí.
V tejto komunite sa prejavujú prvky majoritnej populácie, menší stupeň izolácie, vyššia
úroveň bývania, s prístupom k pitnej vode, elektrine a zabezpečeným odvozom tekutého
a tuhého odpadu.
3. Neintegrovaná rómska komunita je charakterizovaná izolovaným spôsobom života od
majoritnej populácie. Obydlia sú sústredené v osadách vzdialených od obce s veľmi nízkou
úrovňou bývania bez vody, elektriny, zariadení na osobnú hygienu, s latrínami bez likvidácie
tuhého a tekutého odpadu.
Výsledky a diskusia
V porovnaní s r. 1996 došlo v regióne k nárastu počtu obyvateľov o 19 234, čo v
percentuálnom vyjadrení predstavuje 9,9 %. Na celkovom prírastku obyvateľov v regióne sa
podieľala rómska populácia zvýšením počtu osôb o 14 642, čo predstavuje nárast oproti r.
1996 o 59 %. V majoritnej populácií v sledovanom období došlo k zvýšeniu počtu obyvateľov
v regióne oP4E R592
čo predstavuje 2,7 % (obr. 1).
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Obr. 1. Percentuálny nárast obyvateľstva v regióne v rokoch 1996 – 2016

Najvyšší prírastok v rómskej populácii bol zaznamenaný v okrese Kežmarok, kde sa
zvýšil počet rómskych obyvateľov o 9 986, čo je nárast o 92,4 % v porovnaní s r. 1996, čím
sa zároveň zvyšuje podiel Rómov na celkovom počte obyvateľov okresu Kežmarok z 18,0 %
v r. 1996 na 28 % (tab. 1).
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Vekové zloženie obyvateľov regiónu charakterizuje vysoký podiel 0- až 14-ročných detí v
rómskej populácii. Najvyššie rozdiely sú zaznamenané v neintegrovanej rómskej populácii
okresu Kežmarok a Levoča, kde je podiel 0- až 14-ročných až 43 %. V rámci SR sa 0- až 14ročných na celkovej štruktúre obyvateľstva podieľajú 15,5 % (obr. 2, 3). Najvyššie zastúpenie
neintegrovanej časti rómskej populácie sa nachádza v okrese Kežmarok (obr. 4).
Tab. 1. Počet obyvateľov v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča v roku 2016
Majorita
Poprad
Kežmarok
Levoča
Spolu

n
92 374
52 966
27 119
172 459

Rómovia
%
88,3
71,8
80,8
81,4

n
12 222
20 790
6 434
39 446

Spolu
%
11,7
28,2
19,2
18,6

n
104 596
73 756
33 553
211 905

%
100
100
100
100

Obr. 2. Vekové zloženie obyvateľov Slovenskej republiky a Európskej únie k 31. 12. 2016

Obr. 3. Vekové zloženie obyvateľov neintegrovanej rómskej populácie v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča

Analyzovali sme 34 341 listov o prehliadke mŕtveho za obdobie 1996 – 2016. Priemerný
vek pri úmrtí bol 69,4 rokov. Rovnako sa dožívali osoby majoritnej populácie. V rómskej
populácii bol priemerný vek pri úmrtí 52,4 roka, čo znamená v porovnaní s majoritnou
populáciou o 17 rokov menej. Ešte výraznejší rozdiel v priemernom veku pri úmrtí medzi
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majoritnou a rómskou populáciou je v okrese Kežmarok, kde priemerný vek pri úmrtí v
rómskej časti obyvateľstva je 52 rokov, v majoritnej populácii 71,7 roka, čo predstavuje
Percentuálny
rozdiel 19,7 roka
(obr. 5). podiel rómskej populácie okresov Poprad, Kežmarok a
Levoča podľa stupňa integrácie
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Obr. 4. Percentuálny podiel rómskej populácie okresov Poprad, Kežmarok a Levoča podľa stupňa integrácie
Priemerný vek pri úmrtí v majoritnej a rómskej populácii v okresoch
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Obr. 5. Priemerný vek pri úmrtí v majoritnej a rómskej populácii v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča
v rokoch 1996 – 2016

V neintegrovanej časti rómskej populácie okresu Kežmarok sa priemerný vek pri úmrtí
pohyboval v 5-ročných intervaloch od 42,1 do 49,5 roka (obr. 6). Podiel úmrtí 0- až 14ročných v rómskej populácii v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča je 17,1-krát vyšší v
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porovnaní s majoritnou populáciou. Až 15,2 % Rómov zomiera vo veku 0 – 14 rokov, v
majoritnej populácii je to len 1,75 % (obr. 7).
Priemerný vek pri úmrtí podľa stupňa integrácie Rómov v okrese Kežmarok za obdobie
1996 - 2015
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Obr. 6. Priemerný vek pri úmrtí podľa stupňa integrácie Rómov v okrese Kežmarok za obdobie 1996 – 2015
v päťročných intervaloch

Obr. 7. Percentuálny podiel úmrtí podľa vekovej skupiny v rómskej a majoritnej populácii v okresoch Poprad,
Kežmarok a Levoča v rokoch 1996 – 2016
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Najčastejšou príčinou úmrtí v majoritnej populácii v regióne boli choroby obehovej
sústavy, tvorili 54,5 %. V rómskej populácii tvorili len 42,9 %. Vrodené chyby ako príčina
úmrtí sa v regióne podieľali na celkovom počte úmrtí 0,6 %, v rómskej populácii je to 4,9 % z
celkového počtu úmrtí (obr. 8).

Obr. 8. Príčina smrti podľa MKCH-10 v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za roky 1996 – 2016

Záver
Výsledky sledovania poukazujú na alarmujúce rozdiely v sledovaných zdravotných
ukazovateľoch medzi majoritnou a rómskou populáciou, najmä jej neintegrovanej časti. Na
základe výsledkov sledovania autori konštatujú, že získané poznatky sú uplatniteľné v
primárnej a sekundárnej prevencii v rómskej populácii ako podklad pre prijímanie intervencií.
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VPLYV SOCIÁLNYCH A ETNICKÝCH FAKTOROV
NA REPRODUKČNÉ ZDRAVIE
J. Diabelková, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Košice

Rizikovým faktorom predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti je okrem iných
faktorov aj tmavá pleť. Dokonca výsledky štúdie z rokov 2000 – 2009, uskutočnenej v St.
Louis, pri ktorej boli pozorované rizikové faktory nízkej pôrodnej hmotnosti, naznačujú, že
najväčší podiel na jej incidencii mala farba pleti. Na výskyte nízkej pôrodnej hmotnosti sa
podieľala až 40,6 percentami (1).
Niektoré štúdie poukazujú až na dvojnásobné riziko predčasného pôrodu v černošskej
v porovnaní s belošskou populáciou (2). Francúzska štúdia preukázala vyšší výskyt
predčasných pôrodov v oblastiach Karibiku, Indického oceánu a Subsaharskej Afriky (3).
Na území našej krajiny možno na základe etnicity pozorovať rozdiely v trvaní tehotenstva
a v pôrodnej hmotnosti medzi rómskou a nerómskou populáciou. Najvyššie zastúpenie
Rómov je na východe republiky, pričom v Košickom kraji žije najviac rómskeho
obyvateľstva v segregovaných osídleniach.
Reprodukčné správanie Rómov je prevažne riadené vlastnými pravidlami založenými na
tradíciách a miestnych zvyklostiach. Rozdiely sa prejavujú v životnom štýle vo vzťahu k
zdraviu i vo vnímaní zdravia. Sociálne nerovnosti v zdraví vznikajú aj ako dôsledok
nerovností v prístupe k moci a zdrojom a teda ako dôsledok nerovnakého postavenia.
Rozdiely v zdraví sú výsledkom predovšetkým rizikového správania (4).
Etnické menšiny majú z rôznych dôvodov zvýšené riziko fajčenia počas tehotenstva.
Rómske ženy vo východnej Európe majú v porovnaní s nerómskymi ženami až 5,2-násobne
vyššiu pravdepodobnosť, že počas tehotenstva budú naďalej fajčiť (5). Bezprostredne po
zistení svojho tehotenstva prestáva fajčiť bez osobitnej intervencie všeobecne asi štvrtina
fajčiacich žien. Menšia časť prestáva v neskorších štádiách gravidity (6).
Pitie alkoholu u žien je v súčasnosti čoraz viac spoločnosťou tolerované. Nadmerné
užívanie alkoholu u žien, rovnako aj u mužov, sa objavuje v čoraz nižších vekových
skupinách populácie. Priamym dôsledkom tohto javu je, že abúzus alkoholu zasahuje aj do
311

reprodukčného veku ženy a súvisí tak s problémovým pitím alkoholu v gravidite. Prenatálne
vystavenie alkoholu má somatické, neurologické a psychologické následky (7).
Matka a plod tvoria jeden celok, tzv. fetoplacentárnu jednotku. Počas tehotenstva drogy
značne vplývajú na ešte nenarodené dieťa. Prevalencia predčasných pôrodov, zníženie
pôrodnej hmotnosti, nezrelosti a novorodeneckej úmrtnosti je v skupine toxikomanok trikrát
až sedemkrát častejšie ako v ostatnej populácii (8).
Priemerná pôrodná hmotnosť rómskych detí je významne nižšia než v celej populácii SR
ako celku (3 002 g verzus 3 300g) (9).
Cieľom práce bolo determinovať rozdiely vo frekvencií výskytu užívania návykových
látok u rómskych a nerómskych rodičiek a zároveň sledovať pôrodnú hmotnosť
novorodencov a interetnicky ju porovnať.
Materiál a metódy
Výskum gynekologických a novorodeneckých indikátorov bol realizovaný v rokoch 2014
– 2015 v rámci bežnej činnosti pracoviska a vedecko-výskumnej činnosti UPJŠ LF na
Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.
Realizácia výskumu bola potvrdená etickou komisiou s tým, že jej vykonávanie je v súlade
s platnou legislatívou a že bude dodržaná ochrana osobných údajov respondentov.
Sociálno-ekonomickú anamnézu, behaviorálne faktory, zdravotný stav a priebeh
tehotenstva rodičiek a pôrodnú hmotnosť novorodencov sme zisťovali zo zdravotnej
dokumentácie. Údaje sú reportované z pôrodnej knihy a zo správ o rodičke. Z údajov o matke
nás zaujímalo predovšetkým jej rizikové správanie ako fajčenie, užívanie alkoholu a drog.
Pri sledovaní užívania tabaku v našom súboru sme za fajčiarku označovali každú rodičku,
ktorá počas tehotenstva fajčila denne minimálne jednu cigaretu. Za konzumentku alkoholu
sme označovali každú rodičku, ktorá denne skonzumovala 15 g alkoholu. Táto jednotka
zodpovedá 0,5 l 12-stupňového piva, resp. 0,3 l vína alebo 0,5 dl tvrdého alkoholu.
Súbor tvorí 2 788 rodičiek a ich novorodenci. Z výskumu boli vylúčené rodičky
s viacplodovou graviditou, u ktorých je riziko predčasných pôrodov vyššie a ktorých
novorodenci majú samozrejme aj vyššie riziko nižšej pôrodnej hmotnosti. Zo súboru boli
vylúčené aj rodičky novorodencov, ktorých hmotnosť nedosahovala 1 500 g (veľmi nízka
pôrodná hmotnosť). Základný súbor bol rozdelený podľa etnicity. Zaradenie sledovaných žien
do kategórii rómskych a nerómskych rodičiek bolo uskutočnené na základe určenia bydliska,
resp. pobytu rodičiek a ich rodinných príslušníkov a na základe ich materinského jazyka.
Limitáciou prieskumu sú neúplné zaevidované položky a aj ich možná disimulácia zo strany
pacientok.
Údaje o rodičkách a novorodencoch boli zaradené do databázy vytvorenej v programe
IBM SPSS Statistics 21.0. Pri spracovaní údajov sme použili primárne znaky (získané priamo
zo SOR) a transformované znaky (prekódované kategórie). Odpovede v databázach sme
porovnali interetnicky s vyjadrením základnej frekvenčnej analýzy. Pre porovnanie
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nominálnych hodnôt štatistickej významnosti sme použili chí-kvadrátový test podľa Mantela
Heanszela. Aj kontinuálne premenné sme spracovali v programe IBM SPSS Statistics 21.0
Studentovym T-testom. Na porovnanie frekvenčného výskytu sociálnych a anamnestických
faktorov sme použili odds ratio (OR) ako pomer výskytu určitého faktora v rómskej a
nerómskej populácii. Vplyv jednotlivých rizikových faktorov (užívanie tabaku, alkoholu
a drog – nezávislé premenné) na výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti sme skúmali aj pomocou
lineárnej regresie. Závislou premennou bola novorodenecká hmotnosť. Štatistické rozdiely
boli vyjadrené ako nesignifikantné (n.s.) alebo signifikatné na hladine významnosti p <
0,05(*), p < 0,01 (**) a na hladine p < 0,001 (***), ktoré predstavovali najvyššiu štatistickú
významnosť. Výsledné tabuľky a grafy boli vytvorené v programoch IBM SPSS Statistics
21.0 a EXCEL.
Výsledky
Tehotenstvo kladie na organizmus ženy zvýšené nároky, avšak dodržiavanie správnej
životosprávy znižuje riziko zdravotných komplikácií. Tehotné ženy dostávajú mnoho rád,
zákazov a pokynov, ktoré by mali v priebehu tehotenstva dodržiavať. Sú upozorňované aby
nefajčili, neužívali návykové látky, vyhli sa požívaniu alkoholu a aby svoju životosprávu
prispôsobili tehotenstvu. Bohužiaľ, nájde sa značné množstvo rodičiek, ktoré sú menej
zodpovedné a majú s dodržiavaním týchto odporúčaní a zákazov problém (10).
Pri sledovaní užívania tabaku v našom súbore sme za fajčiarku označovali každú rodičku,
ktorá počas tehotenstva fajčila denne minimálne jednu cigaretu. Riziko užívania návykových
látok bolo u rodičiek rómskeho etnika vyššie. Kým u rómskych rodičiek priznalo fajčenie
počas tehotenstva 49,3 % žien, u nerómskych žien tvorilo percento fajčiarok len 3,9 % (tab.
1).
Hoci konzumáciu alkoholu počas tehotenstva priznalo pomerne nízke percento (0,7 %),
výsledky požitia alkoholu sú štatistiky významné a poukazujú na vyššiu frekvenciu požívania
alkoholu v rómskej skupine matiek (1,9 % vs. 0,2 %; p < 0,001) (tab. 2).
Užívanie drog počas tehotenstva potvrdilo spolu len 9 rodičiek (0,4 %), avšak vyššia
frekvencia ich užívania bola u rómskych rodičiek (p < 0,001) (tab. 3).
Tab. 1. Fajčenie u rómskych a nerómskych rodičiek
Faktor
fajčenie
1

χ2 test

áno
nie

Rómky
n
%
362
49,3
372
50,7

Nerómky
n
%
71
3,9
1740
96,1

Spolu
n
%
433
17,0
2112
83,0

Nerómky
n
%
3
0,2
1808
99,8

Spolu
n
%
17
0,7
2528
99,3

P1
P < 0,001

Tab. 2. Užívanie alkoholu u rómskych a nerómskych rodičiek
Faktor
alkohol
1

χ2 test

áno
nie

Rómky
n
%
14
1,9
720
98,1

313

P1
P < 0,001

Tab. 3. Užívanie drog u rómskych a nerómskych rodičiek
Rómky
n
%
7
1,0

Faktor
áno

drogy
1

nie

χ2 test

727

Nerómky
n
%
2
0,1

99,0

1809

n
9

99,6

Spolu

%
0,4

2536

99,6

P1
P < 0,001

Pri porovnaní rizika narodenia novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou u rómskych
a nerómskych rodičiek sme v celom našom súbore bez ohľadu na gestačný vek zistili, že
rómske deti majú až viac ako 2-násobne vyššie riziko, že sa narodia s hmotnosťou nižšou ako
2 500 g (tab. 4).
Tab. 4. Riziko nízkej pôrodnej hmotnosti u rómskeho etnika
Hmotnosť

Rómky

Nerómky

Spolu

< 2 500 g

19,3 %
(n = 154)

8,7 %
(n = 172)

11,7 %
(n = 326)

≥ 2 500 g

80,7 %
(n = 645)

91,3 %
(n = 1817)

88,3 %
(n = 2462)

celý súbor

1

OR

95 % Cl

P1

2,52

1,99 – 3,19

P < 0,001

odds ratio

Pri porovnaní rozdielov v priemernej hmotnosti medzi rómskymi a nerómskymi
novorodencami (tab. 5) sme zaznamenali rozdiel 365,44 g v neprospech rómskych detí.
Regresnou analýzou bola so štatistickou významnosťou potvrdená asociácia medzi
užívaním návykových látok u rodičiek a pôrodnou hmotnosťou novorodencov (tab. 6).
Tab. 5. Priemerná hmotnosť novorodencov v závislosti od etnika a pohlavia
Rómky

Hmotnosť
spolu
1

n
799

Nerómky
n

(g)
2884,53

486,36

1989

(g)
3249,97

553,10

Rozdiel

P1

-365,44

P < 0,001

Studentov t-test

Tab. 6. Asociácia medzi užívaním návykových látok u rodičiek a pôrodnou hmotnosťou novorodencov
Faktor

B (95% CI)

Hmotnosť novorodenca

P

fajčenie

- 444,23 (-449,21 – /-389,25/)

P < 0,001

alkohol

- 398,48 (-663,88 – /-133,08/)

P < 0,01

drogy

- 413,52 (-777,97 – /-49,07/)

P < 0,05

Diskusia
U tehotných rómskych žien na východnom Slovensku je veľkým problémom fajčenie.
Podľa prierezovej štúdie uskutočnenej na Slovensku, ktorej sa zúčastnilo 452 Rómov a 403
nerómskych respondentov, muži aj ženy žijúci v rómskych osadách častejšie fajčia denne a sú
častejšie silnými fajčiarmi v porovnaní s väčšinovou populáciou (11). V štúdií Janevic et al.
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(12), ktorí pozorovali 410 tehotných rómskych žien, až 36,1 % z nich počas tehotenstva
fajčilo. Častejšie fajčenie počas tehotenstva u rómskych žien potvrdzuje aj Bobak et al. (13) a
Balázs et al. (14). V prieskume Širvinskienė et al. (15) fajčenie počas tehotenstva priznalo
14,8 % z 514 rodičiek. Nás prieskum priniesol ešte nepriaznivejšie výsledky, až 49,3 %
rómskych rodičiek priznalo, že počas tehotenstva fajčilo. Naše výsledky sú podobné
výsledkom Rimárovej (16), ktorá hodnotila správanie 4 950 rodičiek, z ktorých 1 516 bolo
rómskych a z nich bolo 41,86 % fajčiarok.
Alkohol sa zväčša v rómskych komunitách nepije stále, avšak hlavne po sociálnych
dávkach sa alkohol konzumuje vo väčších množstvách aj niekoľko dní po sebe (17, 18).
Štúdia HepaMeta (11) nenašla rozdiely v konzumácii alkoholu medzi rómskymi
a nerómskymi mužmi. Rómske ženy však udávali menej časté nedávne pitie a nadmerné pitie
6 alebo viac dávok alkoholu pri jednej príležitosti. Len 1,9 % rómskych respondentiek nášho
prieskumu priznalo konzumáciu alkoholu počas tehotenstva. Z výsledkov Rimárovej (16)
vyplýva, že 9,34 % rómskych žien požíva alkohol. Údaje o užívaní alkoholu sú, zdá sa, silne
ovplyvnené disimuláciou a sú, zdá sa, falošne nižšie ako v skutočnosti.
Ďalším rizikovým faktorom sú drogy, najmä medzi rómskou mládežou dosť rozšírené
inhalovanie prchavých látok ako lepidlo alebo toluén, ktoré vedie k trvalému poškodeniu
mozgu (18, 19). Aj keď sa medzi inhalujúcimi osobami nachádzajú najmä muži, tento jav sa
do istej miery týka aj žien. Z rómskych rodičiek potvrdilo užívanie drog počas tehotenstva
1,0 % rodičiek. V prípade žien je užívanie drog v rómskej komunite výrazne viac tabuizované
a odsudzované, preto je možné, že viaceré tento fakt tajili (19).
Záver
Z celého procesu analýzy pôsobenia jednotlivých potenciálne rizikových faktorov
novorodeneckých ukazovateľov u rómskych a nerómskych rodičiek je prevencia
najdôležitejším článkom, ako zabezpečiť zdravie budúcich generácií. V prípade rómskych
rodičiek by najlepšiu voľbu predstavovala veku a osobnosti primeraná zdravotná výchova
a edukácia o plánovanom rodičovstve už mladých dievčat v čase povinnej školskej
dochádzky. Vzdelávanie by malo byť objektívne, založené na najnovších vedeckých
poznatkoch a nemalo by obsahovať cenzúru, utajovanie či zámerné dezinterpretovanie
informácií. Dôraz by sa mal klásť na osvetové aktivity zamerané na prevenciu drogových
závislostí a sociálno-patologických javov.
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CHRONICKÝ STRES JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VÝSKYTU
A PROGRESE RAKOVINY?
V. Bencko, Ch. Appelman
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

Akutní stresová odezva je fyziologická reakce na nástup zátěže homeostatických
mechanismů. Přechod do jeho chronické fáze pak nastupuje kvůli nepřetržitému nebo příliš
intenzivnímu vnímání hrozby. Reakce označovaná termínem maladaptace se permanentně
aktivuje, přestože pro organismus není žádným přínosem, ale zátěží. Prostřednictvím
imunomodulačních mechanismů stres, zejména pak stres chronický, zvyšuje percepci fyzické
i psychické námahy, jako jsou pocity izolace, nedostatku podpory, beznaděje a pocitu
nespokojenosti (typicky např. u pacientek s rakovinou prsu). Potíž při hledání kauzální
závislosti v uvedeném kontextu představuje skutečnost, že epidemiologické studie v oblasti
chronického stresu často nesplňují náročné požadavky medicíny založené na důkazu. Studie
na pacientech trpících post-traumatickým syndromem (PTSD) prokázaly nezbytnost časné a
adekvátní léčby ke zvládnutí stresu, úzkosti a případné deprese, aby se zabránilo
neurobiologickým změnám, které byly rozsáhle studovány zobrazovacími i biochemickými
metodami např. u válečných veteránů. Jednalo se jak o funkční, tak i následné strukturální
změny v mozku.
Chronický stres je obvyklou reakcí člověka na traumatické životní události, jako je
například ztráta milovaného člověka, ztráta zaměstnání a finanční potíže a další kritické
situace jako rozvod, rozpad rodiny apod. Naše sdělení je pokusem objasnit některé z hlavních
i podružných vlivů stresové reakce, které již byly zkoumány, se zvláštním důrazem na dopad
chronického stresu na výskyt a progresi rakoviny spojené s chronickým stresem.
Současná představa o mechanismu adaptačního syndromu
Kortikální mozkové centrum zaznamenává podnět a stresovou dráhou přes limbický
systém, který aktivuje sympato-adreno-medulární osu (SAM) a systém renin-angiotenzinaldosteron (RAAS). Později v chronické fázi stresu osa hypotalamus-hypofýza-nadledvina
(HPA) v odezvě vysílá hypotalamus hormon uvolňující kortikotropin (CRH) do hypofýzy,
který uvolňuje adrenokortikotropní hormon (ACTH) do krevního řečiště, který pak stimuluje
kůru nadledvinek k produkci glukokortikoidů (GC).
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Glukokortikoidní receptor (GR), známý jako NR3C1, je exprimován téměř v každé buňce
v těle včetně různých oblastí mozku, imunitních buněk a sympatických neuronů a reguluje
vývoj, metabolismus a imunitní odpověď. Při chronickém stresu mechanismus negativní
zpětné vazby závislý na GC, který řídí reakci na stres je oslaben a ztrácí účinnost, na
systémové úrovni stresory zůstávají vysoké, narušují imunitu a v průběhu času poškozují více
systémů.
Podle Asociace pro úzkost a depresi Ameriky (ADAA) 40 milionů lidí v USA trpí
úzkostnými poruchami. Úzkostné poruchy zahrnují generalizovanou úzkostnou poruchu
(GAD), obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD), posttraumatickou stresovou poruchu
(PTSD) a další. Tyto poruchy jsou často komorbidní s depresí.
Výskyt a progrese rakoviny související s chronickými stresovými stavy
Chronický stres, dlouhodobá hluboká deprese byla podezírána v kontextu s rizikem
rakoviny již od druhého století, přinejmenším když již řecký lékař Claudius Galen (129 – 216
n. l.) věřil, že člověk trpící hlubokou depresí má větší pravděpodobnost, že onemocní
rakovinou. V principu upozornil na pozitivní korelaci mezi psychickým stresem a výskytem či
progresí rakoviny.
Ve studiích publikovaných Americkou asociací pro výzkum rakoviny (AACR) byly
odhaleny patofyziologické mechanismy karcinogeneze související se stresem s uvedením
výsledků studie: "Nedávno jsme zaznamenali nižší hladiny vaskulárního endotelového
růstového faktoru (VEGF) u pacientek s rakovinou vaječníků s vyšší sociální podporu,
zatímco u pacientek s větší mírou stresu byly nalezeny vyšší hladiny VEGF v krvi" (1). Při
pečlivém klinickém vyšetření byl zjištěn nárůst invazivního a metastatického potenciálu pro
rakovinu u žen, které subjektivně vnímaly méně sociální podpory. Faktor nekrózy tumorů α
(TNF-α) je důležitý cytokin spojený s regresí tumoru a prodloužením doby přežití u pacientů
nemocných rakovinou (2). Depresivní stavy spojené s chronickým stresem a sociální izolace
jsou spojeny také s negativní regulací buněčné imunitní odpovědi, zprostředkovanou převážně
adrenergní a glukokortikoidní signalizací (3). Různé studie poukázaly na přímý vztah nízké
sociální podpory po operaci u pacientek s rakovinou prsu, jako je narušená cytotoxicita NK
buněk, (4) snížení T-buněčné produkce cytokinů TH1 vs. TH2 (5) a sníženou proliferaci Tbuněk (6). Další významný fingerprint exprese genu u řady genů souvisejících s progresí,
STAT a ELK1 u primárních ovariálních nádorů u pacientek s hlubokou depresí a nízkým
společenským postavením s beta adrenergní signální transdukcí jako pravděpodobný
prostředník tohoto vztahu (7).
Vzhledem k pozitivním korelacím mezi progresí rakoviny a stresem by bylo teoreticky
možné extrapolovat předpoklad, že stres by mohl také být příčinou zvýšeného rizika výskytu
rakoviny, protože vazba mezi imunosupresí a progresí nádorů je již zřejmá.
Epidemiologické studie podporují myšlenku, že psychosociální faktory jsou spojeny s
progresí rakoviny, ale byly schopny prokázat korelaci s výskytem rakoviny? Analýza
výsledků 165 studií zaměřených na výskyt zhoubných novotvarů v původně zdravých
populacích sledujících vztah psychosociálních faktorů stresu na pravděpodobnost výskytu
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malignity skončila hodnotou P = 0,005. Závěr autorů byl: "Stresu náchylná osobnost nebo
nepříznivé životní styly a negativní emocionální odpovědi nebo špatná kvalita života souvisejí
s vyšším výskytem rakoviny, horším přežíváním rakoviny a vyšší úmrtností na rakovinu" (8).
Další autoři však nenašli žádný takový vztah, například při vyšetřování stresových životních
událostí a zvýšeného rizika rakoviny prsu (9, 10).
Problémem s dlouhodobými epidemiologickými studiemi výskytu rakoviny jsou matoucí
faktory. Nicméně stres, pocity izolace, nedostatek podpory, pocity beznaděje a jiné negativní
duševní stavy by měly být vzaty v úvahu ve studiích s pacienty s onkologickým
onemocněním zainteresovanými lékaři a odborníky v oblasti duševního zdraví (11). Tyto
faktory mají vliv na progresi, účinnost léčby a případné dožití či úmrtnost pacientů trpících
rakovinou (12, 13). Implementace zmíněných faktorů přispívá k lepšímu porozumění
biomedicínským mechanismům zapojených do procesu progrese zhoubného novotvaru.
Traumatické stresory, jako je rané trauma, zneužívání, válčení, situace ohrožení života,
mohou vést k posttraumatické stresové poruše (PTSD), stejně jako k depresi, zneužívání
návykových látek, disociaci, poruchám osobnosti a zdravotním problémům. Ve Spojených
státech přibližně 3,5 % dospělých trpí PTSD v daném časovém intervalu, obvykle v roce a u
9 % lidí se vyvíjí v určitém okamžiku jejich života. U mnoha obětí traumatu může být PTSD
celoživotním problémem. Příznaky zahrnují vzpomínky na zakušené trauma způsobující
obrovské emoční utrpení, vysokou úroveň úzkosti, úzkost, deprese a sebevražedné myšlenky.
V hipokampu, hypotalamu a čelním kortexu byly identifikovány glukokortikoidní
receptory (14) stejně jako deficity glukokortikoidů s rychlou odpovědí na osu HPA, které by
mohly souviset se sníženou vazbou glukokortikoidového receptoru v hipokampu (15).
Léčba včetně psychoterapie je nezbytná pro řešení klinických potíží způsobených
chronickým stresem a pro prevenci nebo dokonce návrat neuropsychických potíží. Byly
publikovány případy úspěšného uplatnění kognitivní behaviorální terapie v uvedeném
kontextu. Nicméně, pochopení neurobiologické podstaty klinických změn otevřelo možnost
použití nové farmakoterapeutické strategie a sledování úspěšnosti léčby.
Závěr
Hlubší porozumění mechanismům zapojeným do procesu karcinogeneze může pomoci při
vývoji individuálních strategií včasné diagnostiky a účinné léčby založených na specifických
vlastnostech jednotlivce. Byl prokázán význam včasné diagnostiky rizika vzniku nemoci,
stejně jako pozitivní odpovědi na včasně zahájenou léčbu. Závěrem lze konstatovat, že
chronický stres je jedním z významných rizikových faktorů postmoderní společnosti a je
spoluzodpovědný za nezanedbatelný podíl na morbiditě a mortalitě současné populace.
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VPLYV NANOČASTÍC NA RESPIRAČNÝ SYSTÉM1
M. Hurbánková, M. Kociňák, Š. Moricová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Účinok nanočastíc na zdravie nie je ešte v súčasnosti overený. Za určitých okolností môžu
predstavovať potenciálne riziko. Nanočastice (NČ) sú definované ako častice, ktoré majú
aspoň jeden rozmer s veľkosťou < 100 nm. Sú schopné preniknúť biologickými membránami
a dostať sa do buniek, tkanív, orgánov, kde sa väčšie častice nedostanú. Pri využití
nanotechnológií, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach, je potrebné venovať pozornosť ich
bezpečnosti a údajom o toxicite. Cesty vstupu nanočastíc do organizmu sú najmä cez
dýchacie cesty, kožu, GIT, prípadne ako liečivo podané intravenózne.
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. Aj nanočastice toho istého materiálu s
rôznymi veľkosťami môžu mať iné účinky a inú mieru reaktívnosti. Je zrejmé, že pri zmene
vlastností sa očakávajú aj nežiaduce vlastnosti (toxicita) (1).
Výskumníci sa domnievajú, že by mohli nastať situácie, keď ľudské obranné mechanizmy
zlyhajú a nebudú schopné na novovytvorené častice primerane reagovať a vedieť sa brániť ich
potenciálnym negatívnym účinkom. Vo všeobecnosti toxické účinky nanočastíc závisia od
veľkosti (rozmerov), povrchovej plochy a jej úpravy a reaktivity, dávky, chemického
zloženia, tvaru, rozpustnosti, schopnosti tvoriť agregáty alebo aglomeráty, a od ich štruktúry.
V našej práci sa venujeme vplyvu nanočastíc na respiračný systém.

Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu: Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia,
ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Environmentálna expozícia nanočasticiam
V ovzduší sú NČ prítomné hlavne v podobe častíc dymu vzniknutých pri požiaroch,
častice pri výbuchu alebo z tlejúcich sopiek, pri 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. K najväčším zdrojom NČ v ovzduší
patria spaľovacie motory dopravných prostriedkov. Výfukové plyny prispievajú v súčasnosti
najväčšou mierou k znečisteniu mestského ovzdušia tuhými aerosolmi PM (particulate matter)
(6, 19). Odpadové „nanosuroviny“ môžu znečistiť aj ovzdušie. Z tejto situácie vyplývajú
obavy o možnom riziku nanočastíc pre ekosystém a následne o zdravie exponovaných ľudí.
Z roka na rok narastá produkcia nanočastíc a nanomateriálov, čo samozrejme vedie k nárastu
odpadových surovín, ktoré zamorujú životné prostredie. Do životného prostredia sa môžu
dostať nanočastice napríklad deštrukciou – na konci životnosti finálnych produktov, ako sú
nárazniky osobných aut – vyrobené z polymérov s výstuhou uhlíkovými nanotrubičkami a
pod. (17).
Profesionálna expozícia nanočasticiam
Napriek permanentnému technologickému pokroku každú pracovnú činnosť od nepamäti
sprevádza určité riziko poškodenia zdravia z práce. Jedným z rizikových faktorov môžu byť
za určitých podmienok aj nanočastice. 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, atď.
(14).
Už v roku 2000 pracovalo vo Veľkej Británii viac ako 1 milión zamestnancov
vystavených nanočasticiam z vedľajších procesov výroby, ako je zváranie a rafinácia
a odhadovalo sa, že v USA pracovali asi 2 milióny ľudí exponovaných nanočasticiam (s
priemerom častíc do 100 nm) vo vývoji, výrobe a použití nanomateriálov a produktov (boli 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 a ich nárast sa bude stále
zvyšovať (22).
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,
zváranie, tepelná úprava látok, rezanie, brúsenie, drvenie, spaľovanie atď.) (14).
Vplyv nanočastíc na respiračný systém
Najpravdepodobnejšia cesta vniknutia NČ do organizmu je inhaláciou, keď sa počas
výrobného procesu alebo pri vdychovaní znečisteného ovzdušia dostávajú do pľúc. Inhaláciou
sa nanočastice môžu dostať a zotrvávať aj v mozgu, pľúcach, dostávajú sa do obehového
a lymfatického systému, srdca a ďalších orgánov (26).
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Pomalšie sa rozpúšťajúce a nerozpustné NČ uložené v alveolárnej oblasti sú pohlcované
špecializovanými obrannými bunkami – alveolárnymi makrofágmi, ktoré sa nachádzajú
v pľúcnych alveolách. Štúdie pľúcnej toxicity na potkanoch ukazujú, že NČ produkujú
zvýšenú zápalovú odpoveď v porovnaní s väčšími časticami zhodného chemického zloženia
a v ekvivalentných hmotnostných koncentráciách. Zápal je spoločný faktor, ktorý je
dôsledkom nežiaducich účinkov nanočastíc. Pľúcny zápal následne môže viesť k zmene
permeability membrán, čo má vplyv na distribúciu častíc v pľúcach. Mnohé práce poukázali
na významnú translokáciu NČ z pľúc do krvi (4).
Primárnym efektom pôsobenia NČ je zvyčajne prozápalová aktivita ako dôsledok
katalýzy tvorby voľných radikálov a ďalších reaktívnych zlúčenín vyvolávajúcich oxidačný
stres (6). Tento sa javí ako možný marker pre určenie toxicity nanomateriálov, prípadne rizika
poškodenia DNA (20). Po vstupe NČ do bunkových štruktúr (jadro, fagozómy, lyzozómy,
mitochondrie) môžu byť aktivované reakcie, napr. fragmentácia DNA, ktoré postupne vedú k
apoptóze, autofagocytóze alebo k nekróze (8, 23). Dôsledkami uvedeného pôsobenia NČ sú
zápaly, deštrukcia pľúcneho tkaniva, astma, bronchitída, emfyzém pľúc, rakovina pľúc alebo
priemyselné pľúcne choroby – silikóza, azbestóza.
Po expozícii inhaláciou, vzhľadom na ich malú veľkosť, môžu sa nanočastice ukladať v
dolnej časti pľúc – v oblasti výmeny plynov (13). Okrem toho, pri ich inhalácii je väčšia
pravdepodobnosť, že dôjde k systémovým účinkom, v porovnaní s ich požitím alebo
dermálnou expozíciou (14). Nano- veľkosti častíc môžu priamo interagovať s plazmatickou
membránou a/alebo mitochondriami, čo vedie k narušeniu elektrónových dopravných
reťazcov a tvorbe superoxidových radikálov (26).
Ochorenie pľúc zo zvárania – dym zo zvárania vyvoláva výrazné prozápalové účinky.
Tieto účinky sú spôsobené prevažne kovmi, ktoré podstupujú redox-cykláciu a vedú k
oxidačnému stresu. 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.
Toxicita, mechanizmus účinku nanočastíc zo zvárania na organizmus, ako aj
patomechanizmus vzniku ochorení z nich, zostávajú neznáme a preto aj z tohto dôvodu stúpa
záujem o komplexné posúdenie ich rizika/bezpečnosti (15). Ochorenie pľúc zo zvárania
(zváračské pľúca) je pneumokonióza v dôsledku chronickej inhalácie zváračských dymov
obsahujúcich oxidy železa, zinku, mangánu, chrómu, hliníka, medi, cínu a i. Toxicky
spolupôsobí pri zváraní prítomný ozón, nitrózne plyny, oxid uhoľnatý a pri použití
chlórovaných uhľovodíkov na odmastenie aj fosgén. Niekedy obaly elektród obsahujú aj
fibroplastický SiO2. Po viacročnej expozícii zváračským dymom vzniká rtg obraz ako pri
silikóze (drobno-uzlíkové opacity), ktorý v prípade absencie oxidu kremičitého po prerušení
expozície ustupuje. Inhalácia kovov pri zváraní a tavbe kovov môže iritáciou horných
dýchacích ciest vyvolať zlievačskú (zváračskú) horúčku, ktorú po latencii 8 – 12 hodín
charakterizuje horúčka (38 – 40 °C) so zimnicou a celkovými príznakmi ako pri viróze.
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Symptómy ustupujú do 24 – 48 hodín. Mnohé z týchto spomínaných komponent sú vo forme
nanočastíc (napr. niektoré kovy, ktoré v procese oxidačných splanutí môžu navodiť
patologické procesy). Pri opakovanej dennej expozícii sú príznaky miernejšie, po prerušení
expozície (po víkende) je priebeh opäť búrlivý (3).
Chronická expozícia vysokým koncentráciám výparov pri zváraní hliníkovým
elektrickým oblúkom spôsobuje ťažké pneumokoniózy, charakterizované difúznou
akumuláciou hliníkových častíc v pľúcach a zodpovedajúcou zníženou funkciou pľúc.
Pneumokoniózy vzniknuté v dôsledku expozície hliníkovému dymu sú popísané zriedkavo
a ich podstata a skutočná incidencia nie je známa (11).
Existujú dôkazy, že naftové splodiny, NPCB (nanoparticles of carbon black – nanočastice
sadzí) a zváračské dymy sú pre človeka alebo potkany karcinogénne. DEP (diesel exhaust
particles – častice výfukových plynov vznetových motorov) sa skladajú z uhlíkového jadra s
adsorbovanými PAH (polycyklickými aromatickými hydrokarbónmi), chinónmi a
„prechodnými“ kovmi. Genotoxicita môže byť preto spôsobená priamou interakciu s PAH,
ktoré, ako je známe, spôsobujú vznik DNA adduktov, alebo alternatívne sa to môže udiať cez
poškodenie DNA vlákien v dôsledku produkcie reaktívnych kyslíkových radikálov,
generovaných „prechodnými“ kovmi (2, 7, 10).
Profesie s expozíciou nanočasticiam vznikajúcim pri spaľovaní – v spaľovacích motoroch,
rozsiahlom spaľovaní uhlia na výrobu elektriny a v priemyselných procesoch, kde často môžu
byť produkované spolu s väčšími časticami.
Tieto nanočastice majú schopnosť spôsobiť zápal, a aj v prípade nerozpustných CDNP
(combustion-derived nanoparticles) NČ vznikajúce pri spaľovaní môžu unikať z miesta
depozície v pľúcach a premiestniť sa do krvi a do ďalších cieľových orgánov. Zahŕňajú
zváračské dymy a nanočastice sadzí, ktoré tak isto predstavujú pracovné riziko. Popolček je
nebezpečný pre životné prostredie a dieselové výfuky sú rizikové pre životné a pracovné
prostredie (5, 10).
Profesionální vodiči a opravári áut sú exponovaní dieselovým časticiam – patria sem
zamestnanci, ktorí obsluhujú tieto motory a niektorí baníci používajúci silno-motorové
zariadenia. Exponovaní sú najmä zamestnanci v autobusových garážach, traťoví zamestnanci,
v dopravných a prepravných spoločnostiach, dozorcovia v garážach, požiarnici, drevorubači,
opravári aut, profesionálni vodiči atď. Profesionálna expozícia na dieselové palivá sa môže
uskutočňovať inhaláciou a to počas výroby, distribúcie a užívania, ako aj počas opráv
dieselových motorov (24).
Častice sadzí sú zvyčajne takmer bez adsorbovaných organických zlúčenín a je
preukázané, že vyvolávajú pľúcne nádory u potkanov po intratracheálnej instilácii alebo
inhalačnej expozícii. Táto nepriama (sekundárna) cesta genotoxicity zahŕňa fenomén
preťaženia pľúc aj nanočasticami a v dôsledku chronického zápalu aj nadmernú produkciu
ROS (reaktívne kyslíkové druhy), čo vedie k poškodeniu DNA. Štúdia Knaapena et al. (18)
324

preukázala, že ko-inkubácia buniek pľúcneho epitelu potkanov s aktivovanými neutrofilmi in
vitro stimuluje tvorbu oxidačných DNA lézii 8-OH-dG (9, 18, 21).
Profesionálna inhalačná expozícia nanočasticiam u zamestnancov v stavebníctve, ktorí
používajú nanotechnológie. Súčasné aplikácie v stavebníctve sú predovšetkým v oblasti
prísad do betónov, nanofilerov do betónov, samočistiacich povrchov, antiadhéznych povrchov
alebo ochranných náterov. Dôsledkom uplatnenia nanotechnológií je vytvorenie novej
generácie multifunkčných vysokohodnotných materiálov, ktoré budú mať vylepšené
fyzikálno-mechanické vlastnosti a nadobudnú aj iné nové vlastnosti. Dôsledkom je zvýšenie
trvanlivosti betónu a zväčšenie rozsahu jeho použiteľnosti. Dlhodobá inhalačná expozícia NČ
(napr. vŕtanie, rezanie nanomateriálov môže u nich vyvolať už spomínané pľúcne ochorenia
(25).
Maliari – natierači sú okrem iného exponovaní aj 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.) – nanočastice, ktoré patria k anorganickým pigmentom. Nanočastice sú
prítomné ako jednotlivé častice iba v čase procesu výroby, keď môže dôjsť k inhalačnej
expozícii a navodeniu respiračných ochorení (14, 10).
Kaderníci – mnohé nanočastice sa používajú v kaderníckych prípravkoch (napr.
nanočastice galenitu – sulfid olova, s priemerom asi 5 nm), pre stmavnutie šedých vlasov,
nebezpečné sú však najmä nanočastice z vlasových sprayov (prenikajú kožou aj inhaláciou)
atď. (10).
Výskumní pracovníci – patria medzi nich napr. vedeckí a výskumní pracovníci, ktorí
môžu tak isto byť inhalačne exponovaní, 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) (14).
Tabakový dym tiež obsahuje značné množstvo pevných častíc spadajúcich do rozmerov
nanočastíc. Fajčenie tabakových produktov predstavuje okrem iného (chronický zápal
priedušiek, emfyzém, chronická obštrukčná choroba pľúc a pod.) aj riziko pľúcnej rakoviny.
Podľa IARC (2004) priamy účinok cigaretového dymu (mnohé jeho zložky) je klasifikovaný
ako humánny karcinogén a je zaradený do skupiny I. Ako humánny karcinogén je
klasifikovaný aj tabakový dym u pasívnych fajčiarov (tabakový dym v životnom prostredí –
skupina I) (16).
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Expozícia obyvateľstva znečistenému ovzdušiu sa spája s rizikom neskoršieho úmrtia na
srdcové ochorenia. Teda znečistenie ovzdušia, ako aj samotné fajčenie, je rizikovým faktorom
pre rozvoj ischemickej choroby srdca, ako dôsledok aterómu, chorobného procesu artériovej
steny, ktorý vedie k ich postupnej obštrukcii. Prasknutie aterómových plakov a ich následné
uvoľnenie vedie k tvorbe trombózy s akútnym koronárnym syndrómom.
Merateľnosť ochorení spôsobenými nanočasticami je veľmi zložitá. Môže sa urobiť na
základe exacerbácie respiračného ochorenia, hospitalizácie, úmrtí na respiračné a
kardiovaskulárne ochorenia, kde je spoločným faktorom zápal. Niektoré NČ môžu mať
navyše potenciál ovplyvniť kardiovaskulárne choroby priamo, no dáta doteraz sú veľmi
obmedzené a nie všetky štúdie ukázali významnú translokáciu z pľúc do krvi. Pochopenie
kinetiky NČ bude základom na určenie ich nežiaducich účinkov (12).
V mestách, najmä v oblasti križovatiek, je vysoká koncentrácia nanočastíc z dieselových
motorov, alebo z áut, ktoré majú chybné alebo studené katalytické konvektory. Niekedy môže
liter vzduchu obsahovať milióny nanočastíc. U profesionálnych vodičov sa vo zvýšenom
počte vyskytuje infarkt myokardu, čo môžu mať za následok práve NČ zo spaľovania (1).
Ako z uvedeného vyplýva, vplyv nanočastíc na zdravie sa stáva aj verejno-zdravotníckym
problémom. Z toho dôvodu sa na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
zaoberáme aj uvedenou problematikou. Očakávame, že výsledky nášho výskumu (najmä
vplyv nanočastíc na respiračný systém) môžu prispieť k všeobecným informáciám o účinkoch
nanočastíc na zdravie.
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VPLYV ČREVNEJ MIKROBIOTY NA MOZGOVÉ FUNKCIE
A MENTÁLNE ZDRAVIE1
I. Bertková
Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Zloženie a funkcie črevnej mikrobioty je vo veľkej miere ovplyvnené genetickými
faktormi, priebehom pôrodu (prirodzený, alebo cisárskym rezom) a tiež výživou po narodení
a v prvých mesiacoch života (dojčenie materským mliekom vs. umelá výživa). V neskoršom
období a v dospelosti zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní mikrobioty strava, životný štýl,
pohybová aktivita, starnutie, ochorenia, príjem antibiotík a ďalších liekov. Zdravá črevná
mikrobiota je dôležitá pre zachovanie črevnej homeostázy najmä účinnými ochrannými
mechanizmami voči patogénnym mikroorganizmom a stimuláciou imunitného systému
jedinca. Mikrobiota však zaisťuje aj ďalšie funkcie v organizme. Podieľa sa na metabolizme
človeka pôsobením na energetickú rovnováhu, glukózový a tukový metabolizmus a zaisťuje
aj biosyntézu mikronutrientov. Navyše výskumy posledných rokov poukázali na existenciu
obojsmernej komunikácie medzi črevnou mikrobiotou a mozgom a na jej schopnosť
ovplyvňovať ľudské správanie, funkcie mozgu a mentálne zdravie.
Obojsmerná komunikácia črevo-mozog
Výsledky z predklinických štúdií uverejnených počas uplynulého desaťročia značne
podporujú koncepciu vzájomných interakcií medzi mozgom a črevným mikrobiómom.
Dysfunkcia týchto interakcií je zapojená nielen do patogenézy a patofyziológie ochorení,
ktoré sú známe vzťahom črevo-mozog, akými sú syndróm dráždivého čreva a iné funkčné
gastrointestinálne poruchy, ale podieľa sa aj na psychiatrických a neurologických
ochoreniach, vrátane afektívnych porúch, porúch autistického spektra, Parkinsonovej
choroby, sklerózy multiplex a chronickej bolesti (1, 2).
Mikrobiota okrem interakcií s okolitým tkanivom zasahuje aj do funkcií ďalších orgánov
a fyziologických systémov jedinca. Aj napriek existencii črevnej a hematoencefalickej bariéry
dochádza k vzájomnej komunikácii medzi baktériami čreva a mozgom. Poznatky
z posledných rokov o funkcii a význame mikrobioty rozšírili doterajšiu koncepciu os črevo
1
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mozog (the gut-brain axis) na os mikrobiota-črevo-mozog (the microbiota-gut-brain axis),
s dôrazom na dôležitosť mikrobiómu v regulácii črevnej a mozgovej komunikácie (3).
Bakteriálna kolonizácia čreva má ústredný význam pre postnatálny vývoj a dozrievanie
kľúčových systémov, ktoré majú schopnosť ovplyvňovať signalizáciu centrálneho nervového
systému (CNS), vrátane imunitného a endokrinného systému. Navyše sa v súčasnosti
rozširujú dôkazy o tom, že črevná mikrobiota zohráva úlohu v ranom programovaní CNS a
neskôr v reakcii na akútny a chronický stres. Tento názor je podporovaný štúdiami na germfree (GF) myšiach (zbavených baktérií) a u zvierat vystavených patogénnym bakteriálnym
infekciám, alebo antibiotikám (4).
Dráha mikrobiota-črevo-mozog predstavuje obojsmernú komunikačnú sieť zahŕňajúcu
centrálny nervový systém, sympatické a parasympatické vetvy autonómneho nervového
systému, enterický nervový systém, neuroendokrinné a imunitné dráhy a črevnú mikrobiotu.
Prostredníctvom tejto obojsmernej komunikačnej siete signály z mozgu môžu ovplyvňovať
štruktúru a funkciu črevnej mikrobioty prostredníctvom autonómneho nervového systému
moduláciou regionálnej motility čriev, črevného tranzitu, sekrécie a permeability čreva a
potenciálne prostredníctvom luminálnej sekrécie hormónov, ktoré priamo modulujú expresiu
mikrobiálnych génov. Naopak, viscerálne správy z čreva môžu ovplyvniť funkcie mozgu.
Vplyv črevnej mikrobioty na mozogovú činnosť
Mikrobiota má potenciál ovplyvňovať neuronálnu funkciu priamo alebo nepriamo
prostredníctvom vitamínov, neurotransmiterov a neuroaktívnych mikrobiálnych metabolitov,
ako sú napríklad mastné kyseliny s krátkym reťazcom (2). Ako tieto metabolity ovplyvňujú
mozgové funkcie je ťažké zistiť, pretože prítomnosť hematoencefalickej bariéry a rôzne
mechanizmy spätnej väzby bránia priamemu prístupu k mozgu. Experimentálne údaje
naznačujú, že mikrobiota môže vyslať signály do mozgu aktiváciou aferentných senzorických
neurónov vagového nervu prostredníctvom neuroimunitných a neuroendokrinných ciest (5).
Existuje celý rad techník, ktoré sa používajú v rámci predklinických štúdií na hodnotenie
vplyvu črevnej mikrobioty na mozog: štúdie na GF myšiach, antibiotické a probiotické,
infekčné štúdie, behaviorálne štúdie. Štúdie na GF zvieratách dokazujú, že absencia
normálnej črevnej mikrobioty v ranom veku spôsobí abnormality vo vývoji mozgu a má
významný vplyv na reakciu na stres u dospelých. Ak boli myši vystavené sociálnemu stresu,
došlo u nich k zníženiu množstva baktérií rodu Bacteroides a k zvýšeniu množstva baktérií
rodu Clostridium (6). Okrem stresovej reakcie sa črevná mikrobiota podieľa na rozvoji
úzkostného a depresii podobného správania, na príjme potravy, chuťových preferenciách.
Zaujímavé je aj to, že úzkostný alebo neúzkostný fenotyp u zvierat môže byť vyvolaný
transplantáciou mikrobioty zo zvieraťa s podobným fenotypom (7).
Mikrobióm môže pôsobiť na CNS
neuroendokrinnými mechanizmami (obr. 1).
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Obr. 1. Vzájomná interakcia medzi črevnou mikrobiotou a mozgom. Upravené podľa (10)

a) Imunitné mechanizmy
Bakteriálna kolonizácia čriev v ranom období života ovplyvňuje normálny vývoj a
dozrievanie imunitného systému a v priebehu života reguluje vrodené a adaptačné imúnne
reakcie. Experimentálnymi štúdiami na bezmikróbnych aj konvenčných zvieratách sa zistilo,
že dozrievanie a funkcia mikroglií – imunitných buniek mozgu a aj myelinizácia
a neurogenéza mozgu je pod kontrolou črevnej mikrobioty. Mikrogliá sa podieľajú na
patofyziológii veľkého množstva neurodegeneratívnych a psychiatrických porúch (8).
Štrukturálne komponenty stien mikrobiálnych buniek stimulujú vrodený imunitný systém
(črevné makrofágy a T-bunky) k produkcii cytokínov IL-1b, IL-6 a TNFa, čím sa vytvorí
základný stav imunitnej aktivácie, ktorý začína na mukóznom povrchu čreva a ovplyvňuje
celý organizmus. Imunitný systém je kľúčovým mediátorom v komunikácii medzi črevom a
dráhou HPA (hypotalamus-hypofýza-nadobličky). Prozápalové cytokíny TNFa, IL-1b a IL-6,
uvoľňované z makrofágov sa po imunitnej aktivácii dostávajú do mozgu a stimulujú
uvoľňovanie faktora uvoľňujúceho kortikotropín (CRF) z hypotalamu. To nakoniec vedie k
aktivácii kôry nadobličiek a uvoľneniu stresového hormónu kortizolu (3).
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b) Biochemické mechanizmy
Dôležitou cestou, ktorou črevné mikróby a ich metabolity komunikujú s CNS, sú bunky,
ktoré vytvárajú endokrinný systém čreva. Komunikácia je sprostredkovaná niekoľkými
mikrobiálne produkovanými molekulami, ktoré zahŕňajú D-laktát, mastné kyseliny s krátkym
reťazcom (SCFAs), sekundárne žlčové kyseliny a metabolity tryptofánu. Tieto molekuly šíria
signály primárne prostredníctvom interakcie s enteroendokrinnými bunkami,
enterochromafínnými bunkami a so slizničným imunitným systémom.
Zvýšená prítomnosť produktu mikrobiálnej fermentácie sacharidov D-laktátu v plazme
môže byť dôsledkom zvýšenia permeability čriev a translokácie baktérií cez črevnú mukóznu
bariéru. Zvýšené hladiny baktérií produkujúcich D-laktát v stolici sa zistili v štúdii pacientov
s chronickým únavovým syndrómom a neurokognitívnymi dysfunkciami (9).
Výsledkom fermentácie nestráviteľných polysacharidov baktériami čreva je tvorba
mastných kyselín s krátkym reťazcom, ako sú predovšetkým butyrát, acetát a propionát.
Väčšina butyrátu je spotrebovaná epitelom hrubého čreva, keďže je hlavným zdrojom energie
pre kolonocyty. Butyrát a propionát môžu modulovať fungovanie mozgu, obzvlášť reguláciu
chuti do jedla a energetickú homeostázu. Podávanie vysokých dávok kyseliny propiónovej
priamo do systému CNS alebo periférne vyvoláva u potkanov celý rad behaviorálnych zmien
súvisiacich s neurovývojovými poruchami. Butyrát na druhej strane má potenciálne prokognitívne a prospešné behaviorálne vlastnosti (10). SCFAs regulujú aj imunitné aktivity
lokálne v gastrointestinálnom trakte, ktoré môžu mať následné účinky na funkcie CNS.
c) Neuroendokrinné mechanizmy
Baktérie môžu syntetizovať a reagovať na hormóny a neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú
funkciu hypotalamu a hlavné neuroendokrinné dráhy v organizme, preto ich tvorba
a regulácia sprostredkovaná mikrobiotou môže hrať rozhodujúcu úlohu pri neuroendokrinnej
funkcii.
Druhy baktérií ako Escherichia a Bacillus produkujú noradrenalín a dopamín (DA), dva
kľúčové neurotransmitery, ktoré regulujú mnohé fyziologické procesy v mozgu a v ďalších
orgánoch. Bolo preukázané, že hladiny oboch neurotransmiterov boli znížené v céku GF myší
v porovnaní s myšami SPF (zbavené patogénov), čo naznačuje, že črevná mikrobiota je
potenciálnym zdrojom katecholamínov (11). Naopak, zvýšené hladiny DA a serotonínu
v mozgu GF myší boli zistené v plazme ako odpoveď na zvýšenú stresovú reaktivitu. Tieto
štúdie naznačujú, že črevný mikrobióm má strategický význam pri modulácii reakcií na stres
a správanie, ktoré ovplyvňujú prežitie druhov.
Niektoré črevné baktérie ako Lactobacillus a Bifidobacterium sú schopné produkovať
kyselinu ɣ-aminomaslovú (GABA), hlavný inhibičný neurotransmiter v CNS, ktorý môže
ovplyvňovať niektoré patologické stavy, ako sú depresia a úzkosť (12).
Ďalším mechanizmom komunikácie mikrobioty s mozgom je prostredníctvom regulácie
metabolizmu tryptofánu. Tryptofán je esenciálna aminokyselina a je prekurzorom mnohých
biologicky aktívnych látok, vrátane neurotransmitera serotonínu (5HT). Serotonín sa
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syntetizuje a nachádza hlavne v enterickom nervovom systéme, je však aktívny aj v mozgu a
ovplyvňuje náladu, emócie, spánok, ale aj chuť do jedla. Pri jeho zníženej hladine sa zvyšuje
intenzita prežívania bolesti, stresu, úzkosti a depresie (13). Ukázalo sa, že niekoľko
bakteriálnych kmeňov, ako je Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp.
lactis, Lactobacillus plantarum a Streptococcus thermophilus, sú schopné produkcie
serotonínu (14). Syntéza a dostupnosť tryptofánu je ovplyvnená diétou, napríklad jeho
metabolizmus sa mení po konzumácii stravy tzv. západného typu, alebo k jeho redukcii
dochádza pri užívaní antibiotík.
Os mikrobiota-črevo-mozog a psychiatrické a neurologické ochorenia
Vzhľadom na to, že črevná mikrobiota môže ovplyvniť funkciu mozgu prostredníctvom
mnohých dráh a rôznych metabolitov, nie je prekvapujúce, že mnohé neurologické choroby sa
dávajú do súvislosti s črevnou dysbiózou (tab. 1).
Tab. 1 Zloženie črevnej mikrobioty a neurologické a psychiatrické poruchy
Porucha, choroba
Stres
Depresia
Autizmus
Alzheimerova choroba
Parkinsonova choroba

Zmena mikrobioty
(zníženie počtu baktérií)
Bacteroides, Lactobacillus
Bifidobacterium, Lactobacillus,
Firmicutes
Bifidobacterium,
Bilophila
Proteobacteria, Actinobacteria,
Akkermansia, Firmicutes
Roseburia, Faecalibacterium

Zmena mikrobioty
(zvýšenie počtu baktérií)
Clostridium, Oscillobacter,
Peptococcus
Bacteroidetes, Proteobacteria,
Actinobacteria
Clostridium, Ruminococcus,
Corynebacterium
Bacteroidetes, Tenericutes
Enterobacteriaceae,
Prevotellaceae

Stres je kľúčovým faktorom patofyziológie depresie a pacienti prejavujú dysfunkciu osi
HPA, čo dokazujú zvýšené hladiny kortizolu a aj zvýšené plazmatické hladiny prozápalových
cytokínov. U pacientov s depresiou sa zistili znížené počty baktérií Firmicutes a zvýšené
Bacteroidetes, Proteobacteria a Actinobacteria. Niekoľko štúdií sa preto zameralo na
možnosť úpravy mikrobioty u takýchto pacientov. Napríklad podávanie probiotických
baktérií Bifidobacterium 1205 (15) znižovalo úzkostné správanie u konvenčných myší. V inej
štúdii podávanie kombinácie probiotík Lactobacillus helveticus a Bifidobacterium longum,
ako aj štvortýždňová liečba prebiotikom redukovalo 24-hodinový nárast kortizolu v moči
u zdravých dobrovoľníkov (16, 17).
Poruchy autistického spektra (Autism spectrum disorders – ASD) sú neurovývinové
poruchy charakterizované výraznými deficitmi v sociálnej komunikácii, repetitívnym
a stereotypným správaním. Medzi zdravotné problémy, ktoré sprevádzajú osoby s ASD patria
aj gastrointestinálne poruchy – hnačka, zápcha, bolesti brucha, či vracanie, pričom medzi
závažnosťou autizmu a takýmito symptómami sa zistila priama korelácia (18). V súlade
s hypotézou o vplyve dysbiózy na rozvoj ASD potvrdili animálne aj klinické štúdie
u pacientov s ASD redukciu počtu baktérií rodu Bacteroides a zvýšenie počtu Clostridium.
Podobne sa zistila nerovnováha u Bacteroidetes a Firmicutes u pacientov s ASD (19). Podľa
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niekoľkých štúdií sú kyselina propiónová a SCFAs generované baktériami, ktoré súvisia
s ASD (Bacteroidetes, Clostridia a Desulfovibrio) schopné indukovať u potkanov
neurochemické zmeny a deficity správania zodpovedajúce ASD (vrátane abnormálnych
motorických pohybov, repetitívnych opakovaní, kognitívnych deficitov a zhoršených
sociálnych interakcií (20).
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, pri ktorej dochádza k
postupnej demencii. Podľa amyloidnej hypotézy ju zapríčiňuje agregácia a cerebrálna
depozícia chorobne zmenenej bielkoviny tzv. ß-amyloidu v mozgu v tzv. senilných plakoch.
V bunkách sa narušia stavebné súčasti, ktoré potom vytvárajú zhluky chorobne
metabolizovanej bielkoviny tau-proteínu, čím sa zastavia životné procesy nervových buniek
a dochádza k ich zániku (20). Ako dôsledok týchto zmien chýba v mozgu acetylcholín, látka
zodpovedná za prenos signálu medzi nervovými bunkami a dôležitá v procesoch učenia sa
a uchovávania si informácií. Štúdia využívajúca model transgénneho myšacieho
prekurzorového proteínu (APP) naznačila, že zmeny v črevnej mikrobiote môžu prispieť
k ukladaniu ß-amyloidu. U takýchto myší došlo k zníženiu počtu Firmicutes,
Verrucomicrobia, Proteobacteria a Actinobacteria a súčasne k zvýšeniu Bacteroidetes (21).
Podobné výsledky sa zistili aj v klinickej štúdii, v ktorej sa potvrdila u pacientov
s Alzheimerovou chorobou znížená mikrobiologická rozmanitosť mikrobioty a znížené
hladiny Firmicutes a Bifidobacterium a zvýšené hladiny Bacteroidetes (22).
Záver
Baktérie čreva majú význam pri udržiavaní zdravia mozgu a môžu ovplyvniť ľudské
správanie a patofyziológiu duševných ochorení. Fekálna transplantácia medzi myšími
kmeňmi s rôznymi úrovňami úzkosti preukázala, že mikrobiálna schopnosť môže dokonca
zmeniť správanie cicavcov zmenou chémie mozgu. Je zrejmé, že existuje niekoľko hlavných
metabolických, endokrinných a nervových ciest čreva a mozgu. V skutočnosti trilióny
mikróbov a mikrobiálnych vedľajších produktov v čreve prispievajú k plasticite týchto dráh.
Dysfunkcia osi mikrobiota-črevo-mozog sa podieľa na poruchách súvisiacich so stresom,
akými sú depresia, úzkosť a syndróm dráždivého čreva a poruche vývinu mozgu, akou je
autizmus.
Na zloženie a funkcie črevnej mikrobioty pôsobia genetické faktory, pôrod, vek, príjem
antibiotík a iných liekov. Výrazným spôsobom však mikrobiotu ovplyvňuje strava v prvých
mesiacoch života a v neskoršom veku. Preto vhodnou moduláciu črevnej mikrobioty môžeme
ovplyvňovať aj správne fungovanie mozgu. Najväčšia pozornosť odborníkov je zameraná
probiotické baktérie, napr. Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. sú najčastejšie používané
na zlepšenie mozgových funkcií s potenciálnym využitím pri mentálnych poruchách.
Prospešný účinok nielen pre samotné probiotiká, ale aj na imunitný systému hostiteľa,
produkciu SCFAs a zlepšenie funkcie bariéry čreva majú prebiotiká (napr. inulín obohatený
o oligofruktózu má vplyv na náladu a kognitívne funkcie). Aj ďalšie zložky stravy, ako sú
polyfenoly a omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny môžu pomôcť udržať normálnu
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funkciu mozgu a mentálne zdravie a sú vhodné na prevenciu depresie a demencie, vekom
podmieneného poklesu kognitívnych funkcií. Dráha mikrobiota-črevo-mozog so základnými
procesmi a procesmi smerujúcimi k rôznym ochoreniam sa zdá byť vhodným terapeutickým
cieľom, no vyžaduje si to ešte ďalšie predklinické a klinické testovanie.
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PREBIOTIKÁ A PROBIOTIKÁ PRE DETSKÚ POPULÁCIU1
E. Hijová
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

S ohľadom na výsledky rozsiahlych medicínskych a vedeckých pozorovaní je evidentné,
že zdravotné benefity prinášajú nielen probiotiká, ale aj prebiotiká (6, 14, 16). Dobrá vitalita a
viabilita probiotík prospešne ovplyvňuje náš organizmus, ukazuje sa však, že je výhodné
použitie probiotík v kombinácii s vhodnými prebiotikami. Týmto spôsobom vieme cielenejšie
vplývať na jednotlivé fyziologické pochody v tele a zmierňovať patologické stavy. Bez
prítomnosti prebiotík v strave by nemal význam ani príjem a užívanie vysokých dávok
komerčných probiotík. Tieto by sa totiž nemohli v dostatočnej miere rozvinúť a uchytiť na
črevný epitel a kolonizovať tráviaci trakt a tak by sme márne očakávali nástup ich priaznivých
účinkov.
Prebiotiká a probiotiká pre deti
Bakteriálnu flóru tráviaceho traktu dieťaťa môže významne ovplyvniť množstvo
environmentálnych vplyvov. Je teda prirodzené, že jej rovnováhe, dosiahnutiu eubiózy, je
často potrebné napomôcť. Kolonizácia čreva baktériami začína pri narodení, pokračuje
s príjmom potravy a ďalej sa vyvíja v priebehu života so zreteľnými zmenami súvisiacimi
s vekom. Je dôležité, aby probiotické mikroorganizmy určené na použitie do potravín boli
schopné množiť sa v črevách. To znamená, že musia byť rezistentné na žalúdočné šťavy
a prežívať v prítomnosti žlče. Tieto vlastnosti im zabezpečí potravinový nosič, v ktorom sa
probiotiká musia konzumovať.
Probiotiká sú definované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) (4) ako „živé
mikroorganizmy, ktoré ak sa podávajú v adekvátnom množstve, majú priaznivý vplyv na
zdravie hostiteľa“. Mechanizmus účinku probiotík je znázornený na obrázku 1 (3).
Pre probiotické výrobky sú určené minimálne kritériá, ktoré by mali spĺňať:
− vyšpecifikovaný druh a kmeň mikroorganizmu, pretože výskum uskutočnený na
špecifických kmeňoch nie je možné všeobecne aplikovať na všetky probiotické kultúry,
1

Práca bola podporená projektami APVV-16-0176, ITMS 26220220104 a ITMS 26220120058.
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resp. na výrobky s ich obsahom,
− mikroorganizmy použité vo výrobku musia byť životaschopné,
− produkt musí obsahovať dostatočné množstvo mikroorganizmov nezávisle od šarže,
− probiotický výrobok musí preukázať účinnosť u ľudí v kontrolovaných štúdiách.

Obr. 1. Mechanizmus pôsobenia probiotík

Prehľad možných pozitívnych účinkov probiotík pre ľudský organizmus vrátane detí
a dospievajúcich (11):
− zvýšenie nutričnej hodnoty (lepšia stráviteľnosť, absorpcia, syntéza vitamínov a
nutrientov),
− zlepšenie trávenia laktózy (redukcia symptómov intolerancie mlieka a malabsorpcie),
− uľahčenie rekonvalescenie po hnačkách (rotavírusy, hnačka cestovateľov),
− pozitívny vplyv na úpravu porušenej intestinálnej flóry (antibiotikami, radiáciou),
− inhibícia rastu patogénov,
− regulácia črevnej motility (obstipácia, syndróm dráždivého čreva),
− posilnenie špecifickej a nešpecifickej imunitnej odpovede,
− stimulácia gastrointestinálneho traktu a budovanie orálnej tolerancie (prevencia
alergických prejavov),
− prevencia infekcií tráviaceho traktu, močových ciest, osteoporózy a aterosklerózy,
− zníženie rozvoja a výskytu prejavov alergie u rizikových jedincov (degradácia
potenciálnych alergénov),
− pozitívny adjuvantný efekt u detí s ADHD a autistických detí,
− kvalitnejší vývoj (rast) a upevnenie zdravia detí a adolescentov.
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Prebiotiká sú definované ako selektívne fermentované ingrediencie (zložky potravín),
ktoré umožňujú špecifické zmeny v zložení a/alebo aktivite mikroorganizmov
v gastrointestinálnom trakte, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie hostiteľa. Sú rezistentné
na účinok hydrolytických enzýmov v hornej časti tráviaceho traktu, prechádzajú do hrubého
čreva v nezmenenom stave a priaznivo ovplyvňujú mikroflóru hostiteľského organizmu
selektívnou stimuláciou rastu alebo aktivitu jedného alebo niekoľkých druhov zdraviu
prospešných mikroorganizmov v hrubom čreve a súčasne potláčajú patogénne baktérie
prítomné v mikroflóre (5).
Prebiotiká preukazujú v organizme početné funkcie (8):
−
−
−
−
−
−
−

podporujú rast užitočnej črevnej mikroflóry a sliznice,
udržiavajú črevnú slizničnú bariéru,
zabezpečujú rovnováhu telesných tekutín a elektrolytov,
dodávajú energiu a živiny,
chránia organizmus pred patogénnymi mikroorganizmami,
modulujú imunitnú odpoveď črevnej sliznice,
stimulujú protilátkami stimulovanú odpoveď.

Prebiotické oligosacharidy sú tretia najväčšia prirodzene sa vyskytujúca zložka
v materskom mlieku, z nich 90 % tvoria galaktooligosacharidy (GOS) a zvyšných 10 %
fruktooligosacharidy (FOS). Galaktooligosacharidy (GOS), fruktooligosacharidy (FOS), ako
aj inulín, patria do skupiny oligosacharidov. Oligosacharidy môžu byť syntetizované
chemicky alebo enzymaticky. Nestráviteľné oligosacharidy slúžia ako substráty pre
probiotické baktérie, podporujú ich rast a označujú sa ako prebiotiká s bifidogénnym efektom.
Priemyselne vyrábané galaktooligosacharidy (GOS) enzymatickou cestou sú svojou
štruktúrou a vlastnosťami podobné tým, ktoré sa prirodzene vyskytujú v materskom mlieku.
Sú ideálnou prísadou do produktov ako sú sušené mliečne výrobky pre novorodencov
a dojčatá, dojčenské mliečne výživy, mliečne výrobky, nutričné drinky určené pre špecifické
skupiny vrátane dojčiat a deti, pretože už ich malé množstvo v produktoch zvyšuje frekvenciu
stolice a stimuluje intestinálnu mikroflóru tak ako u detí, ktoré sú živené materským mliekom.
Materské mlieko obsahuje bioaktívne zložky, ktoré stimulujú imunitný systém a črevnú
mikrobiotu, preukazuje veľkú mikrobiálnu diverzitu, sú v ňom prítomné okrem iného aj
baktérie Bifidobacterium, Lactobacillus, Stahhylococcus a Streptococcus (1, 12).
Zmeny mikroflóry od narodenia
Zloženie mikroflóry sa výrazné mení počas života (obr. 2). Tráviaci trakt novorodenca je
do jeho narodenia sterilný. Pri narodení dochádza k osídleniu gastrointestinálneho traktu
baktériami z vonkajšieho prostredia. Pri fyziologickom pôrode je matka prvým zdrojom
kolonizácie mikróbov. V perinatálnom a aj vo včasnom postnatálnom období kolonizujú
novorodenca mikroorganizmy z matky i z bezprostredného okolia dieťaťa. Prenos
mikroorganizmov predurčuje aj intímna previazanosť matky a dieťaťa od prvých hodín
života.
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Gravidita – Sterilný gastrointestinálny trakt
↓
Pôrod – cisársky – Bifidobacteria, Bacteroides, Staphylococccus, Corynebacterium,
Propionibacterium spp. ↑
– vaginálny – Lactobacillus, Prevotella, Sneathia spp., Clostridium difficile ↑
↓
Dojča (1-mesačné) – Enterobacteria, Bacteroides ↑
Dojča (6 mesačné) – Bifidobacteria, Bacteroidetes ↑
Batoľa (24 mesačné) – Firmicutes, Bacteroides ↑
↓
Dospelosť – Firmicutes ↑
– Bacteroidetes ↓

↓

Staroba – Firmicutes ↓
– Bacteroidetes ↑
Obr. 2. Zmeny zloženia ľudskej črevnej mikrobioty v priebehu života

Prvé osídlenie prebieha predovšetkým orálnou cestou, keď sa cez ústnu dutinu osídľuje
žalúdok a neskôr aj ostatné časti čreva. Neskôr sa na kolonizácii podieľa aj mikroflóra
pochádzajúca z pokožky, materského mlieka, slín a rúk matky, pretože je s ním vo väčšine
prípadov v najintímnejšom, opakovanom a najdlhšom kontakte v porovnaní s ostatnými
členmi domácnosti. V tráviacom trakte novorodenca následne prebieha charakteristický
reťazec reakcií až do vydiferencovania „stabilného“ komplexu mikroorganizmov. Takýto
proces zahŕňa interakcie medzi samotnými mikroorganizmami a aj medzi hostiteľom
a mikroorganizmami, v závislosti od ponuky endogénnych a exogénnych nutrientov.
Zloženie črevnej mikroflóry dieťaťa sa ustáli približne v priebehu dvoch rokov.
V súčasnosti vieme, že nie všetky mikroorganizmy, ktoré prejdú tráviacim traktom v ranom
štádiu života, sa usídlia v črevách. Ľudský organizmus si vyberá baktérie, ktoré
v gastrointestinálnom trakte zostanú po celý život. Každý jedinec má svoju vlastnú škálu
črevných baktérií.
Prvé baktérie majú vysoký redukčný potenciál, metabolizujú kyslík. Patria medzi
fakultatívne anaeróby: Enterobacter, Streptococcus, Staphylococcus. Do 48 hodín tráviaci
trakt kolonizuje aj Escherichia coli. V mekóniu, teda v stolici novorodenca, pasážovanej už
po 4 – 7 hodinách po narodení boli zistené prvé baktérie. Po spotrebovaní kyslíka sa tvoria
vhodné podmienky pre anaeróbne baktérie vrátane laktobacilov a bifidobaktérií (7). Nutrične
podmienená tvorba črevnej mikroflóry počas novorodeneckého vývoja významne ovplyvňuje
vnímavosť na ochorenia čreva a má dlhodobý efekt na kvalitu imunitného systému. Plne
dojčené a donosené deti narodené vaginálnou cestou sú v prvom týždni života osídlené
prevažne Bacteroides, teda anaeróbnou flórou. V prvom mesiaci života už prevládajú
bifidobaktérie a laktobacily. Do 3 dní po pôrode sa stabilizuje kvantitatívne zastúpenie
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bifidobaktérií tak, že približne u 50 % novorodencov je prítomné Bifidobacterium breve, asi
u 40 % je prítomné Bifidobacterium bifidum, asi 20 % má Bifidobacterium adolescentis
a Bifidobacterium infantis a asi 4 % má Bifidobacterium gallicum (2).
Deti narodené cisárskym rezom sa osídľujú anaeróbnymi baktériami neskôr. U týchto detí
je kolonizácia omnoho viac ovplyvnená prostredím ako mikroflórou matky. Rozdiel v zložení
mikroflóry detí narodených prirodzenou cestou a cisárskym rezom sa pozoroval aj po 6
mesiacoch života. Keďže po pôrode cisárskym rezom nastupuje oneskorene primeraná
laktácia, negatívne to ovplyvňuje stimuláciu fyziologickej črevnej mikroflóry. Teda tieto dva
faktory, nefyziologická kolonizácia po narodení a nedostatok prebiotík v mlieku, sú u detí
narodených cisárskym rezom základom pre zvýšenie rizika vzniku zdravotných problémov
počas života. V krajinách s relatívne vysokým počtom pôrodov cisárskym rezom (napr.
Taliansko) tak narastá populácia obyvateľstva s rastúcim zdravotným rizikom (10). Pre túto
časť novorodencov by sa mala využiť možnosť podávania probiotických kultúr a prebiotík už
po narodení, aby sa zabezpečila čo najrýchlejšia a najkomplexnejšia ochrana novorodenca a aj
potrebná stimulácia imunitného systému. (17).
V rozvinutých krajinách, kde je úroveň hygieny vysoká, je prenos ochrannej mikroflóry
sťažený. Mnoho detí, ktoré sú porodené v prostredí moderných pôrodníc, sa osídľuje
mikroflórou z prostredia, čo znemožňuje kolonizáciu laktobacilmi. Vzhľadom na pokrok
v medicíne, v posledných desaťročiach prežíva stále viac nedonosených, nezrelých
novorodencov, detí s vrodenými poruchami metabolizmu, i detí so závažnými infekciami či
inými život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú ošetrované invazívne, v prostredí inkubátorov
a s častým používaním antibiotík (13).
Spôsob výživy novorodenca významne ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry.
U novorodencov, ktorí sú výlučne dojčení, je intestinálna mikroflóra z 90 % zložená
z laktobacilov a bifidobaktérií. Tieto baktérie až tisícnásobne prevyšujú množstvo
enterobaktérií. Takýto stav pretrváva až do odstavenia od materského mlieka. Jedným
z faktorov, ktoré ovplyvňujú optimalizáciu kolonizácie bifidobaktériami, je aj prísun
prebiotík.
V ďalšom živote je zloženie mikroflóry významne závislé od stravovacích návykov, a to
najmä od zloženia stravy, prítomnosti prebiotík a probiotík, celkového spôsobu života.
Zloženie mikroflóry sa mení aj vekom, čo súvisí okrem stravovacích návykov aj so zmenami
metabolizmu, ktoré sú závislé od starnutia (15). Mliečne formuly dnes vyrábané sa snažia
svojím zložením priblížiť materskému mlieku. No aj napriek tomu, rozdiely mikroflóry
dojčených a umelo živených detí sú značne odlišné. U dojčiat živených umelými formulami
sa v relatívne krátkom období počas prvých mesiacov po narodení vytvára komplex takmer
úplného spektra pestrej mikroflóry s prítomnosťou bakteroidov, bifidobaktérií, E. coli
a klostrídií. Vývoj črevnej mikroflóry u týchto detí je aj omnoho rýchlejší, čo je
pravdepodobne podmienené fortifikáciou mliečnych formúl železom a inými nutrientmi.
V okamihu, keď sú odstavené od materského mlieka, začnú sa dojčené i nedojčené deti
približovať v zložení mikroflóry. V prípade detí odstavených od materského mlieka dochádza
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k prudkému nárastu gram-negatívnych anaeróbov, a to hlavne bakteroidov, pribúdajú
koliformné baktérie, enterokoky a klostrídie, naopak, dochádza k poklesu pôvodne
dominantných bifidobaktérií. Epidemiologické štúdie potvrdili vzťah detskej črevnej
mikrobioty s nárastom hmotnosti s následným vývojom obezity, pričom obezita indukovaná
črevnou dysbiózou u detí nastupuje už 3 – 6 mesiacov po narodení. Bacteroides fragilis je
indikátorom zmien v bakteriálnom zložení, ktoré majú vplyv na nárast hmotnosti v detstve
(9). Pri prechode na zmiešanú stravu u detí nedojčených je zloženie črevnej mikroflóry
podobnejšie mikroflóre dospelých. Dospelý typ mikroflóry sa dosahuje vo veku 1 – 2 (až 4)
rokov života dieťaťa nesúvisiac s predchádzajúcim dojčením (7).
Črevo získava kompletnú bariérovú funkciu iba veľmi postupne, minimálne 4 mesiace,
preto moderná klinická imunológia odporúča prvé 4 mesiace života výlučne dojčenie. Do 4.
mesiaca života by sa detské črevo nemalo stretnúť s cudzorodou bielkovinou, ktorou sú
všetky okrem materského mlieka. Po štvrtom mesiaci nastupuje krátke obdobie, počas ktorého
sa má črevo oboznámiť so všetkými základnými zložkami potravy. Toto obdobie sa nazýva
„tolerančné okno“ a trvá asi 2 mesiace. Znamená to, že do šiesteho mesiaca života treba
dojčaťu postupne pridávať nemliečne príkrmy. Je však dôležité aj pokračujúce dojčenie,
pretože vytvára podmienky na zachovanie plnohodnotnej mikroflóry, ktorá v komplexe týchto
dejov hrá kľúčovú úlohu pri vzniku imunitnej (orálnej, slizničnej) tolerancie. Cieľom
podávania probiotických kultúr nie je nahradiť prirodzenú mikroflóru hostiteľa inými
baktériami, ale dosiahnuť zlepšenie jeho zdravotného stavu ovplyvnením prítomnej
mikroflóry a pôsobením na lokálny imunitný systém čreva. Gastrointestinálny trakt každého
jedinca obsahuje stovky mikrobiálnych druhov, z ktorých niektoré sú prítomné trvalo, no
mnohé sa vyskytujú iba dočasne ako dôsledok prijatej potravy, kolonizácie z vonkajšieho
prostredia, prípadne akútnej infekcie.
Probiotiká sa javia ako veľmi perspektívny preventívny a aj podporný liečebný „nástroj“
do budúcnosti, aj napriek tomu, že nie všetky mechanizmy ich účinku a konkrétne definované
efekty sú dnes známe. Takmer každým dňom pribúdajú nové poznatky o ich pozitívnych
účinkoch na ľudský organizmus. Bude nevyhnutné ešte presnejšie definovať možné použitie
probiotík u imunokompromitovaných jedincov, u nezrelých detí, ale i pri sepse. Akné,
komplikácia, ktorá sprevádza a psychicky trápi najmä adolescentov, ale i niektorých
dospelých (napríklad po vysadení hormonálnej antikoncepcie), je tiež zaujímavou oblasťou
využitia probiotík. Pre túto indikáciu už existujú komerčne dostupné synbiotiká a výskum
v tejto oblasti sa neustále rozvíja. Regulačné a stimulačné účinky probiotík sú testované aj pri
stavoch, kde je potrebné komplexné pôsobenie na dysbalanciu viacerých systémov. Vychádza
sa z toho, že probiotiká majú pleiotropný efekt.
Záver
Hodnotenie rizika ochorenia vo vnímavej populácii, predovšetkým u detí a v detskej
populácii všeobecne, zostáva jedným z hlavných cieľov personalizovanej alebo individuálnej
výživy. Profilovanie personalizovaného (osobného) mikrobiómu, o ktorom sa v ostatnom
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období veľa diskutuje, sa považuje za sľubný nástroj pre stratifikáciu rizika ochorenia, čo
umožní zlepšiť presnosť a nákladovú efektívnosť zásahov a sledovaní (vyšetrení).
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VPLYV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA ČREVNÚ MIKROBIOTU A ZDRAVIE1
M. Kvaková
Ústav Experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Ľudský organizmus je osídlený miliónmi rôznych mikroorganizmov (baktérie, archea,
kvasinky, parazity a vírusy), známych ako mikrobióm, ktorý predstavuje celkový genetický
materiál mikróbov u daného hostiteľa. V posledných rokoch sa začala tejto téme venovať
značná pozornosť v snahe charakterizovať zdravý ľudský mikrobióm. Príkladom je projekt
Human Microbiome Project (HMP, 2007 – 2016), ktorý mal dve fázy: prvá fáza bola
zameraná na identifikáciu a charakterizáciu ľudského mikrobiómu pomocou sekvenačných
techník a druhá, integračná fáza, mala za cieľ vytvoriť zdroje s kompletnou charakteristikou
ľudského mikrobiómu, zamerané hlavne na pochopenie úlohy mikrobioty v zdraví a chorobe.
Mikrobiota predstavuje spoločenstvo mikroorganizmov obývajúcich špecifické prostredie,
napr. gastrointestinálny trakt alebo dýchacie cesty. Realizujú sa aj štúdie, ktoré sa zaoberajú
vzájomným vzťahom medzi mikrobiómom a jednotlivými ochoreniami, a rovnako je tu snaha
o pochopenie rozdielov v zložení mikrobiómu v závislosti od životného štýlu hostiteľa,
genetiky, veku, výživy, užívania liekov a životného prostredia (1).
V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie na štúdium vzťahu medzi mikroorganizmami
obývajúcimi gastrointestinálny trakt (gastrointestinálny mikrobióm) a ľudským zdravím (2).
U ľudí má gastrointestinálny mikrobióm, najmä črevná mikrobiota (ČM), najväčší počet
mikroorganizmov a najrozsiahlejšiu druhovú diverzitu v porovnaní s inými biotopmi
ľudského tela. ČM zohráva veľmi dôležitú úlohu pri starostlivosti o zdravie a prevencii
chorôb. Prepojenie medzi hostiteľom a ČM reguluje telesné funkcie (napr. trávenie, vývin,
udržiavanie homeostázy), metabolizmus a imunitu. Aj keď je evidentné, že vyvážená a
nepatogénna ČM je dôležitá pre zdravie človeka, je nevyhnutné definovať zloženie a funkčné
vlastnosti zdravej ČM. Zdraví jedinci majú podstatne rozdielne zloženie ČM. Zmena zloženia
črevnej mikrobioty, rozmanitosti a jej funkcie, tzv. dysbióza, je spojená s množstvom
chronických ochorení a chorobných stavov, ako je obezita, metabolický syndróm, diabetes 2.
typu, črevné zápalové ochorenia, alergie, ateroskleróza a rakovina. Nie je však objasnené, či
1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV 16–0176.
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dysbióza je príčinou alebo dôsledkom ochorení. Štúdie zaoberajúce sa ČM sa zvyčajne
pokúšajú riešiť niektorý z dvoch hlavných problémov: (a) vplyv etnickej príslušnosti hostiteľa
a/alebo jeho životného štýlu na zloženie ČM a (b) hodnoverné korelácie medzi zmenami
zloženia ČM a náchylnosťou na ochorenie (1).

Obr. 1. Transformácia zloženia črevnej mikrobioty ovplyvnená postupnou zmenou životného štýlu ľudstva;
upravené podľa (1)

Faktory životného štýlu ovplyvňujúce zmenu v zložení črevnej mikrobioty:
1. Spôsob stravovania
Ľudské črevá obýva viac ako desaťtisíc druhov mikroorganizmov, preto táto taxonomická
rozmanitosť vyžaduje pre normálny rast a funkciu mikroorganizmov širokú škálu zdrojov
živín a energie. Nedostatočná pestrosť stravy a znížený príjem základných živín môže
obmedziť dostupnosť živín pre určité druhy mikroorganizmov a prispieť tak k črevnej
dysbióze. V posledných desaťročiach prešli moderné stravovacie návyky značnými zmenami,
ako napríklad zvýšil sa príjem červeného mäsa, potravín s vysokým obsahom tukov a
rafinovaných cukrov. Tento západný štýl stravovania spolu so sedavým spôsobom života
vedie k modifikácii ČM, čo môže čiastočne prispieť k vyššiemu výskytu chronických
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zápalových ochorení, medzi ktoré patria kardiovaskulárne ochorenia, obezita, depresia,
alergie, cukrovka a autoimunitné ochorenia. Je preto zrejmé, že na zlepšenie nutričnej
hodnoty potravín, a teda aj ľudského zdravia, je nevyhnutné pochopiť biologické interakcie
medzi stravou a ČM (3).
a) Stredomorský štýl stravovania
Stredomorská strava sa vyznačuje množstvom ovocia, zeleniny, zŕn a mononenasýtených,
ako aj n-3 polynenasýtených mastných kyselín. Z tohto dôvodu sa považuje za zlatý štandard
v stravovaní. Nedávna štúdia inšpirovaná stredomorským štýlom stravovania
s protizápalovými účinkami poukázala na schopnosť zmierniť zápal pri Crohnovej chorobe.
Výsledky preukázali zníženie C-reaktívneho proteínu (CRP), zvýšenie počtu baktérií skupiny
Bacteroidetes a skupín Clostridii a pokles populácie Proteobacteria a Bacillaceae (4).
b) Vegetariánstvo a vegánstvo
Vegetariánska strava získala uznanie ako zdravý spôsob výživy pri množstve chronických
ochorení a vegánska strava dokáže poskytnúť výhody, ktoré nie sú dosiahnuteľné pri
vegetariánskej strave. Vegánska strava má ochranné účinky voči niektorým metabolickým a
zápalovým ochoreniam. Okrem toho sa zdá, že obidva spôsoby stravovania vedú k
jedinečnému profilu ČM vyznačujúcemu sa nižším počtom patogénov. Niektoré štúdie
ukázali, že vegetariánska a vegánska strava významne znižuje počet baktérií druhu
Bacteroides fragilis v porovnaní so stravou všežravcov. Iná štúdia porovnávajúca
vegetariánsku a všežravú stravu pozorovala vyšší podiel (%) druhov Bacteroides-Prevotella,
Bacteroides thetaiotaomicron, Clostridium clostridioforme a Faecalibacterium prausnitzii,
ale nižší podiel (%) baktérií klastra Clostridium XIVa vo vegetariánskej strave (3).
c) Možnosti tradičných slovenských výrobkov
Na slovenskom trhu nájdeme naozaj veľké množstvo potravín prebiotického charakteru a
produktov so živými probiotickými kultúrami, pôvodom zo Slovenskej republiky, ktorých
konzumáciou dochádza k zlepšeniu stravovacích návykov a modifikácii ČM.
Prebiotiká, nachádzajúce sa v ovocí, zelenine, pšeničných výrobkoch, atď., sú
nestráviteľné oligosacharidy, ktoré sú v hrubom čreve selektívne fermentované probiotikami
na mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFAs, Short-Chain Fatty Acids). Prebiotiká môžu
meniť zloženie a aktivitu mikroorganizmov a tým poskytovať prínos pre hostiteľa. Príkladom
sú inulín, fruktooligosacharidy (FOS), galaktooligosacharidy (GOS) a laktulóza. Prebiotiká
môžu selektívne stimulovať rast niektorých probiotík, akými sú rody Lactobacillus a
Bifidobacterium, znižovať intraluminálne pH a zvýšiť produkciu SCFAs, pri ktorých bol
preukázaný protizápalový účinok.
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré, ak sa prijímajú v dostatočných množstvách,
majú preukázateľný účinok na ľudské zdravie (definícia podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie – WHO). Sú súčasťou výrobkov, ako sú jogurty, acidofilné mlieko, kefír,
bryndza, zrejúce syry, kyslá kapusta, kvasené uhorky, atď.
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2. Pôst
Postenie sa má pozitívny účinok na regeneráciu tkanív u rôznych organizmov a
nízkokalorické stavy, ako je prerušovaný pôst, priaznivo ovplyvňujú zdravie človeka
a obnovujú funkčnosť tkanív, ktoré ju stratili počas starnutia organizmu (5).
Zatiaľ čo aktivácia béžovej termogenézy je sľubným prístupom pri liečbe ochorení
spojených s obezitou, v súčasnosti nie sú známe žiadne farmakologické prostriedky na
vyvolanie hnednutia tukového tkaniva u ľudí. Prerušovaný pôst je účinnou a prirodzenou
stratégiou kontrolovania hmotnosti, ale mechanizmus jeho účinku je nedostatočne pochopený.
Štúdia Li et al. (6) uvádza, že postenie sa každý druhý deň (EODF – every other day fasting)
selektívne stimuluje vývoj béžového tuku v bielom adipóznom tkanive a významne znižuje
obezitu, zmierňuje inzulínovú rezistenciu a steatózu pečene. EODF vedie k prestavbe zloženia
ČM, čo vedie k zvýšeniu koncentrácie fermentačných produktov – acetátu a laktátu a
selektívnej regulácii nadexpresie monokarboxylát transportéru 1 v béžových tukových
bunkách. Myši bez ČM boli rezistentné voči béžoveniu vyvolanému EODF, zatiaľ čo
transplantáciou ČM z myší, ktoré podstúpili EODF do myší bez ČM, sa aktivovalo béžovenie
tukového tkaniva a zlepšila sa metabolická homeostáza. Tieto zistenia poskytujú nový pohľad
na mechanizmus hnednutia tukového tkaniva riadený ČM, ktorý je do budúcna využiteľný pri
liečbe metabolických ochorení (6).
3. Pravidelné cvičenie
Vytrvalostné cvičenie môže byť definované ako kardiovaskulárne cvičenie, medzi ktoré
patrí napr. beh, bežecké lyžovanie, cyklistika, aeróbne cvičenie alebo plávanie, ktoré sa
vykonáva dlhší časový úsek. Fyziologické a biochemické nároky vytrvalostného cvičenia
vyvolávajú odpovede na svalovej, ako aj systémovej úrovni. Vytrvalostní športovci vystavujú
svoje telo extrémnym fyziologickým podmienkam, ktoré narúšajú homeostázu vnútorného
prostredia a zaťažujú orgány. Telo iniciuje obrannú odpoveď syntézou špecifických
proteínov, uvoľňovaním hormónov a zmenami rovnováhy tekutín a metabolizmu (napr.
regulácia metabolizmu lipidov a saharidov).
ČM fermentuje komplexné polysacharidy prijaté stravou na mastné kyseliny s krátkym
reťazcom (SCF), ktoré sú využité ako zdroje energie v pečeňových a svalových bunkách a
zlepšujú vytrvalostný výkon udržiavaním potrebnej hladiny glukózy počas cvičenia. Okrem
toho sa zdá, že výsledné SCF regulujú funkciu a migráciu neutrofilov, znižujú priepustnosť
sliznice hrubého čreva, inhibujú zápalové cytokíny a kontrolujú redoxné prostredie v bunke,
čo môže pomôcť oddialiť symptómy únavy u vytrvalostných športovcov. Avšak fermentácia
aminokyselín vytvára rad potenciálne škodlivých zlúčenín. Vzhľadom na to, že mnohé
stravovacie plány pre vytrvalostných športovcov sú založené na vysokom príjme bielkovín a
sacharidov, kľúčovou úlohou je navrhnúť diéty, ktoré obmedzujú rast mikrobiálnych kmeňov
produkujúcich toxické metabolity práve z degradácie proteínov, ale na druhej strane zvyšujú
počet mikroorganizmov, ktoré vylepšujú energetický metabolizmus, potláčajú oxidatívny
stres a regulujú systémový zápal. V súčasnosti sa za hlavnú stratégiu modulácie ČM považuje
použitie probiotík. U športovcov môže podávanie rôznych kmeňov Lactobacillus a
Bifidobacterium pomôcť v udržiavaní všeobecného zdravia, správnej imunitnej funkcie
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a permeability steny čriev, znižovaní oxidačného stresu a efektívnejšie získavanie energie zo
sacharidov pôvodom z rastlinných zdrojov. Lepším pochopením mechanizmov, ktorými ČM
reaguje na cvičenie, je možné vyvinúť nové terapeutické a nutričné stratégie na moduláciu
ČM pre zvýšenie celkového výkonu a zdravia športovca (personalizovaný tréning a plán
stravovania s cieľom pozmeniť ČM) (7).
4. Fajčenie
Fajčenie cigariet je hlavným rizikovým faktorom rozvoja vaskulárnych ochorení, ako je
ateroskleróza a pľúcna hypertenzia (PAH). Navyše, ochorenia súvisiace s fajčením sú jednou
z príčin zbytočných úmrtí a respiračných chorôb na celom svete. Primárnym dôvodom týchto
ochorení je prítomnosť veľkého množstva toxických látok v cigaretovom dyme, ktorých
vplyv na respiračnej a cievnej úrovni bol rozsiahlo preštudovaný. Mechanizmy vplyvu
cigaretového dymu ovplyvňujúce gastrointestinálny trakt, najmä pri zápalových ochoreniach
čriev (IBD), však neboli objasnené (8).
Pozorovacie a intervenčné štúdie naznačujú, že dôsledkom fajčenia dochádza k zmene
zloženia a rozmanitosti ČM. Dochádza k zvýšeniu počtu zástupcov kmeňov Proteobacteria a
Bacteroidetes, rovnako ako aj rodov Clostridium, Bacteroides a Prevotella. Na druhej strane
došlo k úbytku v zastúpení skupín Actinobacteria a Firmicutes, ako aj rodov Bifidobacterium
a Lactococcus. Mechanizmy, ktoré vysvetľujú účinky fajčenia na ČM, zahŕňajú: zvýšenie
oxidačného stresu, zmeny v úzkych spojeniach črevných buniek (proteínoch podieľajúcich sa
na tesných spojeniach medzi jednotlivými bunkami), zmeny v kompozícii črevného mucínu a
zmeny acidobázickej rovnováhy. Zaujímavé je, že niektoré zmeny ČM indukované fajčením
sa podobajú tým, ktoré boli detegované pri zápalových ochoreniach čriev a obezite (9, 10).
Tab. 1. Prehľad štúdií zaoberajúcich sa fajčením a črevnou mikrobiotou
Rok

Štúdia

Výsledky

Referencie

2012

Animálna

Zvýšenie relatívneho zastúpenia Clostridium clostridiforme

(11)

2016

Animálna

Nárast čeľade Lachnospiraceae

(12)

2012

Ľudská

Fajčiari majú odllišné zloženie ČM dávajúce predpoklad vzniku CDI

(13)

2013

Ľudská

Po skončení fajčenia sa zvýšila mikrobiálna diverzita ČM

(14)

2013

Ľudská

Fajčiari a nefajčiari boli rozdelení do odlišných skupín na základne ČM
pomocou mikrobiálneho stromu

(15)

2013

Ľudská

Porovnanie presnosti a mechanizmu identifikácie ČM pomocou 7
reštrikčných enzýmov. Ťažký fajčiari boli zaradení do jednej skupiny
pomocou mikrobiálneho stromu

(16)

2014

Ľudská

Fajčenie zvýšilo zastúpenie kmeňa Bacteroidetes u pacientov
s Crohnovou chorobou (CD)

(17)

2014

Ľudská

Vyššie zastúpenie Firmicutes a Actinobacteria, naopak zastúpenie
Bacteroidetes a Proteobacteria bolo znížené

(18)

2018

Ľudská

Rozdielne zloženie ČM fajčiarov tabaku bolo spojené s vysokým
relatívnym zastúpením rodu Prevotella a poklesom relatívneho
zastúpenia Bacteroides

(09)
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5. Stres
Byť zdravý nie je len o strave, fyzickej aktivite a primeranom spánku. Zdravie je
ovplyvnené aj stresom. V čreve stres môže napríklad zvýšiť citlivosť, znížiť prietok krvi a
pozmeniť samotné zloženie ČM. Prepojeniu medzi mozgom a črevami tzv. gut-brain axis pri
regulovaní odpovedí iniciovaných stresom sa v poslednom období venuje veľké množstvo
štúdií a zistilo sa, že ČM je jedným z kľúčových hráčov pri kontrole tejto osi. Gut-brain-axis
má podstatný fyziologický vplyv na náladu, správanie a odpoveď organizmu na stres. Akútne
a chronické vystavenie stresovým situáciám môže zmeniť kvalitu a množstvo prijatých a
spotrebovaných kalórií, ktoré ovplyvňujú zloženie ČM, a tak práve energetická rovnováha
touto cestou dokáže ovplyvniť emočný stav človeka. Spôsoby komunikácie medzi ČM a
mozgom sa pomaly objasňujú a zahŕňajú nervus vagus, signalizáciu pomocou hormónov
čriev, imunitný systém, metabolizmus tryptofánu a mikrobiálne metabolity (medzi
najznámejšie patria mastné kyseliny s krátkym reťazcom). Dôraz sa kladie na dôležitosť
a význam zloženia ČM v ranom veku, ktoré má vplyv na celkový zdravotný stav či už detí
alebo dospelých. Výsledky predklinických štúdií naznačujú, že nedostatočné alebo žiadne
dojčenie, pôrod cisárskym rezom, užívanie antibiotík, vystavenie stresu, infekcie a iné
environmentálne vplyvy ovplyvňujú spolu s hostiteľskou genetikou zloženie a zmeny
mikrobiómu už v ranom veku, čo môže výrazne modulovať stresovú fyziológiu alebo
dokonca ovplyvniť samotné správanie. I keď väčšina štúdií sa realizovala na zvieratách, je
preukázateľné, že črevná mikrobiota má spoluúčasť na rôznych stresových situáciách vrátane
úzkosti, depresie a syndrómu dráždivého čreva. Je preto veľmi dôležité preorientovať výskum
na ľudí, a tak pomôcť odhaliť relatívny vplyv a kauzálny prínos mikrobiálneho systému
v spojitosti so stresovými poruchami (19, 20).
Záver
Črevná mikrobiota zohráva veľmi dôležitú úlohu pri starostlivosti o zdravie a v prevencii
chorôb. Preukázalo sa, že prirodzenou moduláciou črevnej mikrobioty pomocou špeciálnych
stravovacích návykov, zvýšenej fyzickej aktivity, zdravým životným štýlom (nefajčiť)
a vyhýbaniu sa stresovým situáciám by sa mohla účinne znížiť miera zdravotných rizík.
Ďalšou možnosťou modulácie črevnej mikrobioty je použitie probiotík, ktoré predstavujú
účinnú alternatívu pri prevencii a liečbe chorôb. Avšak napriek množstvu benefitov, ktorými
probiotiká disponujú, ich pôsobenie nie je špecifické a u jednotlivých príjemcov môže
varírovať. Preto je veľmi dôležitý výskum v oblasti personalizovanej medicíny a cielenej
modulácie črevnej mikrobioty spojenej s využitím špecifických probiotických kmeňov.
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NEDOSTATOK VITAMÍNU D A JEHO PREJAVY1
N. Pelechová, K. Rimárová
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Vitamín D je jedným z lipofilných vitamínov. V Strednej Európe sa prirodzene vyskytuje
v malom množstve v bežne sa vyskytujúcich potravinách (1). Hlavným zdrojom vitamínu D je
dostatočná expozícia slnečnému žiareniu a prísun z potravy. Potravou získame približne 5 –
10 % vitamínu D. Nachádza sa najmä v morských rybách, menšie množstvo v mäse, vo
vaječnom žĺtku, pečeni a mliečnych výrobkoch. Pre nedostatok vitamínu D v populácii sa preto
niektoré potraviny umelo obohacujú (fortifikujú). Vitamín D2 (ergokalciferol) prijímaný
potravou sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chilomikrónmi sa transportuje do
pečene. Až 90 % vitamínu D sa u človeka tvorí pôsobením slnečného žiarenia na kožu (2). Pri
jeho nedostatku ho môžeme prijať aj prostredníctvom výživových doplnkov, ktoré sa
odporúčajú užívať najmä v jesennom a zimnom období. Niektorým skupinám ľudí, ktorí sú
v ohrození zdravia, sa odporúča prijímať doplnky vitamínu D každý deň počas celého roka (3).
Medzi rizikové skupiny patria (4):







tehotné a dojčiace ženy,
adolescenti a mladé ženy,
dojčatá a deti do 5 rokov,
osoby staršie ako 65 rokov,
osoby s nedostatočnou expozíciou slnečnému žiareniu,
osoby s tmavšou pokožkou (Afrika, Južná Ázia).

Vitamín D je dôležitý pre vstrebávanie vápnika a fosforu a tak aj pre zdravé kosti, svaly
a zuby (3). Predpokladá sa, že okrem svojej kľúčovej úlohy pri mineralizácii kostí a homeostáze
vápnika, zohráva dôležitú úlohu aj pri svalovej sile, patogenéze psoriázy, prevencii niektorých
typov nádorov, roztrúsenej skleróze (SM), diabete a hypertenzii (5). Doplnok vitamínu D
u novorodencov a detí znižuje riziko vzniku diabetu 1. typu a predchádza vzniku rachitídy
(krivice) (6). Vitamín D prijímaný potravou alebo tvorený v koži je biologický neaktívny,
Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
1

349

aktivácia vitamínu D z tohto dôvodu vyžaduje enzymatickú premenu v obličkách alebo pečeni.
Cholekalciferol (D3) sa v pečeni metabolizuje na kalcidiol a časť kalcidiolu v obličkách na
kalcitriol (7).
Nedostatok vitamínu D a jeho odporúčaný príjem
Nedostatok vitamínu D je závažným zdravotným problémom v rozvojových, ale aj
v rozvinutých krajinách s celosvetovou prevalenciou 30 % až 80 % u detí a dospelých (8). Aj
v krajinách s celoročnou expozíciou slnečnému žiareniu sú u ľudí zaznamenané nízke hodnoty
vitamínu D vo všetkých vekových skupinách, čo zapríčiňuje zlý zdravotný stav kostí (9). Hoci
vitamín D je k dispozícii v niekoľkých potravinách a nápojoch, prevalencia nedostatku
vitamínu u dojčiat, detí a adolescentov je 12 až 24 %. Deti, ktoré sú dojčené, sú vystavené
vyššiemu riziku nedostatku vitamínu D (10). V súčasnosti platí všeobecný konsenzus
optimálnych dávok vitamínu D vyjadrených v medzinárodných jednotkách (IU) (2). Minimálne
a optimálne dávky podľa veku (2):






dojčatá do 1 roka – minimálny príjem 100 IU/deň,
deti staršie ako 1 rok – minimálny príjem 600 IU/deň,
dospelí 19 – 70 rokov – minimálny 600 IU/deň a optimálny príjem 1 500 – 2 000 IU/deň,
starší ako 70 – minimálny 800 IU/deň a optimálny príjem 1 500 – 2 000 IU/deň,
tehotné a dojčiace ženy – minimálny 600 IU/deň a optimálny príjem 1 500 IU/deň.

Pediatri by mali dávať rodičom súčasné odporúčania pre suplementáciu vitamínu D
a oboznámiť ich o dojčení a výžive počas detstva a dospievania (6). Vzhľadom na to, že
materské mlieko a ani mliečne formuly nezaisťujú dostatočný príjem vitamínu D, odporúča sa
podávať tento vitamín pravidelne od konca 1. týždňa života do konca 1. roku života (10).
Nutričná rachitída
Nutričná rachitída (NR) je spôsobená hlavne nedostatkom vitamínu D, ale aj vápnika alebo
oboch týchto živín. Predstavuje závažný zdravotný problémom v mnohých rozvojových, ale aj
rozvinutých krajinách. Opätovný výskyt krivice v rozvojových krajinách viedol k obnoveniu
záujmu o príčiny nedostatku vitamínu D. Okrem nutričných príčin sa skúma aj krivica
spôsobená vrodenými poruchami metabolizmu vitamínu D (10). Nutričná rachitída je
ochorenie, ktoré postihuje deti mladšie ako 18 mesiacov (najväčší výskyt NR je medzi 4. až 12.
mesiacom) (11) a adolescentov. Deficit vitamínu D a NR prevláda v rozvojových krajinách a
patrí medzi 5 najčastejších ochorení u detí. Prevalencia NR však rastie aj v rozvinutých
krajinách (Európa, Severná Amerika, Austrália) (9). Dôvodom je životný štýl detí, ktoré trávia
väčšinu času v interiéri (12). V minulom storočí bolo postihnutých vo Veľkej Británii viac ako
25 % detí. V súčasnosti je krivica jednou z najčastejších neprenosných chorôb u detí v
rozvojovom regióne sveta. Krivica je charakteristická deformáciou kostí a zakrpateným rastom,
deformáciou dolných končatín, u dievčat deformáciou panvových kostí (13).
Faktory zodpovedné za vznik krivice z nedostatku vitamínu D (10):
 oblasti, kde je Slnko počas zimných mesiacov nízko (severné časti Kanady),
 znečistené ovzdušie, ktoré zabraňuje prieniku ultrafialového žiarenia,
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 krajiny, kde oblečenie pokrýva väčšiu plochu kože (kultúrno-náboženské dôvody),
 stav vitamínu D v tele matky počas tehotenstva. Nedostatok vitamínu D u tehotných žien
zvyšuje riziko vzniku krivice u ich detí (minimálny denný príjem 600 IU/deň),
 pigmentácia kože (melanín absorbuje ultrafialové žiarenie, čím znižuje syntézu vitamínu D
v koži),
 vegetariánska strava bez doplnku vitamínu D,
 dojčenie bez doplnku vitamínu D (materské mlieko obsahuje približne 40 IU/liter,
minimálny denný príjem u dojčiat by mal byť 100 IU/deň, u detí starších ako 1 rok 600
IU/deň),
 genetické a etnické rozdiely v metabolizme vitamínu D.
Existuje množstvo spôsobov liečby NR. Základnou liečbou je podávanie vitamínu D2 alebo
D3 v terapeutických dávkach (1 500 – 6 000 IU/deň) až do normalizácie biochemických
krvných hodnôt. Trvanie liečby je obvykle 2 až 3 mesiace. Je dôležité počas liečby prijímať aj
doplnky s obsahom vápnika. Zlepšenie klinických príznakov, ako je bolesť, nastáva do 2
týždňov. U batoliat dochádza k vymiznutiu opuchov distálnych koncov dlhých kostí zvyčajne
do 6 mesiacov a úplná korekcia deformít nôh do 2 rokov, u adolescentov je vo väčšine prípadov
potrebná aj chirurgická korekcia (10). Suplementácia vitamínu D sa ukázala ako bezpečný
a účinný spôsob redukcie nutričnej rachitídy u ohrozených skupín detí (10).
Osteomalácia
Osteomaláciu definujeme ako narušenú mineralizáciu existujúcej (starej) kosti počas
procesu prestavby kosti. Osteomalácia, ale aj nutričná rachitída sa prevažne vyskytuje u ľudí
s tmavšou pleťou a u migrantov. Globálny výskyt ochorenia závisí od zemepisnej šírky (14),
stúpa s meniacou sa demografickou situáciou, zlyhaním prevencie a chýbajúcimi
intervenčnými programami. Osteomalácia nie je len chorobou dospelých, ale aj detí s
rachitídou, u ktorých je hlavnou príčinou deformácií a zlomenín dlhých kostí (15). Najväčším
rizikovým faktorom pre vznik osteomalácie je nedostatok vitamínu D. Medzi ďalšie rizikové
faktory patrí pokročilý vek, inštitucionalizácia, ochorenie pečene a obličiek, zápalové
ochorenie čriev, nedostatočná expozícia slnečnému žiareniu, alkoholizmus (14).
Diagnostika je založená najmä na klinických nálezoch a na rádiologickom vyšetrení.
U starších detí a adolescentov nižšieho vzrastu nemusia byť zmeny na RTG viditeľné, preto je
ťažké osteomaláciu diagnostikovať. U dievčat môže dôjsť k deformácii panvy. U starších ľudí
sa vyvinie svalová slabosť a bolesť, ktorá sa prejaví častými pádmi a zlomeninami (15).
Prevalencia deficitu vitamínu D v staršej populácii je 25 % až 52 %, u neinštitucionalizovaných
pacientov 9 % – 14 % (14).
Osteoporóza
Hlavným účinkom vitamínu D je resorpcia kalcia v gastrointestinálnom trakte – tvorbou
aktívneho kalcium viažuceho proteínu. Pri jeho nedostatku sa vstrebe len 10 – 15 % kalcia
a 60 % fosforu prijatého stravou. Ukazovateľom stavu vitamínu D v organizme je plazmatická
koncentrácia kalcidiolu. Hladina kalcidiolu vypovedá o množstvo vitamínu prijatého potravou,
ďalej získaného z expozície kože slnku a z tukových zásob v pečeni. Hladiny kalcidiolu pod 10
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ng/ml vedú k osteomalácii, hladiny medzi 20 – 35 ng/ml k osteoporóze (1 ng/ml zodpovedá 2,5
nmol/l). Ukazuje sa, že polovica európskej populácie má hodnoty kalcidiolu menšie ako 30
ng/ml (75 nmol/l). Kritický nedostatok vitamínu D je jednou z príčin senilnej osteoporózy. Až
80 % chorých vo veku 84 rokov má plazmatickú hladinu kalcidiolu nižšiu ako 10 ng/ml. Už
sérová hladina kalcidiolu pod 10 ng/ml) sa hodnotí ako vážny nedostatok vitamínu D. Pokles
koncentrácie vitamínu D pod 12 ng/ml vedie u starých ľudí aj k poklesu svalovej sily.
Účinok podávania vitamínu D vo vzťahu k výskytu zlomenín u žien po menopauze a
starších mužov bol predmetom hodnotenia radu klinických štúdií (16). Randomizované štúdie
s vitamínom D v dávke 800 a viac IU/deň a kalciom poukazovali na zníženie výskytu zlomenín.
Tento účinok ale nebol preukázaný u chorých, ktorí užívali len 400 IU/deň vitamínu D, a to aj
v štúdii Womens Health Initiative, kde sa porovnalo podávanie 400 IU vitamínu D a 1 000 mg
kalcia denne s placebo skupinou na riziko zlomenín krčku stehennej kosti (16). Vitamín D v
dávke 800 IU/deň znižoval u starých osôb riziko zlomenín pri páde o viac než 20 % (35 – 65 %).
Záver
Vitamín D patrí medzi najdôležitejšie biologické regulátory metabolizmu vápnika.
Primeraná hladina vitamínu D redukuje riziko vzniku autoimunitných ochorení, nádorov,
infekcií a diabetu 2. typu. V súčasnosti veľká časť populácie trpí nedostatkom vitamínu D
a s tým súvisí aj výskyt nutričnej rachitídy u detí a osteomalácie, či už v rozvojových, ale aj
v rozvinutých krajinách, čo predstavuje závažný celospoločenský zdravotný problém. Preto je
dôležité venovať sa prevencii daného problému a dodržiavať stanovené odporúčané denné
dávky vitamínu D, a to najmä v rizikových skupinách osôb.
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Diabetes mellitus (DM), cukrovka, je metabolické ochorenie s multifaktoriálnou
etiológiou charakterizované vysokými koncentráciami glukózy v krvi v dôsledku poruchy
sekrécie inzulínu, jeho účinku alebo oboch. Medzi charakteristické príznaky ochorenia patria
smäd, polyúria, rozmazané videnie a úbytok hmotnosti. V závažných formách, ako je
ketoacidóza alebo hyperglykemický-hyperosmolárny stav (akútne komplikácie), môže dôjsť
ku kóme až smrti chorého. DM je chronické ochorenie, ktoré vyžaduje nepretržitú lekársku
starostlivosť tak, aby sa predchádzalo akútnym komplikáciám, ale aj aby sa znížilo riziko
vzniku chronických komplikácií ochorenia. Ochorenie má negatívny účinok na rôzne orgány
v tele, môže spôsobiť ich poškodenie, dysfunkciu a potenciálne orgánové zlyhanie (1).
Starostlivosť o diabetického pacienta predstavuje komplex štandardov, nielen kontrolu
glykémie. Odporúčané štandardy starostlivosti o pacienta poskytujú lekárom, pacientom,
výskumníkom a ďalším zainteresovaným osobám všeobecné ciele liečby a nástroje na
hodnotenie kvality života u ľudí s diabetes mellitus. Individuálne zmeny v štandardnej liečbe
(napr. pri komorbidite pacienta) si vyžadujú zmenu stanovených cieľov tak, aby boli vhodné
pre danú osobu. Špeciálne zmeny v štandardnej liečbe sa vykonávajú u detí, tehotných žien
a u pacientov s prediabetom (2). Odporúčania zahŕňajú skríningové, diagnostické a
terapeutické opatrenia, ktoré priaznivo ovplyvňujú zdravotné výsledky pacientov s diabetom.
Mnohé z týchto intervencií sa ukázali ako nákladovo efektívne (3).
Prediabetes
Termín prediabetes predstavuje jeden z varovných signálov pred možným vznikom
diabetu (4). U osôb s prediabetom hrozí zvýšené riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu,
kardiovaskulárneho ochorenia a náhlej mozgovej príhody (5, 6). Pre diagnostiku prediabetu
bola prvotne posudzovaná len narušená glukózová tolerancia (IGT). Neskôr bolo pridané
ďalšie kritérium pre diagnostiku prediabetu a to hraničná glykémia nalačno (IFG) a zvýšená
1
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koncentrácia glykovaného hemoglobínu (HbA1c). V roku 2010 Americká diabetická
asociácia (ADA) usúdila, že prediabetes by mal zahŕňať kombináciu IGT so širším pásmom
každého z ostatných kritérií (6). Podľa kritérií WHO (8) definujeme prediabetes nasledovne:
− hraničná glykémia nalačno – impaired fasting glucose (IFG) = glykémia nalačno medzi
5,6 – 6,9 mmol/l,
− porušená glukózová tolerancia – impaired glucose tolerance (IGT) = glykémia po 2
hodinách počas orálneho glukózovo tolerančného testu (oGTT) medzi 7,8 – 11,0 mmol/l,
− hraničné zvýšenie koncentrácie HbA1C = 5,7 – 6,4 %, podľa Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT), čo zodpovedá 39 – 47 mmol/mol.
Prediabetes môže mať chorý pacient aj niekoľko rokov bez jasných symptómov, pokiaľ sa
nevyskytnú závažné zdravotné problémy, napr. diabetes mellitus 2. typu. Je dôležité
v takomto prípade navštíviť lekára kvôli predpokladanej zvýšenej glykémii, hlavne
v prípadoch, v ktorých sa vyskytne jeden z rizikových faktorov pre prediabetes: nadváha, vek
nad 45 rokov, prvostupňový člen rodiny s DM 2. typu, nízka fyzická aktivita, gestačný
diabetes počas tehotenstva, syndróm polycystických ovárií. Ako rizikový faktor sa považuje
aj rasa a etnicita: vyššie riziko vzniku prediabetu majú napr. Afroameričania a obyvatelia
Latinskej Ameriky (5).
Celosvetovo výskyt prediabetu stúpa. V roku 2030 prediabetes bude mať viac ako 470
miliónov ľudí (7). V USA má prediabetes približne 84 miliónov dospelej populácie (viac ako
1 z 3), z toho 80 % ľudí o tom nevie (4). Výskyt prediabetu v Európe je 11 % až 38 %, v Ázii
okolo 15 % (8).
Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, ktoré vedie k deštrukcii
pankreatických beta buniek produkujúcich inzulín. Inzulín je esenciálny anabolický hormón,
ktorý pôsobí na glukózu, lipidy, metabolizmus proteínov a minerálov. Inzulín umožňuje
glukóze vstrebať sa do svalov a tukových buniek. Ľudia s DM 1. typu si vyžadujú celoživotnú
substitučnú liečbu inzulínom. Hoci DM 1. typu môže byť diagnostikovaný v akomkoľvek
veku, je to jedna z najčastejších chronických chorôb detského veku. Najvyššia incidencia
ochorenia je vo veku 5 – 7 rokov a v puberte. Vo výskyte diabetu 1. typu zohráva dôležitú
úlohu aj genetická predispozícia. Riziko vzniku ochorenia bez rodinnej anamnézy je 0,4 %,
zatiaľ čo u detí chorej matky je 1 – 4 %, u chorého otca 3 – 8 % a u oboch chorých rodičov
dosahuje nárast vzniku diabetu 1. typu až 30 %. U jednovaječných dvojčiat je riziko vzniku
ochorenia v priebehu prvých 10 rokoch približne 30 % (9, 10).
Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus 2. typu je chronická metabolická porucha, ktorej prevalencia má
celosvetovo stúpajúci charakter. V dôsledku toho sa DM stáva epidémiou, pričom sa očakáva
v nasledujúcich desiatich rokoch zdvojnásobenie počtu chorých na DM 2. typu. V roku 1936
sa zaviedlo rozlíšenie medzi DM 1. typu a 2. typu. DM 2. typu bol prvýkrát opísaný ako
súčasť metabolického syndrómu v roku 1988. DM 2. typu (predtým známy ako DM bez
inzulínu) je najbežnejšou formou DM charakterizovanou inzulínovou rezistenciou, relatívnym
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nedostatkom inzulínu a hyperglykémiou. DM 2. typu je výsledkom interakcie medzi
genetickými, environmentálnymi a rizikovými faktormi správania. Z celkového počtu
diabetikov tvorí DM 2. typu 90 – 95 %.
Osoby, resp. pacienti s DM 2. typu sú zraniteľnejší voči rôznym formám krátkodobých aj
dlhodobých komplikácií, ktoré často vedú k predčasnému úmrtiu. Táto tendencia zvýšenej
chorobnosti a úmrtnosti sa prejavuje u pacientov s DM 2. typu z dôvodu bežného charakteru
tohto typu DM, jeho zákerného nástupu a neskorého rozpoznávania, najmä v rozvojových
krajinách ako je Afrika (11).
Diagnostika diabetes mellitus
Nesmierne dôležitá je včasná diagnostika diabetu. Odhaduje sa, že v súčasnosti 20 až
30 % diagnostikovaných chorých s DM 2. typu má už neskoré komplikácie diabetu. Tie sa
rozvíjajú postupne, po siedmich a viacerých rokoch trvania ochorenia. Diagnostika diabetu je
založená na dôkazoch chronickej hyperglykémie. Pre DM 1. typu je typický rýchlo sa
rozvíjajúci klinický obraz, ktorý spôsobuje absolútny nedostatok inzulínu (inzulínopéniu).
Okrem polyúrie, polydipsie a poklesu hmotnosti sa v priebehu niekoľkých dní (týždňov)
rozvinie dehydratácia, ketóza až ketoacidóza. Klinické príznaky však znamenajú len
podozrenie na DM a nie je možné z nich stanoviť diagnózu. Dôležité je vyšetriť glykémiu
štandardnou laboratórnou metódou (12, 13).
Pre diabetes mellitus je hladina glukózy v plazme venóznej krvi (12, 13):
> 7,0 mmol/l u pacienta nalačno,
> 11,0 mmol/l, ak nie je isté či šlo o odber nalačno.
Táto hodnota však musí byť potvrdená z nového odberu krvi, ale v iný deň. Okrem
zistenej hodnoty glukózy v krvi je pre stanovenie diagnózy potrebné mať aj prítomné typické
klinické príznaky DM: polyúria (zvýšený objem moču), polydipsia (nadmerné pitie tekutín)
a úbytok na telesnej hmotnosti. Tieto príznaky často chýbajú u DM 2. typu, preto v tomto
prípade má veľký význam laboratórna diagnostika. Ak je zvýšená glykémia stanovená len raz
a pacient nemá klinické príznaky diabetu, alebo je hladina glukózy nalačno v rozmedzí 5,6 –
7,0 mmol/l (ide o mierne zvýšenú hodnotu), musí byť diagnóza diabetu potvrdená pomocou
záťažového testu – orálny glukózový tolerančný test (oGTT) (12, 13).
Minimálne tri dni pred testom sa konzumuje normálna strava bez obmedzení. V deň testu
ráno pacient prichádza na vyšetrenie nalačno. Pacient vypije v priebehu niekoľkých minút
roztok 75 g glukózy a po 2 hodinách sa odoberie venózna krv a podľa hodnôt glykémie sa
stanoví diagnóza (12, 13):
− glykémia < 7,8 mmol/l – normálna glukózová tolerancia,
− glykémia 7,8 – 11 mmol/l – porušená glukózová tolerancia, odporúča sa pri danej hodnote
opakovať test o niekoľko mesiacov,
− glykémia ≥ 11,0 mmol/l – DM.
Liečba diabetes mellitus
U pacientov s DM je dôležitá nielen farmakologická liečba, ale aj liečba
nefarmakologická. Nefarmakologickou liečbou je špeciálna diabetická diéta. Jej cieľom je
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udržanie normálnej glykémie, primeranej telesnej hmotnosti a krvného tlaku (14).
U pacientov s diagnostikovaným DM 1. typu je indikovaná farmakologická liečba inzulínom.
−
−
−
−
−
−

U pacientov s DM 2. typu môžeme rozdeliť antidiabetiká do viacerých skupín (15):
liečivá zvyšujúce citlivosť na inzulín (metformín – prvá voľba diabetológov),
stimulátory sekrécie inzulínu,
liečivá obmedzujúce vstrebávanie glukózy z čreva,
liečba založená na inkretínovom účinku,
inzulín a inzulínové analógy,
inhibítory sodík-glukózového kotransportéru-2.

Klasická liečba DM 2. typu popri diéte zahrňuje podávanie metformínu, derivátov
sulfonylurey a v niektorých prípadoch aj humánnych inzulínov. V dnešnej dobe je široký
výber liekov, čo umožňuje individuálny prístup lekára k pacientovi (15).
Prevencia diabetes mellitus
Možností prevencie DM 2. typu u jedincov s prediabetom zahrňujú mnohé
farmakologické, ale aj nefarmakologické opatrenia. Medzi nefarmakologické opatrenia patrí
úprava životného štýlu (diéta, kontrola hmotnosti, fyzická aktivita, prestať fajčiť). Súčasťou
diétnych opatrení je optimálny príjem energie, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, konzumácia
celozrnných jedál, obmedzená konzumácia alkoholu, znížená konzumácia monosacharidov
a disacharidov (16).
Farmakologickým opatrením pri DM. 2. typu je užívanie metmorfínu. Podľa ADA sú
indikácie užívania metmorfínu u pacientov s prediabetickými dysglykémiami v rámci
prevencie DM 2. typu, hlavne ak má pacient (16):
− vek < 60 rokov,
− BMI ≥ 35 kg/m2,
− ženy s prekonaným gestačným DM,
− HDL < 1,0 mmol/l,
− triacylglyceroly > 1,7 mmol/l,
− artériová hypertenzia ≥ 140/90 mmHg,
− pozitívna rodinná anamnéza DM 2. typu u prvostupňových príbuzných.
Na Slovensku zatiaľ nie je povolené užívanie metmorfínu v prevencii DM 2. typu
u pacientov s prediabetickými dysglykémiami (16).
Záver
Diabetes mellitus (DM) predstavuje závažný verejno-zdravotnícky problém spoločnosti
v 21. storočí. DM je chronické ochorenie, ktoré má neustále stúpajúci trend výskytu, nielen
v staršej vekovej kategórii, ale čoraz viac sa diabetes diagnostikuje u detí a mladých ľudí.
Preto je dôležitá rýchla a spoľahlivá diagnostika, životospráva a dodržiavanie liečby diabetu,
aby sa dosiahol klesajúci trend výskytu tohto závažného chronického ochorenia, či už na
Slovensku alebo celosvetovo.
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SOCIÁLNE ASPEKTY CELIAKIE1
K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Najdôležitejším z hľadiska kvality života akejkoľvek skupiny chronicky chorých je
niekoľko aspektov podľa definície WHO: sociálne, spirituálne, osobnostné, pracovné.
Jednými z podstatných faktorov pre hodnotenie kvality života chronicky chorých a teda aj
celiatikov sú bezpochyby sociálne vzťahy, finančné zabezpečenie a celkový pohľad na
obmedzenia v spoločnosti. Niektoré štúdie zaoberajúce sa rôznymi skupinami celiatikov so
zameraním na kvalitu života (1) uvádzajú, že väčšina celiatikov, takmer 84 % sa cíti dobre,
bez väčších problémov a sociálnych obmedzení. Na Slovensku skúmaná vzorka celiatikov
však potvrdila obmedzenia v spoločnosti, pretože chorobu označili za pomerne neznámu až v
38,7 %. Respondenti ďalej uviedli, že väčšia časť spoločnosti, ktorá neprišla so spomenutou
chorobou do styku, ich nedokáže pochopiť (4).
Hodnotenie kvality života celiatikov
Vo vyhodnotení prieskumu kvality života celiatikov na Slovensku sa uvádza aj dôležitý
poznatok, že pacienti, ktorým bola celiakia diagnostikovaná po dvadsiatom roku života, majú
lepšiu prispôsobivosť k diéte, ale omnoho viac problémov vo svojom spoločenskom živote a
sociálnych vzťahoch. Môže to byť zdôvodnené tým, že dospelý človek musí po nástupe
bezlepkovej diéty zmeniť svoje každodenné návyky v spoločenskom živote. Prispôsobiť sa
diéte mu nerobí až taký veľký problém ako deťom, pretože je rozumovo vyspelejší a plne si
uvedomuje riziká a následky jej nedodržiavania. Naopak, u mladších ľudí, ktorým bola
celiakia diagnostikovaná v detskom veku, sa objavuje nespokojnosť a pocit odlišnosti od
ostatnej populácie, ktorý sa stupňuje v adolescencii. Medzi ďalšie sociálne obmedzenia, ktoré
trápia celiatikov patria časové obmedzenia z dôvodu nutnosti každodennej prípravy jedál,
strach rodičov o dieťa, aby náhodne nezjedlo potraviny s obsahom lepku, ťažkosti pri
rodinných návštevách, zaradení detí do predškolských a školských inštitúcií. Najčastejším a
najviac spomínaným je však finančné hľadisko a obmedzenie rodinného rozpočtu, keďže
potraviny tohto typu sú oveľa drahšie ako bežné (4).
Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
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Preto je logickým krokom väčšiny celiatikov získať rôzne formy sociálnej podpory od
štátu. Na Slovensku medzi takéto štátne podpory patrí sociálny príspevok na diétu, ktorý
poberá podľa nášho limitovaného prieskumu 45,2 % celiatikov. Ďalšou možnosťou rôznych
sociálnych zvýhodnení a zliav je preukaz ZŤP. Skutočnosť, že celiakia má nepriaznivý dopad
na rodinu, potvrdzuje 67 % celiatikov (4, 5).
Starostlivosť o celiatikov sa bezpochybne za posledných 15 rokov veľmi zlepšila.
Celiatici, ktorí začali s bezlepkovou diétou, napr. v deväťdesiatych rokoch, mali k dispozícii
len múku na bezlepkový chlieb, ktorú objednávali z Českej republiky. Na Slovensku
neexistoval výrobca múky. Cestoviny pacienti pripravovali zo sójovej múky, preto sa diéta
nazývala sójová diéta. Dnes je na Slovensku široká škála výrobcov domácich aj zahraničných
(2, 4, 5, 6).
Bezlepková diéta predstavuje pre rodinu multifaktoriálnu záťaž a značné finančné
bremeno. Ceny bezlepkových potravín, aj keď je časť hradená zdravotnou poisťovňou, sú
vysoké. Kilogram múky na recept čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou stojí štyrikrát
viac ako bežne používaná múka. Takisto sú finančne náročné ostatné bezlepkové výrobky,
najmä tie, ktoré nepodliehajú predpisu na recept. Obvodný lekár, respektíve gastroenterológ,
predpíše na recept množstvo potravín, ktoré celiatik potrebuje. Vybratím a doplatením týchto
potravín v lekárni niektoré sociálne slabšie rodiny hlboko siahnu do svojej peňaženky. Diéta
je nákladná a finančne zaťažujúca aj pre ekonomicky činnú rodinu strednej vrstvy
spoločnosti.
Aj pri všetkej starostlivosti štátu o rodiny v hmotnej núdzi, vysoká nezamestnanosť na
východnom Slovensku, ako aj v niektorých iných lokalitách Slovenska, alebo zamestnanosť s
príjmom len na úrovni životného minima, alebo príjmu len málo vyššieho ako sociálna dávka
(zamestnanosťou s prevyšujúcim príjmom stráca nárok na dotácie pre deti v škole) ohrozuje
výživu a zdravý vývoj detí najmä vtedy, keď sú odkázané na nákladnú bezlepkovú diétu.
Podľa výpovede obvodného gastroenterológa niektorí rodičia si dávajú predpisovať
nedostatočné množstvo potravín. Možno si ich dávajú predpisovať u obvodného lekára, alebo
na ne nemajú finančné prostriedky (1, 4, 5).
Starostlivosť o choré deti na celiakiu zaostáva najmä v starostlivosti garantovanej štátom.
Zákon o sociálnej pomoci 195/1998 Z. z. (7, 8) umožňuje poskytovať príspevok na diétne
stravovanie v rovnakej výške pre všetky vekové kategórie, čo nie je správne. Staršia mládež
odchádzajúca napr. z vidieka do mesta za vzdelaním je odkázaná na väčší nákup
bezlepkových polotovarov, napr. hotového chleba, alebo iných potravín, ktoré sú drahé.
Rozdielna je aj konzumácia potravín dospelých študujúcich detí a detí v mladšom veku.
Okrem toho je príspevok poskytovaný len časti rodín, ktoré sú sociálne slabšie. Lokálne
ekonomické problémy v sociálne slabších častiach Slovenska, množstvo nezamestnaných,
rodín žijúcich na sociálnych dávkach, ktorí sú v hmotnej núdzi spôsobuje, že nestačí
príspevok na nákladnú diétu, ktorý je poskytovaný podľa zákona 195/1998 Z. z. Nutrične sú
ohrozené deti z neúplných rodín, kde sa o výchovu stará len matka (3). Podľa štatistík každé
tretie manželstvo sa v SR rozpadá. Sociálne slabšia matka, ktorej sú deti zverené, má
obmedzené možnosti k prístupu k bežným formám výživy a ťažko vie zvládnuť obmedzujúcu
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nákladnú výživu. Z dôvodu starostlivosti o dieťa/deti, ktoré má bezlepkovú diétu a na
výchovu ktorého je sama, nemá možnosť sa zamestnať, alebo jej zamestnanie by neprinieslo
do rodiny žiadny finančný efekt.
Pre celiakov existuje pomôcka – elektrospotrebič, automatická pekáreň chleba, dôležitá
najmä pre študujúcu mládež mimo domova v internátoch a privátnom ubytovaní. Pomocou
piecky by si mladí ľudia mohli denne pripraviť potrebný chlieb alebo pečivo. Elektrospotrebič
má tú výhodu, že príprava chleba, či pečiva sa dá časove naprogramovať. Upečie sa napr.
pred príchodom zo školy. V rámci kompenzácií v zmysle zákona 195/1998 Z. z. sa poskytuje
príspevok na zakúpenie množstva rôznych pomôcok pre zdravotne postihnutých, ale na túto
pomôcku celiatickí pacienti nemajú nárok. V zmysle zákona za pomôcku pre občana s
ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje hnuteľná vec, ktorá slúži občanovi na
zmiernenie a prekonanie sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z ťažkého zdravotného
postihnutia. Navrhuje sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím za účelom kompenzácie
straty funkčnosti orgánu alebo orgánovej časti alebo poklesu funkčnosti. Je nesporné, že
piecka uľahčí prípravu stravy pre občanov, odkázaných na špecifický diétny režim, avšak
nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility,
komunikácie, nevyhnutných životných úkonov a nevyhnutných prác v domácnosti ani v
oblasti zvýšených výdavkov. Z uvedeného dôvodu sa peňažný príspevok na jej kúpu v zmysle
Zákona o sociálnej pomoci nenavrhuje.
Čo sa týka trhu bezlepkových potravín, situácia sa rapídne zlepšila za posledných 15 – 20
rokov. Vzniklo množstvo bezlepkových predajní alebo predajní zdravej výživy, v ktorých je
sortiment aj bezlepkových potravín našej a zahraničnej produkcie. V bežných kníhkupectvách
pribudla odborná aj vedecká literatúra o celiakii a bezlepkovej diéte. Na trhu sa objavili
knihy, časopisy, informačné publikácie, za ktoré je celiakistická verejnosť vďačná. Niektoré
z nich vydávajú nadácie a občianske združenia, ale väčšinou nie sú určené na priamy predaj
a vydávajú sa za účelom informovať členov združenia.
Veľkým prínosom pre celiakov sú občianske združenia, ktoré vytvárajú množstvo
sociálnych, poradenských a iných aktivít pre deti a dospelých. Deti s celiakiou, ktoré sa
nemôžu rôznych aktivít zúčastňovať v rámci svojej školy, môžu sa zúčastniť letného tábora
s poskytnutím kvalitnej bezlepkovej diéty. V rámci združení sa vyvíjajú aj informačné
internetové servery, možnosť poradenstva s lekárom bez časove náročnej návštevy svojho
odborného lekára. Psychickú podporu poskytuje vzájomná výmena skúseností celiakov na
rôznych stretnutiach usporiadaných občianskymi združeniami pracujúcimi pre celiatikov.
Pacient sa necíti sám v oklieštení svojej diéty, ale dostáva takto psychickú podporu rovnako
postihnutých (6).
Občianske združenia pre celiatikov v SR:
1. Združenie rodičov a priateľov deti a mladistvých s celiakiou, Košice. Adresa: Ústav
verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 08 Košice; tel.: +421 55 234
3339; e-mail: kvetoslava.rimarova@upjs.sk; zodpovedná osoba: doc. MUDr. Kvetoslava
Rimárová, CSc., mim. prof.
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2. Občianske združenie celiatikov, Bratislava. Adresa: Jégého 9, 821 08 Bratislava; email:
khajtasova@stonline.sk; zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Hajtášová
3. Slovenská liga celiakov, Trnava. Adresa: Radlinského 1, 917 01 Trnava; email:
celiakia@golemtech.sk; zodpovedná osoba: Ing. Viera Hankovičová
4. Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany. Adresa: Pribinova 2, 921 01 Piešťany;
email: ssc@post.sk
Záver
Všetky tieto vymoženosti, starostlivosť o ľudí s celiakou, sú významné a prospešné.
V každej spoločnosti však žijú ľudia s nízkym vzdelaním, nedokončeným základným
vzdelaním, matky zníženej mentálnej úrovne a rodiny s nízkou sociokultúrou. Tieto vrstvy
obyvateľstva nemajú možnosť čerpať informácie z internetu, nakoľko k počítaču a internetu
nemajú prístup, neovládajú ho a ani na to nemajú šancu, dokonca majú problém s čítaním
textu a jeho porozumením. Takáto matka s postihnutým dieťaťom na celiakiu je odkázaná na
rady lekárky v štandardnej ambulancii, ale môže požiadať o pomoc aj občianske združenie.
Sociálne úseky zo skúseností udávajú, že deti s chorobami vyžadujúcimi náročné diéty, ako
celiakia, fenylketonúria a iné závažné postihnutia, museli byť v záujme ich prežitia
umiestnené do ústavnej starostlivosti.
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OBSAH LEPKU V POTRAVINÁCH Z HĽADISKA VEREJNÉHO ZDRAVIA1
K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Celiakia je chronické autoimunitné ochorenie tenkého čreva, ktoré sa objavuje u ľudí
s genetickou predispozíciou v každom veku už od ranného detstva. Symptómy zahŕňajú
bolesť a príznaky v tráviacom systéme, chronické zápchy, hnačky, spomalenie rastu, anémiu
a únavu (7). Ľudia s nediagostikovanou celiakiou majú nedostatok vitamínov, minerálov
a živín v dôsledku nedostatočnej absorpcie v tenkom čreve. V súčasnosti je jedinou formou
liečby celoživotná bezgluténová (bezlepková) diéta (7, 11). Neexistuje medikamentózna
liečba, ktorá by ochránila črevo pred autoimunitnou reakciou v prítomnosti gluténu. Prísne
dodržiavanie diéty umožňuje črevu zregenerovať sa a symptómy začnú ustupovať podľa toho,
kedy sa s diétou začalo a ako prísne sa dodržuje.
Celiakia je charakterizovaná mnohými sprievodnými symptómami a komplikáciami (1, 2,
4). Diéta znižuje riziko osteoporózy, rakoviny tenkého aj hrubého čreva a v niektorých
prípadoch aj sterility (2, 11). Nedodržiavanie diéty môže viesť k relapsu ochorenia a k ďalším
zdravotným komplikáciám. Pri celiakii, ale aj pri potravinovej alergii na obilniny je
antigénom bielkovina glutén, bohatá na aminokyseliny prolín a glutamín, ktoré súhrne
nazývame prolamíny. Lepok je súčasťou obilnín, ako sú pšenica, raž a žito, otázny stále
zostáva ovos. Prolamíny sa nazývajú podľa toho, v ktorej obilnine sa nachádzajú, napr.
prolamín pšenice sa označuje ako gliadín (hlavný toxický prolamín), v jačmeni hordeín, v raži
avenín a v ovse secalín. Lepok sa nevyskytuje v ryži, kukurici, zemiakoch, pohánke. Je treba
vedieť, že celiakia neexistuje bez gluténu. Presné zloženie gliadínov, ktoré vyvolávajú zápal
čreva, nie je známe. Dnes poznáme len v bežnej pšenici viac ako 45 rôznych gliadínov, ktoré
sa delia ešte na podskupiny označené gréckymi písmenami , ,  a  podľa ich
elektrochemických vlastnosti. Akákoľvek úprava lepku – hydrolýza, resp. enzymatická
degradácia – neničí spúšťací mechanizmus gluténových peptidov pre celiakiu. Jedinou
terapiou tak celiakie ako aj alergie na obilniny je bezlepková diéta. Totálne vylúčenie lepku
1

Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018 a vnútorným projektom IPEL
VVGS-2018-897.
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a úplná purifikácia produktov špeciálne určených per bezlepkovú diétu nemôže existovať,
takže v skutočnosti každý celiatik alebo alergik určité množstvá lepku prijíma. Udáva sa, že
pre 95 % celiatikov je 50 g ovsa denne na bezpečnej úrovni a bez dopadu na zdravotný stav
(3, 10, 12).
Osoby trpiace chronickým ochorením – celiakiou alebo alergiou na pšeničnú bielkovinu –
pociťujú diskomfort a obmedzenie v príjme stravy, čo je v kontraste s definíciou zdravia
podľa WHO (1, 5, 8). Celiakia je uvedená aj v MKCH, a to pod číslom K 90.0. Podstatou
celiakie je neprimeraná reakcia organizmu na kontakt s gluténom, ktorý sa nachádza v
niektorých druhoch obilia, ako pšenica, špalda, jačmeň, raž či ovos. Jedinou možnou liečbou
pri tomto ochorení je celoživotné dodržiavanie bezlepkovej diéty. Hlavným cieľom práce bolo
preto poukázať na problematiku a potrebu prísneho dodržiavania bezlepkovej diéty, ktorú
pacienti často podceňujú.
Na tému kvality života osôb s celiakiou existuje niekoľko štúdií. Niektoré sa zameriavajú
na dospelú populáciu (1, 4, 5, 9, 17), iné sa venujú deťom (8). Celiakia sa rozvíja a je
diagnostikovaná už v detstve a má negatívny dopad nielen na zdravie, ale aj na fyzické,
sociálne a psychologické faktory kvality života. Veľmi dôležité je potvrdenie choroby
a zistenie jej rozsahu. Vedecké štúdie, ktoré porovnávali kvalitu života u pacientov
s celiakiou, sa vo svojich výsledkoch rozchádzajú.
Rozdiely v prahových hodnotách lepku v EÚ a USA
Lepok patri do skupiny potravinových alergénov (13). V bezlepkovej diéte sa vyskytujú
v podstate dva druhy škrobových produktov:
− prirodzene bezlepkové – ich základom je ryža, kukurica, zemiaky, amarant, strukoviny,
− produkty tzv. odlepkované, ktorých základom je technologicky upravený pšeničný škrob,
resp. iné druhy lepkového škrobu, kde je lepok vyextrahovaný.
Bezpečná prahová hranica pre obsah lepku v bezlepkových potravinách je stále príčinou
vedeckých diskusií. Súčasný Codex alimentarius udáva dve hranice prítomnosti gluténu (10,
12, 14, 15, 16):
a) 20 mg.kg-1 (20 p.p.m.) pre produkty prírodne bezlepkové,
b) 200 mg.kg-1 (200 p.p.m.) pre produkty, ktoré nie sú prirodzené bezlepkové.
V poslednej dobe sa navrhuje limit 100 p.p.m. tak zo strany európskej – EFSA (Euroepan
Food Safety Authority), ako aj americkej – FDA (Food and Drug Administration) (15).
Definícia bezlepkových produktov a jej vedecký základ majú v dnešnej dobe 3 hlavné
vedecké ciele:
1. Stanoviť valídnu metodiku merania lepku v potravinách tak, aby mohli byť detekované
aj extrémne nízke hodnoty lepku. V metodike stanovenia lepku v potravinách sa najčastejšie
používa tzv. sendvičová metodika ELISA, ktorá má minimálny detekčný limit 3,2 p.p.m. Tak
isto sa používa tzv. prstencový test.
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2. Stanoviť toxikologický prah lepku pre pacientov s celiakiou. Toxikologický výskum
hodnôt lepku je pomerne náročný a použitie dvojitých slepých klinických štúdií si vyžaduje
dve náročné črevné biopsie v tesnom časovom odstupe. Okrem toho táto metodika naráža na
obrovskú interindividuálnu reaktivitu celiatikov na lepok.
3. Zistiť hodnoty expozície pacientov s celiakiou počas diéty, t.j. tzv. ADI – prijateľné
denné dávky lepku.
V spotrebe a legislatíve označovania a prahových hodnôt lepku u bezlepkových produktov
existujú v európskych krajinách veľké geografické rozdiely vzhľadom na národné stravovacie
zvyklosti. Napr. najnižšia spotreba bezlepkových produktov bola zistená v Španielsku. Tento
gradient je ovplyvňovaný aj dotáciou bezlepkových potravín v európskych krajinách. Celiatici
v severských krajinách konzumujú dvakrát toľko chleba ako v krajinách južných (Taliansko,
Grécko), ale južné krajiny používajú oveľa viac cestovín. V týchto krajinách existujú aj
odlišnosti v legislatíve prahu lepku v bezlepkových potravinách. Severské krajiny majú limit
200 mg.kg-1 (200 p.p.m.), zatiaľ čo Taliansko 20 mg.kg-1 (20 p.p.m.). Slovenský Potravinový
kódex určuje normu lepku 200 mg.kg-1 sušiny (10, 12,14, 15, 16).
Okrem odlišných noriem prahových hodnôt lepku v bezlepkových potravinách môžu byť
v jednotlivých krajinách EU aj odlišné regulácie. V Taliansku je napr. zakázané používať
odlepkovaný pšeničný škrob na výrobu cestovín. Existencia limitu 200 p.p.m. umožňuje
použiť aj odlepkovaný pšeničný škrob na výrobu kvalitatívne dobrých bezlepkových potravín,
hlavne chleba a pečiva. Takéto odlepkované produkty sa často používajú v severských
krajinách a vo Veľkej Británii a zmena limitu by znamenala takmer pohromu pre lokálnych
výrobcov a producentov. Z tohto názorového rozporu sa začínajú presadzovať tzv. názory
„uprostred“, t.j. že za bezlepkové by sa mali označovať potraviny s dávkou lepku nižšou ako
100 mg.kg-1.
V USA organizácia FDA stanovila normu 20 p.p.m., ktorú schválil kongres v roku 2004
a odporučila ju FALCPA (The Food Allegen Labeling and Consumer Protection Act). FDA
určuje ale aj metodiku merania pri tejto hranici lepku (ELISA) (14).
Povinnosti výrobcov
Potravinové alergie a celiakia sa pokladajú za dôležitú zložku bezpečností potravín, preto
výrobcovia musia byť maximálne starostliví pri označovaní svojich produktov. Základnou
povinnosťou potravinových výrobcov a producentov je:
a) Varovanie o obsahu alergénu a lepku v potravine.
b) Varovanie o možnom obsahu alergénu a lepku v potravine – tento systém sa používa
najčastejšie, pretože alergény môžu byť prítomne v rámci cross kontaminácie, resp. skríženej
kontaminácie. Táto kontaminácia znamená, že výrobok v skutočností daný alergén, resp.
lepok neobsahuje, ale v technologickom procese v továrni sa tento alergén mohol dostať
z iného produktu, napr. pri skladovaní v tých istých nádobách či obmenami produkcie na
jednej výrobnej linke. Toto varovanie sa v praxi uplatňuje v rámci označenia „výrobok môže
obsahovať“ sóju, lepok, vaječné bielkoviny a pod.
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c) Zvyšovať kvalitu potravín použitím systému tzv. GMP (Good Manufacture Practise),
ktorý zahŕňa aj interpretáciu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Tento
systém zahŕňa starostlivé vyberanie a voľbu dodávateľov, sledovanie možnosti kontaminácie
výrobku v technologickom procese, pri balení, transporte, resp. predaji a konečnú kontrolu
a analýzu výrobku (10, 22, 23, 24).
d) Konečným výsledkom by malo byť, že daný potravinový produkt obsahuje
ingrediencie, ktoré pri jeho výrobe boli použité. Systém varovného označenia na jednej strane
upozorňuje na možnosť obsahu alergénov v potravine, ale na druhej strane osobám trpiacim
na alergiu zužuje možnosti a sortiment použitia tohto výrobku.
Označovanie potravín a alergénov v Európskej únii
Komisia Codex alimentarius, Európska komisia a iné medzinárodné organizácie
definovali vedecké kritériá, ktoré sa používajú pri označovaní potravín s obsahom alergénov.
V roku 2003 vyšla jedna z najznámejších smerníc EÚ v oblasti alergénov a označovanie
potravín – 2003/89/EC (3, 14, 15, 16). Táto smernica ukladá za povinnosť označovať
výrobcom potravín 12 alergénov. Potraviny, ktoré sú označované ako bezlepkové, sú
zaraďované kategorizačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva do zoznamu dietetických
potravín a sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Testovací proces vykonáva Úrad
verejného zdravotníctva SR, ktorý meria stopy lepku vo vzorkách potravín metodikou ELISA
a vydáva bezlepkový certifikát pre skupiny potenciálnych alergénov (tzv. major allergens).
Tieto alergény zahŕňajú: obilniny s obsahom gluténu, ryby, kôrovce, vajíčka, arašidy, sóju,
mlieko a mliečne produkty, orechy, zeler, horčicu, sezamové semiačka a sulfidy. Tieto tzv.
hlavné alergény sú zodpovedné za takmer 90 % alergických reakcií a intolerancií. K smernici
je pripojený aj zoznam alergénov, ktorý sa bude meniť podľa najnovších vedeckých
poznatkov. Podľa tejto smernice neexistujú žiadne výnimky, ktoré by umožňovali zakrývať
obsah alergénu a lepku vo výrobku. V prípade, že sa určité ingrediencie v potravinách
vyrábajú z určitého alergénu, musia sa tiež označiť, napr. lecitín zo sójových bôbov,
modifikovaný škrob z pšenice (21, 24).
Záver
V práci prezentujeme etiopatogenézu, klinickú symptomatológiu nediagnostikovanej
a neliečenej celiakie, v popredí so závažným primárnym malabsopčným syndrómom. Jeho
prejavmi sú: denutrícia, črevná dispepsia, anémia, hypovitaminózne stavy, znížená
imunokompetencia, osteomalácia, osteoporóza a ďalšie závažné komplikácie.
Za hlavný patogénny činiteľ z rastlinnej bielkoviny gluténu sa považuje alfa-gliadín z jeho
prolamínovej zložky. Potrebné je zdôrazniť význam celoživotného dodržiavania
bezgluténovej diéty, aj z hľadiska prevencie črevných lymfómov. Prezentujeme prehľad
vhodných obilninových zdrojov v rámci bezgluténovej diéty, ako aj tie, ktoré je potrebné
v rámci diéty eliminovať. Dôležité sú legislatívne opatrenia zamerané na stanovenie
tolerovateľného obsahu gluténu v potravinách, ako aj označovanie alergénov na etiketách
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potravín. Je snahou EFSA, WHO/FAO stanoviť jednotné medzinárodne platné usmernenie
pre zdravotne bezpečný obsah lepku v potravinách pre celiatikov.
Pretrvávajúce problémy pri označovaní, labelizácii alergénov a lepku a pri určovaní
noriem pre bezlepkové potraviny:
− aký je bezpečný prah lepku v bezlepkových potravinách;
− ako stanoviť metodiku merania lepku a alergénov, lebo každá metodika meria iné hodnoty
vzhľadom na jej mechanizmus, najčastejšia je ELISA;
− zmena prahových hodnôt lepku v potravinách a jej legislatívna úprava na jednotnú normu
môže významne ovplyvniť národných špecifických producentov bezlepkových potravín
s negatívnym dopadom na celiatikov v danej krajine, každá zmena v legislatíve
o prahových hodnotách lepku, resp. alergénov môže mať veľmi významné následky tak na
konzumenta, ako aj na potravinársky priemysel a ekonomiku daného štátu;
− je ovos zakázaná alebo povolená potravina – aký druh lepku vlastne obsahuje?;
− ak chýba prah lepku v potravinách alebo prístup k nemu je nejednotný, vyvoláva to
zmätok, skeptizicmus a značnú nedôveru konzumentov;
− ako identifikovať ďalšie alergény, každá úprava smernice EU bude mať dopad na
producentov;
− každá zmena prahu a označovania lepku a alergénov má obrovský vplyv na zdravie
konzumentov, cieľom je minimalizovať riziko pre takýchto konzumentov;
− hľadať klinické metodiky na určenie alergie, pretože tu existuje vysoký stupeň
interindividuálnej variability a na druhej strane vysoko senzitívni jedinci sa z etických
a medicínskych dôvodov testovať nemôžu;
− odstrániť a unifikovať laboratórne nedostatky, ako napr. použite rôznych metodík,
nedostatočné extrakcia, nízky detekčný limit danej látky, resp. lepku;
− skrížená reaktivita na rôzne druhy alergénov.
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VPLYV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA VÝSKYT OSTEOPORÓZY
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Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu charakterizované úbytkom kostnej hmoty a
poruchou mikroarchitektúry kostného tkaniva, čoho následkom je zvýšená fragilita kostí a
náchylnosť k zlomeninám. Používajú sa aj pomenovania ako „tichý zlodej kostí“, „detská
choroba“ s geriatrickými následkami alebo „syndróm švédskej sekretárky“.
Z etiopatogenetického hľadiska rozlišujeme dva základné typy osteoporózy, a to
osteoporózu primárnu a osteoporózu sekundárnu.
Súčasná definícia osteoporózy nám umožňuje sledovať epidemiológiu osteoporózy na
základe výskytu zlomenín, alebo na základe výskytu denzitometricky definovanej
osteoporózy. Najčastejšie miesta zlomenín pri osteoporóze sú proximálny femur, stavce a
predlaktie. Americkí autori vypočítali, že 50-ročná žena má až 39 % riziko osteoporotickej
zlomeniny a 50-ročný muž približne 13 %. Celoživotné riziko úmrtia na následok zlomeniny
femuru je porovnateľné s rizikom úmrtia na rakovinu prsníka a dokonca 4-násobne vyššie ako
na rakovinu krčka maternice.
V roku 2011 publikovala Medzinárodná spoločnosť pre osteoporózu (International
Osteoporosis Foundation – IOF) komplexnú správu o epidemiológii osteoporózy a jej
dôsledkoch v piatich najväčších krajinách Európskej únie (Nemecko, Francúzsko, Veľká
Británia, Taliansko a Španielsko). Na základe uvedeného prieskumu vzniklo v Európe za rok
2010 každú hodinu 280 nových fraktúr, čo bolo celkovo 2,46 milióna fraktúr. Priemerne bolo
34 000 úmrtí v dôsledku fraktúry (80 úmrtí za deň), pričom 49 % bolo následkom zlomeniny
bedra.
Súčasná populácia Slovenska sa odhaduje na 5,5 mil., z toho 32 % (1,8 mil.) je starších
ako 50 rokov. Približne 9 % (476 000) je vo veku nad 70 rokov. V roku 2050 sa odhaduje, že
50 % (2,5 mil.) obyvateľov bude mať viac ako 50 rokov a 22 % (1,1 mil.) bude starších ako
70 rokov. Podľa údajov NCZI vzrástol v rokoch 1974 – 2003 počet prípadov zlomenín
proximálneho femuru z 1 673 na 10 703. V roku 2006 bol počet pacientov hospitalizovaných
s fraktúrou bedra celkovo 6 913 a z toho 5 462 (79 %) tvorili pacienti vo veku nad 50 rokov,
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čo znamená, že miera výskytu bola 12,6 na 10 000 obyvateľov. Približne 2-krát viac zlomenín
bolo u žien ako u mužov (1, 2).
Rizikové faktory osteoporózy
Tab. 1. Stavy, ochorenia a medikácie spôsobené alebo vedúce k osteoporóze a fraktúram (2)
nízky príjem vápnika
vysoký príjem kofeínu
alkohol (3 a viac nápojov denne)
fajčenie (aktívne aj pasívne)
nadmerný príjem vitamínu A
hliník (napr. prítomný v antacídach)
androgénna insenzitivita
anorexia nervosa a bulímia
atletická amenorea
hyperprolaktinémia
adrenálna insuficiencia
Cushingov syndróm
diabetes mellitus
céliakia
žalúdkový bypas
gastrointestinálna operácia
zápalové ochorenie čreva (IBD)
hemofília
leukémia a lymfómy
mnohopočetný myelóm
ankylozujúca spondylitída
systémový lupus erythematosus

Faktory životného štýlu
nedostatočný príjem vitamínu D
vysoký príjem soli
nedostatok fyzickej aktivity
pády
imobilita
chudosť
Hypogonadálne stavy
panhypopituitarizmus
predčasné ovariálne zlyhanie
Turnerov a Klinefelterov syndróm
Endokrinné poruchy
hyperparatyreóza
tyreotoxikóza
Gastrointestinálne poruchy
malabsorpcia
pankreatická insuficiencia
primárna biliárna cirhóza

Hematologické poruchy
kosáčikovitá anémia
systémová mastocytóza
talasémia
Reumatické a autoimunitné ochorenia
reumatoidná artritída
Iné

epilepsia
amyloidóza
chronická metabolická acidóza
kongestívne zlyhanie srdca
depresia
emfyzém
renálne ochorenie end-stage

idiopatická skolióza
sclerosis multiplex
svalová dystrofia
parenterálna výživa
potransplantačná choroba kostí
predošlá fraktúra v dospelosti
sarkoidóza
Lieky

antikoagulanciá (heparín)
agonisty gonadotropín uvoľňujúceho hormónu
cyklosporín A a takrolimus
glukokortikoidy (nad 5 mg/deň prednizónu viac
ako 3 mesiace)
chemoterapeutiká v protinádorovej liečbe

inhibítory aromatáz
lítium
barbituráty
antikonvulzíva
depotný medroxyprogesterón
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V mnohých oblastiach medicíny sa už viac rokov venuje veľká pozornosť rizikovým
faktorom, pretože sa ukázalo, že ich eliminácia dokáže priaznivo ovplyvniť vznik a priebeh
viacerých závažných ochorení. Obdobný prístup sa začína uplatňovať aj v osteológii. Je preto
potrebné, tak ako to už štandardne robíme napríklad v kardiológii, zadefinovať rizikový profil
pacienta z hľadiska vzniku osteoporotickej fraktúry v najbližších 10 rokoch. National
Osteoporosis Foundation (NOF) publikovala v aktuálnych odporúčaniach 79 stavov, chorôb a
liekov, ktoré spôsobujú alebo napomáhajú vzniku osteoporózy (tab. 1).
Peak bone mass
Stav kostnej denzity závisí od genetických faktorov, ale približne až v 50 % je
modifikovaný faktormi životného prostredia, medzi ktorými má veľkú úlohu výživa. Tá má
vplyv na maximálnu pevnosť kostí prostredníctvom vrcholného zvýšenia peak bone mass
(PBM), zlepšením proteínovej zložky, mineralizácie kostí a znížením rýchlosti úbytku
kostného matrix v priebehu starnutia. Má vplyv aj na udržanie svalovej sily, a tým sa obmedzí
sarkopénia u starších pacientov (2). Maximum kostnej hmoty sa dosahuje vo veku 25 – 30
rokov. Po 35. roku života začína úbytok kostnej hmoty – muži aj ženy o 0,3 – 0,5 % ročne. U
žien po menopauze až o 2 % ročne. Dodržiavaním zásad správnej výživy a zásad zdravého
životného štýlu v detstve a dospievaní vieme výrazne znížiť riziko vzniku osteoporózy
v dospelosti. Pre tvorbu kostnej hmoty je najdôležitejší vápnik, vitamín D a pohybová
aktivita. Nedostatočný príjem vápnika, vitamínu D a nedostatočná pohybová aktivita v detstve
má za následok vznik osteoporózy. Ide teda o ochorenie začínajúce v detstve s možnou
klinickou manifestáciou v detstve, často ale až v dospelosti a v starobe (3).
Vápnik a vitamín D
Vápnik je najdôležitejší minerál v ľudskom tele. 99 % vápnika sa nachádza v kostiach
a zuboch. Jeho resorpciu podporuje vitamín D, kyslé prostredie a dostatočný príjem bielkovín.
Vylučuje sa obličkami. Deficit vitamínu D postihuje až 30% svetovej populácie a až 80%
starých ľudí. V prevencii a liečbe osteoporózy je adekvátny príjem kalcia absolútnou
podmienkou všetkých režimov. Kalcium bráni uvoľňovaniu parathormónu (PTH), a tým i
zvýšenej osteoresorpcii. Najvýznamnejším zdrojom vápnika v našej populácii je mlieko a
mliečne výrobky. Rastlinné zdroje, ako mak, lieskové a vlašské orechy a sója sú tiež bohatým
zdrojom vápnika. U ľudí s intoleranciou laktózy a najmä u starších ľudí sú vhodné
kyslomliečne produkty, resp. nízkotučné mlieko a mliečne výrobky, alebo je nutné vápnik
prijímať vo forme farmakologických prípravkov. Odporúčané denné dávky vápnika závisia
jednak od veku a pohlavia, ale aj od rastovej fázy, či iných zvýšených nárokov (tehotenstvo,
dojčenie). Tab. 2 uvádza odporúčania WHO a OVD pre obyvateľstvo SR z r. 2015 (9. revízia)
(11). Odporúčanú dennú dávku vápnika (či už z potravy, alebo lieku) je vhodné rozdeliť na
viac dávok, najlepšie 3-krát denne, čím sa výrazne zlepší vstrebateľnosť v porovnaní s užitím
v jednej dávke. Najväčšiu dávku vápnika je vhodné užiť na noc (v ľahu a v noci sa kosti
najviac odvápňujú). Vápnik, alebo na vápnik bohaté potraviny by sa nemali užívať po
hlavných jedlách, ktoré obsahujú veľa tuku (v tráviacom trakte sa vytvárajú nerozpustné
mydlá) (2, 4, 5).
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Tab. 2. Odporúčané denné dávky vápnika v mg

Deti
Dospievajúci
Muži

Ženy

Odporúčanie WHO

OVD SR (11)

0 – 6 mesiacov

400

300

6 mesiacov – 1 rok

600

400

1 – 5 rokov

800

600 – 700

6 – 10 rokov

800 – 1 200

900

11 – 24 rokov

1 200 – 1 500

1 200 – 1 500

25 – 65 rokov

1 000

1 000 – 1 200

nad 65 rokov

1 500

1 200

tehotné a dojčiace

1 200 – 1 500

1 400 – 1 600

25-rokov až menopauza

1 000

1 000 – 1 200

v menopauze s HRT

1 200

v menopauze bez HRT

1 500

1 200

Vitamín D
Vitamín D je potrebný na dobré vstrebávanie a na využitie vápnika v tele, zároveň
obmedzuje jeho stratu obličkami. V samotnej kosti povzbudzuje jej premenu a prestavbu.
Sekundárne vitamín D zvyšuje aj vstrebávanie fosforu v čreve, čo zlepšuje ukladanie vápnika
do kostí. Takto sa okrem vápnika využije aj fosfor, ktorý je takisto potrebný na výstavbu
kosti. Za normálnych okolností vitamín D vzniká v koži pôsobením ultrafialového žiarenia a
odtiaľ sa transportuje krvou do celého tela. Účinný sa vitamín D stáva až premenou v pečeni a
obličkách vo forme metabolitov, ako sú kalcidiol a kalcitriol (1, 2, 6).
Faktory ovplyvňujúce syntézu vitamínu D
 Pobyt vonku: problém najmä u starých osôb a dlhodobo ležiacich. Vo väčšine prípadov
tvorba vitamínu D v koži pokrýva potreby organizmu. Udáva sa, že k tomu stačí hodinový
pobyt mimo uzatvorenej miestnosti (nie je nevyhnutné opaľovanie celého tela!).
 Typ pleti: za rovnaký čas sa v tmavej pokožke (typ IV) vytvorí až šesťkrát menej vitamínu
D ako v svetlej pokožke (typ I).
 Obezita: obézni jedinci majú zníženú schopnosť syntézy vitamínu D, tuk síce zadržuje
veľké množstvo vitamínu D, ale nie je dostupný pre metabolické pochody.
 Vek: z dôvodu tenšej kože majú starší ľudia zníženú schopnosť syntetizovať vitamín D.
 Vitamín D sa vo zvýšenej miere nachádza v morských rybách, vajciach, obsahuje ho
kakao, smotana a pod.
 Odporúčaná dávka vitamínu D je 400 medzinárodných jednotiek denne, vo vyššom veku
sa musí dávka zvýšiť na 800 IU.
 Pri nedostatku vitamínu D v strave je potrebné ho podávať v liekovej forme. Možno ho
podať v olejovom roztoku pri vnútrosvalovej aplikácii ako Calciferol inj. alebo vo forme
kapsuliek pod názvom Vitamín D, alebo Vigantol.
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Existujú rôzne odporúčania dávkovania vápnika a vitamínu D. Podľa odporúčaní NOF
2010 sa suplementuje 1 200 mg vápnika a 800 – 1000 IU vitamínu D3 denne. Odporúčania
IOF 2010 zvyšujú dávku vápnika na 1 300 mg za deň, suplementácia vitamínom D3 zostáva
na 800 – 1 000 IU/deň. Odporúčania WHO/FEO 2010 (World Health Organization/Food and
Agricultural Organization of United Nations) odporúčajú dávku vápnika 1 300 mg/deň, ale
majú nižšie odporúčané dávky vitamínu D3 – 600 – 800 IU/deň. Odporúčaná dávka vitamínu
D u novorodencov a detí vo veku 0 – 1 rok je 400 IU/deň. Pre deti staršie ako 1 rok sa dávka
zvyšuje na 600 IU/deň. Uvedené dávky majú význam pre správny vývoj skeletu. Pre
dospelých jedincov vo veku 19 – 50 rokov sa odporúča dávka 600 IU/deň. Pre zlepšenie
kostného statusu u jedincov vo veku 50 – 70 rokov a jedincov starších ako 70 rokov sa
odporúča v prevencii, ako aj liečbe porúch kostného metabolizmu dávka 600 – 800 IU
vitamínu D/deň. Na dosiahnutie cieľovej hladiny sérového 25-OH-vitamínu D 30 ng/ml je
potrebná suplementácia 1500 – 2000 IU/deň (1, 2, 6).
Alkohol a fajčenie
Nadmerná konzumácia alkoholu je všeobecne uznávaná príčina osteoporózy a rizikový
faktor pre zlomeniny. Exscesívne pitie alkoholu počas dospievania znižuje maximálne
množstvo kostnej hmoty v mladosti. U dospelých môže abúzus alkoholu negatívne narušiť
proces kostnej remodelácie. Alkohol účinkuje na kostný metabolizmus priamo ovplyvnením
apoptózy osteocytov vyvolaním oxidačného stresu. Alkohol ovplyvňuje aj hladiny mnohých
hormónov (testosterón, estrogény, kalcitonín, PTH, vitamín D, rastový hormón) a vápnika.
Deficit vitamínu D s následným vzostupom PTH je prevažne dôsledkom diétnych nedostatkov
u alkoholikov. Alkohol zvyšuje vylučovanie vápnika, horčíka a zinku močom. Pokles hladiny
pohlavných hormónov a vzostup hladiny kortizolu pozorovaný u chronických alkoholikov
môžu spôsobiť osteopéniu a aseptické nekrózy. Potrebné je aj pripočítať zvýšenú incidenciu
pádov asociovaných s konzumáciou alkoholu. Akútnym pôsobením alkohol zvyšuje sekréciu
kalcitonínu, čo môže vysvetľovať, že striedma konzumácia alkoholu má pozitívny vplyv na
kostný metabolizmus.
Fajčenie je ďalším rizikovým faktorom osteoporózy. Viaceré látky z dymu majú toxický
vplyv na osteoblasty a tým je znížená kostná novotvorba. Pod vplyvom nikotínu je zvýšený
výdaj katecholamínov a tým zvýšená resorpcia kostí. Navyše k vzniku osteoporózy
prispievajú časté imobilizácie v dôsledku fajčením spôsobených ochorení.
Pacienti s anamnézou fajčenia v minulosti majú signifikantne vyššie riziko zlomeniny ako
nefajčiari, ale nižšie riziko ako súčasní fajčiari. Mechanizmy zníženia BMD (body mineral
density – kostná denzita) sú neznáme, ale predpokladá sa zmenená kostná geometria a zmena
zloženia kosti. Okrem toho k poklesu BMD prispieva relatívne nižšia hmotnosť, vyšší výskyt
ďalších ochorení, ako je chronická obštrukčná choroba pľúc. Riziko zlomeniny sa zvyšuje
s vekom fajčiara. U žien, ktoré fajčia denne 1 balenie cigariet, sa zistilo 5 – 10 % zníženie
hustoty kostí v období menopauzy s následným zvýšeným rizikom zlomenín. Nedávna
metaanalýza výsledkov 48 publikovaných štúdií ukázala, že aj keď neexistoval žiadny
významný rozdiel v kostnej hmote medzi fajčiarmi a nefajčiarmi vo veku 50 rokov, hustota
kostí u žien, ktoré fajčili, sa znížila o 2 % po každom ďalšom roku fajčenia, so 6 % rozdielom
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vo veku 80 rokov medzi fajčiarmi a nefajčiarmi. Ženy fajčiarky majú navyše častejšie
nepravidelnú a kratšiu menštruáciu s kratšou folikulárnou fázou. To vedie okrem zníženia
fertility aj k skoršej menopauze – približne o 1 – 2 roky (2, 7).
Kofeín
Vo Framinghamskej štúdii po 12 rokoch sledovania bolo riziko zlomeniny krčka femuru
každé 2 roky výrazne zvýšené pri spotrebe 2,5 jednotky kofeínu (jedna šálka kávy = jedna
jednotka kofeínu a jedna šálka čaju = 1/2 jednotky kofeínu). Existuje teoretické vysvetlenie
fragility kostí pri príjme kofeínu. Kofeín zvyšuje straty vápnika močom a stolicou a môže
vyvolať negatívnu bilanciu vápnika pri strave s nízkym obsahom kalcia. Kofeín v dávke 330
mg/deň (t.j. 4 šálky = cca 600 ml) môže súvisieť s mierne zvýšeným rizikom
osteoporotických zlomenín. Relevantný negatívny efekt abúzu kofeínu na kosť však nie je
všeobecne akceptovaný pre nedostatok dôkazov. Posledné štúdie predpokladajú, že vyššie
kostné úbytky pri nadmernom užívaní kofeínu sa vyskytujú len u pacientov s určitým
genotypom (2, 7).
Pohybová aktivita
Význam pohybu pre organizmus je známy už od stredoveku. Špecifické pôsobenie na
kostru však popísal až Wolf v roku 1987. Vyslovil tak ako prvý tézu o priamom vzťahu medzi
pohybom a funkčným stavom pohybovej sústavy (8). Pohyb je najsilnejším stimulom
novotvorby kosti v priebehu celého života. Telesná záťaž stimuluje kostné bunky vytvárajúce
bielkovinovú matricu, do ktorej sa ukladajú minerály a zlúčeniny vápnika. Pohyb vyvoláva na
skelete odpoveď modelačnú a remodelačnú, priamo ovplyvňuje kostné zmeny, a to ich
priebeh, ako aj dobu vzniku patologických zmien (2). Predpokladom optimálnej funkcie kostí
je záťaž submaximálna, teda nie maximálnej intenzity. Optimálna voľba pohybovej aktivity
spolu s dodržaním zásady harmonickej stimulácie organizmu ako celku jednotlivých
systémov je podmienkou fyziologicky pozitívneho efektu.
V podstate existuje päť teórií, ako sa mechanické signály pri cvičení menia na signály
biochemické a bioelektrické:
- Vznik deformačných potenciálov piezoelektrickým javom. Svalová kontrakcia vedie
k deformácií kryštálov hydroxyapatitu, pri ktorej vzniká na tenznej strane kladný
a kompresnej strane záporný potenciál, čím sa stimulujú osteoblasty a tvorí sa osteoid.
- Pôsobenie cez prostaglandíny. Deformáciou membrány osteocytov sa cez prostaglandín E2
a cyklický adenozínmonofosfát zvyšuje syntéza DNK a RNK, čo vedie k proliferácií
osteoblastov a osteocytov.
- Zmeny toku iónov preformovanými kostnými kanálikmi pri deformácií kosti pohybom.
Predpokladá sa, že negatívne nabité povrchy priťahujú ióny vápnika.
- Zvýšené krvné zásobenie kosti. Je dokázaná pozitívna korelácia medzi krvným tokom
v kosti a mohutnosťou endostálnej apozície.
- Teória vzniku a reparácie drobných mikrofraktúr lamiel Haversových kanálikov. Pri
zaťažovaní kosti pohybom dochádza k mikroskopickému poškodeniu lamiel. Poškodené
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miesta sú odbúravané osteoklastmi a na uvoľnené miesto postavia osteoblasty sekundárne
osteocyty. Ak tento proces prebieha dostatočne dlho, dochádza k novotvorbe najmä
kortikálnej kosti (8).
Telesná aktivita je pre rast kosti a svalov životne dôležitá v mnohých ohľadoch a je
primárnou prevenciou mnohých rizík:
1. V mladosti podporuje tvorbu kostí (zvýšenie PBM o 10 % znižuje riziko
osteoporotickej zlomeniny v dospelosti o 50 %).
2. V dospelosti pomáha znižovať úbytok kostného tkaniva a udržuje svalovú silu.
3. V starobe je prevenciou slabnutia kosti, pomáha predchádzať pádom (1/3 osôb starších
ako 65 rokov každý rok spadne, tým sa zvyšuje riziko osteoporotickej zlomeniny, s vekom
pádov pribúda).
Pri sedavom spôsobe života sa ročne stratí asi 2 % kostnej hmoty, zatiaľ čo tréning
(hlavne so záťažou) môže zvýšiť hustotu kostí o 1,5 % ročne. Na udržanie zdravia je potrebné
sa pohybovať minimálne 30 minút denne, okrem bežných pochôdzok a domácich prác. Nie
všetky cviky sú́ však rovnako účinné pre posilnenie kostí. Povzbudenie rastu nových kostných
buniek nastáva pri pohybe so závažím, teda pôsobením proti určitej záťaži. Aerobik ani
plávanie neposkytujú dostatočnú záťaž. Ak chcete zastaviť straty kosti, je potrebné pridať
záťažové cvičenie s činkami alebo prácu spojenú s dvíhaním bremien. Chôdza a jazda na
bicykli posilňujú naviac aj kosti nôh. Sedavý životný štýl je vysoko rizikový. Nestrácame len
kostnú hmotu, ale zvyšujeme riziko vzniku ďalších ochorení, napr. nádorových,
srdcovocievnych, cukrovky, atď. Adekvátny svalový korzet má priaznivý vplyv aj na
absorpciu energie pádu, čo znižuje riziko zlomeniny (najnovšie aspekty prevencie a liečby
osteoporózy) (8, 9, 10).
Cvičenie – odporúčania
Vo všeobecnosti možno pacientom odporúčať dva typy fyzickej aktivity:
1. Cvičenia, ktoré skelet nezaťažujú (plávanie, cvičenie vo vode), ale zlepšujú svalovú silu,
koordináciu, čím zlepšujú schopnosť pacienta zabrániť pádu, zlepší sa celková kondícia a
kvalita života. Spevňovanie svalov a nácvik rovnováhy môže znížiť počet pádov a úrazov
až o 35 %.
2. Cvičenia, ktoré skelet zaťažujú, a tým zvyšujú hustotu kostnej hmoty. K týmto typom
antigravitačného cvičenia patrí pravidelná chôdza, resp. iná činnosť v stoji. Cvičenie by
malo byť zamerané na zaťaženie kostí v mieste, v ktorých najčastejšie vznikajú
osteoporotické zlomeniny, predovšetkým oblasti bedra a chrbtice.
- Pravidelné cvičenie by malo trvať 30 – 40 minút 3- až 4-krát týždenne.
- Začínať treba na jednoduchej úrovni s postupnou progresiou záťaže a s odporúčanou
intenzitou cvičenia 70 – 80 % funkčnej kapacity.
- Pri rozvinutej osteoporóze sa zakazujú všetky prudké pohyby, kde sa stáča chrbtica v
pozdĺžnom smere.
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- Nevhodné sú všetky športové aktivity, pri ktorých dochádza k skokom a hroziacim pádom,
ako aj kontaktné športy (2)
Záver
Výskyt osteoporózy v populácií exponencionálne narastá vzhľadom na predlžujúci sa
priemerný vek človeka. Z osteoporózy sa stal obrovský zdravotnícky a sociálno-ekonomický
problém. Aj preto sa osteoporóza čoraz častejšie označuje ako epidémia tretieho tisícročia.
Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, vrátane liečby zlomenín a ich dôsledkov,
dosahujú obrovské čiastky a neustále rastú. V Európskej únii sa náklady na osteoporózu
odhadujú na 37 miliárd Eur ročne. Z toho priame náklady na liečbu zlomeniny predstavujú 66
% a na dlhodobú starostlivosť po zlomenine 29 %. Hlavným problémom ostáva, že len 5 %
z celkových nákladov je vynaložených na prevenciu. V súčasnosti už veľmi dobre poznáme
rizikové faktory vzniku osteoporózy. A tie, ktoré dokážeme eliminovať, resp. ovplyvniť, sú
práve faktory životného štýlu. Stav kostnej denzity závisí od genetickej predispozície, ale
približne až v 50 % je modifikovaný faktormi životného štýlu, medzi ktorými najdôležitejšiu
úlohu zohráva výživa a pohybová aktivita. Keďže maximum kostnej hmoty sa dosahuje vo
veku 25 – 30 rokov, na prevenciu osteoporózy je potrebné myslieť už v detstve a mladosti.
Správna výživa v tomto období má vplyv na maximálnu pevnosť kostí prostredníctvom
vrcholného zvýšenia PBM. Adekvátny príjem vápnika a vitamínu D je absolútnou
podmienkou všetkých režimov. V dospelosti je dôležité vyhýbať sa negatívnym vplyvom
alkoholu a fajčenia. Negatívny vplyv kofeínu nie je jednoznačne potvrdený. Neoddeliteľnou
súčasťou prevencie osteoporózy je pohybová aktivita. V detstve a dospievaní podporuje
tvorbu kostí, v dospelosti pomáha znižovať úbytok kostného tkaniva a udržuje svalovú silu a
v starobe je prevenciou slabnutia kostí, zlepšuje celkovú kondíciu a koordináciu, čo pomáha
predchádzať pádom. Dôležité je pravidelné a dlhodobé cvičenie so submaximálnou záťažou.
Pri voľbe cvičebného programu je potrebné zohľadniť celkový zdravotný stav a vek človeka.
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PREVENTÍVNE OPATRENIA PRI INFEKCIÁCH VYVOLANÝCH
WEST NILE VÍRUSOM Z POHĽADU VEREJNÉHO ZDRAVIA
E. Dorko, A. Bušová, K. Rimárová, E. Drabiščák
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice

Vírus západného Nílu alebo západonílsky vírus (WNV – West Nile Virus) je zoonózny
arbovírus, primárne prenášaný komármi rodu Culex, patriaci do čeľade Flaviviridae, rod
Flavivirus. Voľne žijúce vtáky sú prirodzeným hostiteľom, zatiaľ čo kone a ľudia sa považujú
za pasívnych hostiteľov (1).
Kmeň vírusu B-956 bol prvýkrát objavený Smithburnom v roku 1937 zo séra ženy v
provincii West Nile v Ugande (2). Prvá izolácia v strednej Európe bola v roku 1972 z komára
Ochlerotatus cantans v blízkosti Malaciek a približne o 20 rokov neskôr v Českej republike
po povodniach z komárov Culex pipiens (3).
Infekcia WNV je vo väčšine prípadov asymptomatická, zatiaľ čo v približne 20 % vedie
k vzniku tzv. západonílskej horúčky (WNF – West Nile fever) a menej ako v 1 % k akútnej
neuroinvazívnej chorobe západného Nílu (WNND – West Nile neuroinvasive disease). Medzi
príznaky WNF patrí horúčka, bolesť hlavy, únava, bolesti tela, nevoľnosť, vracanie, bolesť
kĺbov občas s kožnou vyrážkou a opuchnutými lymfatickými žľazami. WNND je
charakterizovaná príznakmi encefalitídy, meningoencefalitídy alebo meningitídy a často sa
pozoruje u starších pacientov (1).
Zvýšený výskyt WNV v Európe po roku 1990 viedol k intenzívnemu sledovaniu infekcie
WNV nielen u ľudí, ale aj u koní, vtákov a komárov. Chýbanie účinnej profylaktickej vakcíny
alebo antivírusovej liečby môže viesť k početnému vzplanutiu epidémií a preto sa primárne
vyžadujú preventívne opatrenia.
Zníženie rizika vzniku infekcie WNV vyžaduje integrovaný prístup zahrňujúci kontroly
vektorov – komárov, zmenu ľudského správania a environmentálných faktorov, ako aj aktívne
programy surveillance (4).
Kontrola a monitoring vektorov
Pozostáva z pravidelného sledovania vývoja, hustoty a geografického rozloženia vektorov
a kontinuálnej kontroly prítomnosti patogéna v reprezentatívnom súbore populácie.
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Dôležitosť sa kladie na zabezpečenie systematického zberu epidemiologických a
epizootologických informácií ohľadne morbidity a mortality asociovanej s ochoreniami
prenášanými hmyzom, a tie je nutné následne skonsolidovať s ekologickými a
environmentálnymi dátami (1).
Kontrola komárov infikovaných WNV sa realizuje sledovaním prevalencie ochorenia
medzi vtákmi a koňmi. Vyšetrenie uhynutých vtákov pomocou zaužívaných techník na
izoláciu vírusu, alebo pomocou PCR metódy sa môže zistiť prítomnosť WNF a tým i
prítomnosť komárov infikovaných WNV (5).
Iná metóda využíva vyšetrenie domácich vtákov, napr. hydiny vystavenej trvalému
kontaktu a infikovaniu komármi. Sliepky je možné opakovane testovať na prítomnosť a
sérokonverziu WNV protilátok.
Ako sentinelové zvieratá k monitorovaniu WNV v prírode slúžia aj kone s manifestnou
encefalitídou. Nález infikovaných koní v určitej lokalite sa považuje za signál vyššieho rizika
infekcie WNV pre miestne obyvateľstvo (6).
Osobná ochrana
Existuje široké spektrum stratégií boja proti komárom, ktoré sú zamerané na vývojové
štádiá a dospelých komárov. Okrem používania insekticídov miestnymi orgánmi môžu
domácnosti a jednotlivci výrazne znížiť riziko WNV tým, že sa zabezpečí zníženie
podmienok na produkciu komárov z miestnych biotopov a použijú sa osobné ochranné
opatrenia.
K dispozícii je množstvo osobných ochranných prostriedkov, vrátane použitia sietí nad
posteľami, repelentov proti hmyzu, ako aj pascí.
Opatrenia na elimináciu populácie komárov a osobnú ochranu realizované obyvateľmi
spočívajú na dôkladnej starostlivosti o čistotu obytného prostredia, t.j. pravidelné kosenie
okolia domov, záhrad, dvorov a vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad aspoň v 7dňovom intervale (ak to nie je možné, je potrebné na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie,
polystyrénové dosky alebo naliať na hladinu menšie množstvo jedlého oleja, ktoré zabráni
larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa). Dôležitosť treba klásť i na pravidelné
odstraňovanie komunálneho odpadu z okolia obydlia (plastové fľaše, plechovky, pneumatiky
a i., v ktorých sa môžu liahnuť komáre v zachytenej dažďovej vode), mechanickú ochranu
obydlia sieťami na okná a dvere (ich ochranná funkcia sa dá zvýšiť ošetrením rámov a sietí
insekticídmi). Rovnako je nevyhnutné chrániť aj uzavreté priestory určené na chov
hospodárskych zvierat, používať éterické látky vo vonných lampách, elektrických prístrojoch
s vyparovaním proti hmyzu a lapače hmyzu. K ďalším odporúčaniam patrí obmedzenie
prechádzok v blízkosti vôd na svitaní a vo večerných hodinách keď sú komáre najaktívnejšie
a vyhýbanie sa intenzívnemu osvetleniu, ktoré je pre komáre lákavé. Individuálna ochrana
zahŕňa primerané oblečenie a aplikáciu repelentných prípravkov na nekryté časti tela (6, 7).
Repelenty proti hmyzu obsahujúce DEET, 2-(2-hydroxyetyl)-l-piperidín karboxylovej
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kyseliny, l-metylpropylester (ikaridin), a p-metan 3,8-diol (PMD) boli testované v
laboratórnych a terénnych podmienkach na elimináciu uštipnutí rôznymi druhmi komárov (4).
CDC (2013) odporúča:
− Látky s prírodným zložením: silne aromatické látky, ktoré sú nepríjemné pre hmyz
(citronelový olej, eukalyptový olej, olej z čajovníka, mentol, gáfor). Nevýhodou je ich
krátka doba účinku, nakoľko sú veľmi prchavé.
− DEET: nachádza sa ako účinná látka v repelentoch napr. v OFF! (niektoré druhy), Care
plus, Repelent Predator (niektoré druhy), Repelent (firmy Alpa), Difflusil. Deťom
mladším ako 2 roky sa odporúča koncentrácia maximálne do 30 %.
− Ikaridin: je tiež účinnou látkou v prípravkoch (Autan, Family Care, OFF! a i.) vykazujúca
rovnaký efekt ako DEET, ale bez významnejšieho podráždenia očí a slizníc.
− Permetrin: je klasifikovaný ako karcinogén, toxický pre ryby, obojživelníky a mačky.
Aplikuje sa na kožu v koncentrácii maximálne 0,5 %.
Surveillance
Na zníženie rizika infekcie WNV musia byť zavedené adekvátne programy dohľadu. Bez
ohľadu na to, či ide o činnosti zamerané proti komárom alebo o propagáciu osobných
ochranných opatrení, musia byť operačné a komunikačné prvky všetkých prístupov zamerané
na vhodný dohľad nad vektormi, vírusom a živočíšnymi hostiteľmi, vrátane ľudí.
Skríning darovaných krvných produktov v endemických oblastiach sa tiež ukázal ako
dôležitý nástroj na sledovanie aktivity WNV.
Prvé preventívne opatrenie pre WNV, ktoré Európska komisia prijala v roku 2004, bolo
pre darcov krvi, ktorí pricestovali z endemických oblastí. Krv mohli darovať až po 28 dňoch
po návrate (smernica 2004/33/EC, ktorou sa vykonáva smernica 2002/98/EC). Aby sa
predišlo nedostatku krvi a krvných zložiek, niektoré transfúzne centrá Európskej únie sa
rozhodli uplatňovať možnosť, ktorú ponúka vyššie uvedená smernica, t. j. vykonať test WNV
NAT (na detekciu RNA WNV – West Nile virus nucleic acid testing) namiesto 28-dňového
obdobia zákazu darovania krvi. V súčasnosti je zavedenie testovania darcov krvi metódou
WNV NAT najefektívnejšou stratégiou na zabránenie prenosu WNV transfúziou krvi.
Smernica 2014/110/EU, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/33/EC stanovuje, že
testovanie WNV NAT by sa malo vykonávať pri individuálnych darcovstvách (darcovstvo
periférnej krvi, kostnej drene, kmeňových buniek z pupočníkovej krvi atď.).
V roku 2007 sa infekcia WNV stala hlásenou chorobou podľa rozhodnutia Komisie
2007/875/EC. Okrem toho sa v rozhodnutí smernice 2008/426/EC ustanovili kritériá na
klasifikáciu prípadov infekcií spôsobených ľudským WNV, aby sa umožnila porovnateľnosť
prípadov oznámených členskými štátmi Komisii prostredníctvom EÚ systému včasného
varovania a umožneniu evidencie v ECDC do každoročnej správy o hodnotení rizika
ochorenia. Od roku 2009 v súlade s rozhodnutím komisie 2009/312/EC sa stala WNF u ľudí
chorobou podliehajúcou hláseniu na úrovni EÚ (8).
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Oznamovanie ľudských prípadov WNF v Európe sa zhromažďuje prostredníctvom
Európskeho monitorovacieho systému (TESSy) ECDC. Od júna do novembra, v období
vysokej aktivity vektorov, ECDC zverejňuje týždenné aktualizované mapy ľudských prípadov
a doplňujúce informácie o infekciách WNV u zvierat a vektoroch na základe údajov
poskytnutých Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE – World Organisation for
Animal Health) a európskymi krajinami. Každoročné analýzy údajov TESSy sú uverejnené v
ročnej epidemiologickej správe ECDC spoločne s Európskym úradom pre bezpečnosť
potravín (EFSA – European Food Safety Authority).
Krajiny EÚ hlásia ohniská WNV encefalomyelitídy u koní pre Európsku komisiu
prostredníctvom systému oznamovania chorôb zvierat (Animal Disease Notification System –
ADNS) a pravidelné zhrnutia sa uverejňujú online. Údaje z monitorovania WNV u zvierat sú
podľa smernice 2003/99/ES každoročne podávané krajinami EÚ a sú uvedené v ročnej
súhrnnej správe EFSA/ECDC o trendoch a zdrojoch zoonóz, zoonotických činiteľoch
a epidémiách pochádzajúcich z potravín. Údaje o epizoocii WNF hlásené OIE sú verejne
dostupné na WAHIS (World Animal Health Information Database).
Prostredníctvom celoeurópskeho projektu VectorNet sa vyvíjajú mapy distribúcie
prítomnosti/absencie druhov Culex. Aktuálne mapy C. pipiens sú neúplné (1).
Vakcinácia
Napriek rozšírenému používaniu účinných očkovacích látok pre kone a rozšíreniu
skúseností s vakcináciou vtákov, nie je v súčasnosti k dispozícii žiadna ľudská očkovacia
látka (4). Ako nádejná sa javí živá, atenuovaná, rekombinantná vakcína ChimeriVax-WN02.
V endemických oblastiach počas rizika WNF by bola možná aj vakcína proti japonskej
encefalitíde, ktorá poskytuje skríženú ochranu proti WNV (5).
Niekoľko vakcín prešlo počiatočnými bezpečnostnými skúškami u ľudí. Dôležitou
prekážkou ďalšieho vývoja vakcín proti WNV je pomer nákladov a prínosov takejto
intervencie. Nákladová výhodnosť vakcíny môže byť priaznivejšia, ak je cieľová skupina
vakcinácie staršia populácia, vzhľadom na tendenciu zvýšeného rizika neuroinvazívnej
choroby u týchto osôb. Z tohto dôvodu vývoj vakcíny na humánne použitie musí zahŕňať
štúdie bezpečnosti a účinnosti v staršej populácii. Okrem toho, vznik novej línie 2 vírusov
spôsobujúcich choroby ľudí a zvierat v Európe si vyžaduje, aby vakcíny boli účinné proti
viacerým variantom WNV (4).
Možnosť špecifickej profylaxie vo forme imunizácie na rozdiel od ľudí je však u koní. V
súčasnosti je v USA veterinármi odporúčané imunizovať všetky kone proti WNV. K
dispozícii je inaktivovaná multivalentná vakcína a aj živá oslabená vakcína. Primárna
imunizácia sa vykonáva 2 dávkami s 3- až 6-týždňovým odstupom, prípadne ďalšou dávkou
na dosiahnutie booster efektu. Preočkovanie nastáva každý rok na jar pred vypuknutím
infekcie (9). Prehľad komerčných a pripravovaných vakcín proti WNV je uvedený v tab. 1.
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Záver
Zavedený zvýšený dohľad nad infekciou WNV u ľudí a zvierat, komplexná vektorová
kontrola a implementácia odporúčaných opatrení krvnej bezpečnosti a dozoru krvi počas
obdobie prenosu predstavujú základy úspešného riadenia tohto sezónneho ohrozenia
verejného zdravia.
Tab. 1. Prehľad komerčných a pripravovaných vakcín proti WNV
Názov vakcíny
West Nile-Innovator (Pfizer)
(Lazear et al., 2011)
RecombiTek (Merial)
West Nile-Innovator DNA
(Leung et al., 2008)

Vírusový antigén

Štádium vývoja

Celý vírus

Komercializované pre kone

WNV prM-E v Canarypox víruse

Komercializované pre kone

DNA plasmid prM/E

Licencované pre kone

PreveNile (Intervet)

WNV prM-E v YFV

Vetera West Nile vaccine
(Boehringer Ingelheim)

Komercializované pre kone
(zrušené v 2010)

Inaktivovaný vírus

Komercializované pre kone

(Hayes, 2001; Bogachek MV,
2010)

PrM-E YFV nahradený WNV prM-E

2. fáza skúšok na ľuďoch

WN-DEN4 (Shrestha, 2006)

WNV prM-E in dengue-4 backbone

2. fáza skúšok na ľuďoch

Plazmid kódujúci WNV prM a E

1. fáza skúšok na ľuďoch

S. typhimurium flagellín fúzovaný do
DIII

Vyhodnotené na myšiach

Skrátený proteín E

Vyhodnotené na myšiach
a koňoch

ChimeriVax (Sanofi)

VRC303 (NIAID/Vical)
(Bakonyi et al., 2006)
STF2Δ.EIII (Sejvar et al., 2003)
rWNV-ET (Lindenbach BD,
Rice CM, 1997), (Platonov et
al., 2008)

Vyhodnotené na myšiach
a koňoch
Vyhodnotené na myšiach
(Martina et al., 2001),
škrečkoch (Schepp-Berglind et
al., 2007), primátoch (Minke et
al., 2011)

SRIP (Chambers et al., 1990)

prM-E VLPs

RepliVAX WN

Single-cycle West Nile virus

DIII-C-AP205 (Notomi et al.,
2000)

E doména III pripojená k bakteriofágu
AP 205

Vyhodnotené na myšiach

FLU-NA-DIII (Hayes et al.,
2005)

E doména III vložená do NA influenza
vírusu

Vyhodnotené na myšiach

CAdVax-WNVII (Naze et al.,
2009)

C,preM, E a NS1 vložené do adenovíru

Vyhodnotené na myšiach

Zdroj: Filette et al., 2012 (10)

Prebiehajúce kampane v oblasti zdravotnej výchovy, vrátane seminárov a šírenia
informačného materiálu zamerané na osobitne vnímavé skupiny obyvateľstva (t.j. starších
ľudí a pacientov s komorbiditou) a lekárov môžu viesť k účinnejšej prevencii a zníženiu počtu
úmrtí.
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DVOJAKÁ KVALITA POTRAVÍN A PRODUKTOV
V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
N. Konrádyová, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice

Dvojaká kvalita potravín
Jednou zo silných stránok Európskej únie je otvorený jednotný trh. Jeho podstatou je
možnosť voľného pohybu rôznych tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch. Výhodou
tohto spôsobu obchodovania je nárast variability produktov, z ktorých si je konečný
spotrebiteľ schopný vybrať taký produkt, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám a potrebám.
Z tohto uhla pohľadu je opodstatnený predpoklad, že na jednotnom trhu, ktorý zdieľa viacero
štátov, sa budú pohybovať produkty, ktorých kvalita a zloženie bude rovnaké vo všetkých
cieľových odbytných regiónoch. Ako však ukázali udalosti a výskumy z posledných rokov,
o jednote v kvalite a zložení jednotlivých výrobkov sa v rámci členských krajín Európskej
únie hovoriť dá len v obmedzenej miere.
V súčasnosti sa na európskom trhu vieme stretnúť s produktmi, ktoré sú od jedného
výrobcu, jednej značky, v rovnakom, respektíve podobnom obale a pritom ich zloženie
a kvalita nie sú totožné (1, 31, 34). Táto skutočnosť dokazuje, že v rámci Európskej únie
môžeme hovoriť o dvojakej kvalite potravín, ktorá sa môže považovať za porušovanie
spotrebiteľských práv. Znevýhodnené sú hlavne krajiny strednej a východnej Európy, kde sa
vyvážajú produkty so zníženou kvalitou, ako preukázal rad nedávnych výskumov (33).
Spotrebiteľ očakáva v rámci jednej značky rovnakú kvalitu bez ohľadu na to, kde sa produkt
vyrába, alebo kde ho kúpil, značka by mala byť zárukou kvality a tá by sa v regiónoch nemala
líšiť (21), výrobca by zákazníka nemal zavádzať (22), inak sa treba zamyslieť nad
dôveryhodnosťou značky a nad licenčnými právami daného produktu pre firmu.
Prvé snahy o upozornenie na problém dvojakej kvality
Na tento problém prvýkrát upozornila Olga Sehnalová, poslankyňa Európskeho
parlamentu ešte v roku 2011 (34). Poslankyňa postrehla, že občania v rôznych krajinách sú
nespokojní s tým, že v jednotnej Európskej únii existujú zóny líšiace sa kvalitou potravín
a iných produktov (2). V tom čase tomuto problému nikto z kompetentných ľudí vo
vrcholovej európskej politike nevenoval pozornosť. Podobne tomu bolo aj v roku 2015, keď
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pred Európsku komisiu predstúpili predstavitelia Slovenska, Slovinska, Chorvátska,
Rumunska, Maďarska, Malty a Talianska a upozornili na to, že kvalita potravín rovnakých
výrobcov sa naprieč kontinentom líši, pričom menej kvalitné výrobky boli distribuované
hlavne do východoeurópskych štátov (26, 33).
Slovensko, Česká republika a aj iné krajiny východného bloku na túto problematiku
upozorňovali niekoľko rokov (1, 3, 6, 9, 20), ale do pozornosti verejnosti sa dostala až po
vystúpení slovenského premiéra Róberta Fica v Bruseli v júli 2017. Jeho vystúpeniu
predchádzalo stretnutie predstaviteľov Vyšehradskej štvorky, kde český premiér poukázal na
rozdiely v zložení výrobkov zakúpených v Nemecku a v Česku, ktoré boli zistené nedávnym
výskumom. Obdobné výsledky priniesol aj výskum zrealizovaný na Slovensku z rokov 2016
a 2017 (7, 13, 18, 21, 23). Keďže sa ukázalo, že námietky slovenského premiéra voči kvalite
potravín boli oprávnené (11), jeho vystúpenie prepuklo v politický škandál, ktorý vzbudil
pozornosť širokej verejnosti aj vrcholových politikov, akým je napríklad predseda Európskej
komisie Jean-Claude Juncker (5, 10) a Európska únia začala konať (11).
Stretnutia, summity a rokovania na tému dvojakej kvality produktov
Nasledovalo niekoľko summitov, ktorých hlavnou témou bola dvojaká kvalita potravín
v Európskej únii. Najvýznamnejší z nich sa konal 13. októbra 2017 v Bratislave a niesol
názov „Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých“ (6, 15). Tohto summitu sa zúčastnili
predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky, ďalej Slovinska, Chorvátska, Bulharska,
Rumunska a Litvy, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a predstavitelia
spotrebiteľských združení (6, 7).
V rámci rozhovorov o dvojakej kvalite potravín sa poukazovalo na to, ako nadnárodní
producenti potravinových, kozmetických, drogistických a iných výrobkov rozdeľujú európske
štáty na dve skupiny (6). Prvú predstavujú pôvodné členské štáty Európskej únie, kde títo
nadnárodní giganti majú svoje sídla a kde sa vyvážajú kvalitnejšie produkty. Druhá skupina je
podľa viacerých zúčastnených tvorená novými členskými krajinami, z ktorých viaceré boli
v minulosti súčasťou komunistického bloku (1). Bulharský predseda vlády Boyko Borissov
v tejto súvislosti použil pojem food apartheid ktorým chcel poukázať na rozdielny prístup
výrobcov k spotrebiteľom z rozličných oblastí Európskej únie a predstavitelia Maďarska
zdôraznili, že dvojaká kvalita potravín predstavuje najväčší škandál v nedávnej minulosti
Európy (33, 34). Dvojaká kvalita produktov sa teda dotýka približne jednej tretiny členských
štátov (6, 9, 17) a aj škandinávske štáty ju považovali za seriózny problém (1).
Závažnosť faktu, že na jednotnom európskom trhu sa vyskytujú produkty jedného
výrobcu, ale rozdielnej kvality, spočíva v tom, že takéto správanie poškodzuje konečných
spotrebiteľov (1) a rúca dôveru občanov v spravodlivé fungovanie európskeho trhu (1, 15).
Rastú aj obavy a nedôvera voči výrobcom daných produktov (22), keďže sú obviňovaní
z toho, že klamali a zavádzali svojich zákazníkov (31). Keďže spotrebiteľ očakáva rovnakú
kvalitu v rámci jednej značky, je nevyhnutné, aby jednou z hlavných priorít Európskej
komisie bola snaha o obnovenie dôvery spotrebiteľov v spoločný trh (22).
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Výsledky stretnutí a summitov
K najvýznamnejším výsledkom patrí vyjadrenie samotného predsedu Európskej komisie
Jeana-Claudea Junckera, že dvojaká kvalita je celoeurópskou záležitosťou (5), čím ukázal
odhodlanie Európy riešiť tento problém. Vyjadril sa aj, že dvojaká kvalita v únii je podľa
neho neprípustná (3) a že nechce zákazníkov druhej úrovne. Všetky krajiny a všetci
spotrebitelia by mali mať rovnaký status (14, 32). Je mierne zarážajúce, že Európska komisia
začala konať až po veľmi intenzívnom tlaku a sťažnostiach krajín strednej a východnej
Európy a až následne začala pristupovať k viacerým návrhom riešenia tohto celoeurópskeho
problému (9, 34).
Účastníci summitu sa zhodli na tom, že dvojaká kvalita v Európskej únii existuje a je
potrebné ju riešiť a zbaviť sa jej (14). Podľa eurokomisárky Jourovej by bolo ideálne vyriešiť
tento problém v horizonte nadchádzajúcich dvoch rokov (14), čiže do roku 2019. Všetci
spotrebitelia v Európskej únii sú si rovní a musí sa s nimi zaobchádzať rovnako (27).
Produkty s rovnakým obalom ale s odlišným obsahom budú klasifikované ako nekalá
obchodná praktika zo strany producentov (2, 30), ktorej cieľom bolo zavádzať a klamať
spotrebiteľov (31). Identické zloženie a kvalita sa však nemajú týkať všetkých európskych
produktov, ale len tých, ktoré sú vyrábané nadnárodnými organizáciami a následne
distribuované do viacerých európskych regiónov. Cieľom je zabezpečiť, aby produkty
s rovnakým obalom mali rovnakú kvalitu a receptúru kdekoľvek v Európe (6, 10).
Jedným z cieľov, ktoré sa predstavitelia krajín a Európskej únie rozhodli
v nadchádzajúcom čase splniť, bolo vytvorenie jednotnej metodiky, ktorou by sa mal riadiť
výskum kvality potravín v jednotlivých krajinách Európskej únie (5, 10, 14, 17, 22, 24, 27,
30, 31). Metodika má okrem iného umožňovať zhromažďovanie spoľahlivých
a porovnateľných dôkazov a prispieť tak k odhaleniu skutočného rozsahu problému dvojakej
kvality produktov (2, 6). Hneď po summite v Bratislave vyčlenila eurokomisárka Jourová
z rozpočtu Európskej únie jeden milión eur na financovanie štúdií či opatrení k presadzovaniu
práv spotrebiteľa a jeho ochrany pred dvojakou kvalitou (27). Štáty, ktoré mali záujem o tento
grant, sa oň mohli uchádzať do 30. novembra 2017 (15, 22).
Ďalším cieľom malo byť vytvorenie balíka legislatívnych opatrení s názvom Nová dohoda
pre spotrebiteľov, ktorej cieľom má byť zavedenie smerníc o nekalých obchodných
praktikách nadnárodných spoločností na vnútornom trhu Európskej únie. V tomto dokumente
sa pojednáva aj o dvojakej kvalite produktov (9), potravinárskych aj nepotravinárskych. Štáty
tak budú môcť jednotlivých producentov, ktorým sa preukáže vyrábanie tovarov v dvojakej
kvalite, sankcionovať (9, 27, 30), keďže pôjde o porušenie úniového spotrebiteľského práva
(3).
Sankcie sú odstupňované, pričom prvou z nich je zákaz distribúcie produktov do krajiny,
ktorá odhalila pochybenie, ak výrobca napriek výzvam nezmení dvojaké zloženie produktu
(18). Po neuposlúchnutí viacerých výzev na zjednotenie zloženia príde na rad zákaz
distribúcie a uplatnenie finančných sankcii (18). V prípade, že sa preukáže pochybenie
spoločnosti vo viacerých členských krajinách, spoločnosť môže dostať pokutu až do výšky
4 % zo svojho obratu v krajinách, kde sa predávali výrobky tohto producenta (1, 2, 3, 9, 30).
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Jedným z dôvodov vytvorenia takéhoto legislatívneho rámca je zabezpečenie efektívnej
ochrany, ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie trhu, keďže ochraňuje spotrebiteľa pred
zavádzajúcimi informáciami a nekalými obchodnými praktikami (22). Za predpokladu, že
členské krajiny nezaznamenajú dostatočnú odozvu a primeranú reakciu zo strany výrobcov,
tak zintenzívnia tlak na nich (17).
Eurokomisárka Jourová poukázala na dve možnosti riešenia problémov pre spoločnosti:
buď budú mať produkty distribuované do rôznych regiónov Európskej únie rozdielne obaly,
alebo výrobcovia zjednotia ich obsah (27, 31). V prípade, že sa výrobca rozhodne zmeniť
zloženie svojho výrobku, musí o tom svojich spotrebiteľov náležite informovať (34).
Na kontrole kvality produktov sa má podieľať Európska komisia aj národné orgány
jednotlivých štátov (14), ktoré budú môcť udeliť pokuty aj podľa svojich národných pravidiel
(3). V rámci Slovenska ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a generálny riaditeľ
sekcie potravinárstva a obchodu vyhlásili, že sú ochotní tvrdo postihovať všetkých
producentov, u ktorých sa preukáže dvojitá kvalita (1). Pri pohľade na výsledky summitov
a smer, akým sa európska legislatíva začala v tejto problematika uberať, je možné súhlasiť so
slovami predsedu parlamentu Slovenskej republiky, že boj nových členských štátov za kvalitu
potravín sa tak dá hodnotiť ako úspešný (12).
Reakcie nadnárodných spoločností
Niektoré z členských štátov Európskej únie vyvíjajú tlak na to, aby bola jednota v zložení
výrobkov od jedného producenta vo všetkých regiónoch Európy, ale ani nadnárodné
spoločnosti produkujúce takýto tovar neostávajú nečinné. Dvojaká kvalita podľa nich nie je
podvod, ako to bolo doposiaľ prezentované predstaviteľmi slovenského ministerstva
poľnohospodárstva a inými politickými predstaviteľmi. Producenti tvrdia, že dvojaké zloženie
nemusí súvisieť so snahou zavádzať spotrebiteľa (10). Môže byť následkom toho, že
výrobcovia sa musia neustále prispôsobovať a inovovať svoje produkty, aby boli na trhu
úspešné (22), čo sa podľa nich môže prejaviť aj v takejto nerovnosti.
Producenti argumentujú tým, že spotrebitelia vedia, čo si v obchodoch kupujú, lebo
konkrétne informácie o produktoch si môžu prečítať na etikete, ktorá by podľa európskych
zákonov mala obsahovať pravdivé informácie o zložení produktu. Producenti tak nikoho
nezavádzali, produkty obsahovali presne to, čo podľa zloženia obsahovať mali (10).
Spotrebiteľ sa na základe týchto informácii môže sám rozhodnúť, či si daný produkt kúpi
alebo dá prednosť produktu od iného výrobcu s prijateľnejším zložením.
Navzdory tomu však najzásadnejším argumentom, ktorým nadnárodné spoločnosti
obhajovali rozdiely v zložení rovnakých produktov distribuovaných do rozličných regiónov
Európskej únie, boli rozdielne chuťové preferencie a spotrebiteľské správanie konečných
spotrebiteľov (31, 32, 34). Pri výrobkoch ako Coca-Cola a Nutella ich producenti verejne
priznali rozdielnosť v ich zložení a podložili to výskumami. Tie poukázali na to, že ľudia
v rozličných regiónoch majú radi iné zloženie ich produktov a na základe týchto informácii
im prispôsobili aj recepty svojich produktov. To je dôvod, prečo má Nuttela niekde v Európe
pevnejšiu konzistenciu ako inde, a prečo je Coca-Cola niekde sladená cukrom, kým inde
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izoglukózou (10, 18, 31). V tomto prípade je potrebné dodať, že len takto podložené tvrdenia
o rozličných preferenciách spotrebiteľov v jednotlivých regiónoch budú akceptované a dvojité
zloženie rovnakých produktov tak nebude dôvodom na sankcie zo strany Európskej únie (11,
28).
Na druhej strane spoločnosti ako Ferrero, Dr. Oetker, Bahlsen (výrobca keksíkov), Frosta
(výrobca produktov z rýb) a ďalší zjednotili receptúry svojich produktov pre východný aj
západný európsky trh takmer okamžite po prepuknutí škandálu s dvojakou kvalitou potravín
(1, 11, 19, 27).
Ďalším dôvodom pre zmenu v zložení produktov je spotrebiteľské správanie občanov, na
čo sa odvolávala hlavne spoločnosť Henkel vyrábajúca prášky na pranie, v ktorých boli
zistené rozdiely medzi produktmi distribuovanými do Rakúska a na Slovensko. Spoločnosť
tvrdí, že tieto rozdiely v množstve účinnej látky v pracích práškoch sú výsledkom sledovania
spotrebiteľského správania občanov v jednotlivých členských krajinách. Slovenskí
spotrebitelia údajne perú svoje oblečenie na vyšších teplotách, ako spotrebitelia z Rakúska,
preto je v produktoch určených pre Slovensko menej účinných látok (8). Ďalej poznamenáva,
že pri hodnotení kvality produktu netreba brať do úvahy len množstvo účinných látok, ale
všetky látky, ktoré produkt obsahuje, lebo zmes ako celok sa podieľa na konečnom výsledku.
Henkel tak garantuje účinnosť svojich produktov aj napriek rozdielnemu zloženiu (20).
V niektorých krajinách bola receptúra produktov pozmenená a niektoré ingrediencie boli
zamenené za lacnejšie preto, lebo pôvodne produkty by boli pre spotrebiteľov príliš drahé,
a keďže chcel predajca prísť na nový trh a byť ziskový, musel sa prispôsobiť. Na menej
kvalitnú receptúru si obyvatelia časom zvykli, čo nedávalo producentovi dôvod, aby receptúru
zjednotil s tou pôvodnou, kvalitnejšou (10), takže sám spotrebiteľ rozhodol o tom, aká kvalita
a cena mu vyhovuje. Táto skutočnosť sa týkala hlavne postkomunistických krajín po roku
1989.
Ako je možné vidieť na uvedených príkladoch, nesmieme zabúdať na to, že každý trh má
svoje požiadavky. Je prirodzené, že všetci Európania nebudú mať rovnaké chute a niektorí
predajcovia to premietli aj do upravených receptov svojich produktov (33). Je sporné a otázne
do akej miery je takáto úprava skutočne výsledkom štúdií chuťových preferencii respektíve
spotrebiteľského správania obyvateľov určitého regiónu alebo len snahou podnikateľských
subjektov zistiť, až akú nízku kvalitu potravín sú konzumenti schopní akceptovať a tým
ušetriť na ich výrobe.
Legislatívne príčiny rozdielnej kvality
Dôvodov, prečo sa na európskom trhu nachádzajú produkty dvojakej kvality a zloženia,
môže byť niekoľko. Jedným je skutočnosť, že každá európska krajina má pre potraviny a ich
zložky svoje normy, ktorými sa krajiny obchodujúce na jej území musia riadiť. Napríklad ak
chce výrobca rybích prstov predávať svoje produkty v Rakúsku, musia obsahovať minimálne
25 % mäsa. Keďže na Slovensku také prísne pravidlá nie sú, výrobcovia preto majú dovolené
predávať na našom trhu tieto produkty s nižším množstvom mäsa (32). Pre zmenu v Nemecku
sa do potravín nesmie pridávať vitamín D, zinok a železo. U nás sú tieto suplementárne
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zložky dovolené, takže je prirodzené, že na Slovensku kúpené cereálie Nesquik sa budú od
tých nemeckých líšiť (20). Pred vstupom do EÚ boli na Slovensku normy oveľa prísnejšie ako
v iných členských štátoch. Po vstupe boli normy a štandardy znížené (25), takže súčasná
legislatíva vlastne dovoľuje používanie menej kvalitných surovín (16). Dvojitá kvalita je takto
prirodzeným následkom zníženia noriem.
Pri nadnárodných spoločnostiach je bežnou praxou, že produkty jednej firmy nemusia byť
vyrábané v jednej centrále, ale v jednotlivých pobočkách, ktoré sú rozmiestnené po Európe.
Tieto geografické zmeny sa následne môžu premietnuť do zloženia produktu, lebo na nich
vplýva ako legislatíva domácej krajiny, tak aj dostatok, respektíve nedostatok potrebných
surovín a ich sezónna podmienenosť (9, 31). Výrobcovia tak môžu prispôsobiť svoje produkty
chuťovým a stravovacím návykom občanom jednotlivých krajín (26). Používanie rôznych
druhov ingrediencií dovoľujú aj aktuálne európske predpisy (29).
Testy a kontroly kvality potravín a iných produktov
Prvé testovanie kvality produktov medzi staršími a novými členskými krajinami únie sa
odohralo v roku 2011, keď Asociácia slovenských spotrebiteľov porovnala šesť značkových
produktov zakúpených v siedmich krajinách EÚ. Laboratórne skúšky už vtedy preukázali, že
kvalitatívne sa nezhodujú, hoci ich cena a obal boli rovnaké. V rámci porovnaní bolo podľa
predsedu asociácie možné roztriediť produkty do troch kategórii kvality. Výrobky prvej,
najkvalitnejšej kategórie sa podľa neho predávali v Rakúsku a Nemecku, druhá
v Poľsku, Česku a na Slovensku a do tretej kategórie spadali výrobky z krajín ako Maďarsko,
Bulharsko a Rumunsko (26).
Ďalší veľký výskum sa zrealizoval na konci roka 2016. Počas tohto výskumu bolo
skúmaných celkovo 22 výrobkov, ktoré boli nakúpené v obciach Kitsee, Heinburg
a Bratislava (21, 23). Cieľom bolo pracovať s čo najširším sortimentom produktov, preto boli
zahrnuté mliečne produkty, rybacie a mäsové výrobky, nápoje, káva, koreniaca zmes,
čokoládové a pekárenské výrobky a čaj. Posudzovalo sa označenie a zloženie výrobkov,
senzorické vlastnosti ako farba, konzistencia, vôňa, chuť a celkový vzhľad, fyzikálnochemické ukazovatele (podiel mäsa, soli, cukrov, prítomnosť aditív, obsah tuku v mliečnych
produktoch) a pod. (7, 18, 21, 23). Výskum bol realizovaný Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR podľa noriem ISO v certifikovaných laboratóriách (13, 21). Už
tento výskum vzbudil záujem verejnosti o otázku dvojakej kvality potravín v EÚ (26).
Podobný výskum sa zrealizoval aj v roku 2017. O jeho výsledky sa mohol opierať aj
premiér Slovenskej republiky pri svojom vystúpení pred Európskou komisiou ohľadne
dvojakej kvality potravín. Počas tohto prieskumu sa pozorovalo 33 výrobkov, ktoré boli
kupované z prevádzok v Bratislave, Senici a Viedni. Výsledky ukázali, že v 6 sledovaných
pároch produktov sa nenachádzali žiadne rozdiely, 11 produktov sa predávalo s malými
rozdielmi a až pri 16 druhoch potravín sa zistili väčšie rozdiely v zložení a v kvalite (7, 13,
18, 21, 23). Toto porovnanie kvality dopadlo ešte horšie ako prieskum z roku 2016 (7).
Výskumy robili doposiaľ aj iné členské krajiny, ako napríklad Bulharsko, Maďarsko,
Slovinsko či Rumunsko (31). Test zrealizovaný v roku 2017 v Rumunsku ukázal, že z 29
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porovnávaných produktov sa len 9 líšilo použitými surovinami od tých, ktoré boli kúpené
v krajinách západnej Európy (29). Naopak, v Slovinsku výsledky ukázali, že niektoré
produkty sú u nich kvalitnejšie, ako ich dvojičky kúpené v Rakúsku a Nemecku (18). Za
zmienku stojí aj výskum zrealizovaný v roku 2017 na podnet z Českej republiky, v ktorom sa
porovnávalo 21 produktov z 5 členských krajín (Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko,
Maďarsko) a 7 z nich vykazovali rovnaké zloženie (8) a v 11 boli zaznamenané veľké
rozdiely (3). Najhoršie výsledky boli hlásené z Litvy, kde až 70 % percent sledovaných
produktov vykazovalo odlišnosti v porovnaní s ich ekvivalentmi zakúpenými v západných
členských krajinách a až u 50 % testovaných produktov boli v kvalite mimoriadne veľké
rozdiely (17).
Vo všetkých spomínaných výskumoch sa našli rozdiely vo viacerých produktoch, ktoré
síce mali rovnakého výrobcu a aj podobný obal (2). Pri mäsových výrobkoch boli do nových
členských štátov dovážané produkty, ktoré obsahovali mäsové náhrady miesto skutočného
mäsa alebo menší podiel tejto suroviny (6, 9, 17). Ďalej bol preukázaný menší podiel ovocia
v jogurtoch a nápojoch (3), v pracích práškoch bolo menšie množstvo účinných látok (2, 8),
v rybích prstoch menej mäsa (20), viac umelých farbív a pridaných syntetických látok,
hmotnosť predávaných produktov bola nižšia, ako v západných krajinách, no cena bola vyššia
(19), toaletné a čistiace potreby boli nižšej kvality (2).
K najnovším patrí výskum z roku 2019 realizovaný na podnet Českej republiky,
v priebehu ktorého sa porovnávalo 64 výrobkov z 8 členských krajín a z toho sa 20 produktov
v kvalite a zložení nezhodovalo (1). V nasledujúcom, reprezentatívnom výskume, sa má
porovnávať 140 produktov z 19 krajín Európskej únie (1).
Dvojitá kvalita, národné normy a spotrebitelia
Otázku dvojitej kvality potravín v rámci Európskej únie možno považovať za
kontroverznú. Nadnárodné spoločnosti sú obviňované z toho, že ich produkty nie sú totožné
vo všetkých členských krajinách, ale pritom zákony samotnej EÚ nijakým spôsobom
neprikazujú, aby zloženie produktov bolo všade rovnaké. Výrobca môže do svojich produktov
použiť akékoľvek suroviny, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy a neporušujú predpisy
Európskej únie (20, 22), ak ich uvedie v zložení produktu na jeho obale (33), takže pri výrobe
rovnakého produktu pre rôzne trhy nie je protizákonné používať dvojaké ingrediencie (34).
Rozdielna receptúra produktov je teda legálna, otázkou ostáva, či je aj férová (32).
Je dôležité ešte podotknúť, že aj napriek tomu, že sa na vnútornom európskom trhu síce
našli rozdiely v kvalite jednotlivých produktov, tento fakt ale nijak nezastiera skutočnosť, že
v rámci bezpečnosti potravín je EÚ svetová jednotka (6,10) a teda žiaden európsky občan sa
nemusí obávať ochorení rezultujúcich zo zdravotne závadných potravín.
Pri otázke dvojakej kvality potravín sa nesmie zabúdať na silu a moc samotných
spotrebiteľov. Sú to práve oni, ktorí svojím spotrebiteľským správaním dávajú najavo, akú
kvalitu produktov sú ochotní tolerovať a akú už nie, takže je to spotrebiteľ, ktorý rozhoduje
(15, 10, 14, 20, 26) a nesie za to svoj diel zodpovednosti. Produkty s dvojakou kvalitou by
v realite neexistovali, keby po nich nebol zo strany spotrebiteľov dopyt (6, 10). Práve pri
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spotrebiteľoch z krajín východnej Európy sa môže zdať, že ich nároky na kvalitu nie sú
vysoké, čo výrobcovia náležite využívajú (15). To, že sa Slovensko spolu s ďalšími novými
členskými krajinami ocitlo na zozname krajín, kde sú zo starších členských štátov vyvážané
menej kvalitné potraviny je ukážkou toho, akú pozíciu nám ostatné členské krajiny pridelili.
Vystúpenie nových členských krajín, ich boj o rovnakú kvalitu pre všetky európske regióny
a tlak na inštitúcie vrcholovej európskej politiky s úspešným koncom je dôkazom, že nové
krajiny nechcú zastávať submisívne pozície (11) a že sa vedia zasadiť za svoje práva na
rovnosť s ostatnými členmi únie. Je to dôkazom rastúceho spotrebiteľského povedomia
Slovákov a aj toho, že ľudia očakávajú za svoje peniaze zodpovedajúcu kvalitu (5).
Záver
Nadnárodné spoločnosti prinášajú na celoeurópsky trh viac ako 2 milióny produktov
a výskumy doposiaľ potvrdili rozdiely len v niekoľkých desiatkach z nich. Z tohto uhla
pohľadu je otázkou, či ide o problém systémový, pretože nie je možné všetky produkty
kvalitatívne skontrolovať a porovnať nejde o systémový problém.
Z Európy sa k nám môžu dovážať menej kvalitné potraviny, no nemusíme si ich kupovať.
Je dôležité vedieť, že na Slovensku sa vyrábajú bezpečné a kvalitné potraviny (6). Svedčí
o tom aj prieskum, ktorý ukázal, že až 60 % slovenských spotrebiteľov považuje slovenské
výrobky za kvalitnejšie ako zahraničné (6, 21). Ku spotrebe domácich produktov mali byť
deti vedené od útleho veku (4), aby si vedeli aj v dospelosti vážiť produkty domácej výroby
a dávali im prednosť pred zahraničnými. V takom prípade by problematika dvojakej kvality
potravín ani neexistovala.
Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/500259-dvojaka-kvalita-je-opat-v-hre/
https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/484045-europsky-parlament-schvalil-spravu-o-dvojitej-kvalitetovaru/
https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/465323-budeme-mat-rovnaku-cokoladu-ako-nemci-ek-v-stredunavrhne-zakaz-dvojitej-kvality/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/457250-matecna-oznaacila-dvojake-potraviny-k-nekalympraktikam/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/453166-kontorla-potravin-bude-mat-jasne-pravidla/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/443695-matecna-dvojake-potraviny-sa-tykaju-tretiny-eu/
https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/slovenske-vs-rakuske-porovnanie-potravin-dopadlo-horsie-akonaposledy.html
https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/persil-z-nemecka-sa-lisi-od-nasho-podla-vyrobcu-su-na-pricinespotrebitelia.html
https://www.aktuality.sk/clanok/580281/pokuty-za-dvojaku-kvalitu-potravin-su-realne/
https://www.aktuality.sk/clanok/560114/dvojaka-kvalita-potravin-je-normalna-nikto-nechce-nikohooklamat-rozhovor/
https://www.aktuality.sk/clanok/547756/tyzden-vo-svetovych-mediach-eu-uznala-ficovu-staznost-a-kona/
https://www.aktuality.sk/clanok/543730/boj-statov-v4-proti-dvojitej-kvalite-potravin-je-uspesny-tvrdidanko/
https://www.aktuality.sk/clanok/540635/sas-vysledky-dvojakej-kvality-potravin-boli-zmanipulovane/
https://www.aktuality.sk/clanok/529628/matecna-potvrdila-dvojaku-kvalitu-potravin-zmenia-sposobtestovania/
391

15. https://www.aktuality.sk/clanok/529535/dvojaka-kvalita-potravin-nie-je-len-o-zlozeni-vyhlasila-ceskaeurokomisarka/
16. https://www.aktuality.sk/clanok/528331/byvaly-manazer-tesca-bojom-proti-dvojakej-kvalite-potravin-sikopeme-vlastny-hrob/
17. https://www.aktuality.sk/clanok/526449/dvojaka-kvalita-trapi-tretinu-krajin-eu-tvrdi-matecna/
18. https://www.aktuality.sk/clanok/526079/nove-testy-dvojakej-kvality-potravin-je-to-coraz-horsie/
19. https://www.aktuality.sk/clanok/520923/zapadne-firmy-zacinaju-menit-zlozenie-vyrobkov-pre-slovenskotvrdi-matecna/
20. https://www.aktuality.sk/clanok/507124/kto-naozaj-moze-za-dvojaku-kvalitu-potravin/
21. http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=11185
22. http://vedanadosah.cvtisr.sk/europska-komisia-bojuje-proti-dvojakej-kvalite-potravin
23. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/443556-testy-opat-potvrdili-dvojaku-kvalitu-potravin/
24. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/eu-harmonised-methodology-testing-food-products_en
25. https://euractiv.sk/section/slovensko-v-ep/opinion/bezpecnost-potravin-v-podmienkach-sr-a-spolupraca-seuropskou-uniou/
26. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/363985-vychod-a-zapad-europy-rozdeluje-kvalita-potravin/
27. https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/444940-za-dvojake-potraviny-budu-padat-tresty/
28. https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/odlisna-kvalita-pod-rovnakou-znackou-sa-ma-zaradit-medzi-nekalepraktiky.html
29. https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/dvojaka-kvalita-potravin-trapi-aj-rumunov-rozdiely-nasli-vmasovych-vyrobkoch.html
30. https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1724902-dvojaky-kvalita-potravin-dostane-v-stredu-stopku-zakrocieuropska-komisia
31. https://www.theguardian.com/inequality/2017/sep/15/food-brands-accused-of-selling-inferior-versions-ineastern-europe
32. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/no-second-class-consumers-juncker-slams-doublefood-quality-in-the-eu/
33. https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/commission-issues-guidelines-to-tackle-unfair-dualfood-quality/
34. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-bans-dual-quality-food-after-pressure-fromeastern-members/

392

Životné podmienky a zdravie, 2019

SPOMIENKA NA PROFESORA JOZEFA KUKURU
J. Jurkovičová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

V tomto roku uplynulo 100 rokov od narodenia profesora MUDr. Jozef Kukuru (*18. 08.
1919 †02. 06. 1990).
Profesor Kukura patril medzi najvýraznejšie osobnosti v novodobých dejinách Lekárskej
fakulty UK. Po úspešnom skončení štúdií na Lekárskej fakulte v Bratislave v r. 1944 si mladý
Kukura ako ambiciózny lekár – špičkový športovec nezvolil cestu s vtedajšími lákavými
možnosťami byť úspešným lekárom s perspektívou solídneho zabezpečenia existencie, ale
zvolil si disciplínu, ktorá tieto vymoženosti neposkytovala. Zvolil si odbor hygieny práve preto,
že tento medicínsky odbor skrýval vo svojej teoretickej podstate praktický preventívny dosah
pri prekonávaní ťažkých zdravotno-sociálnych problémov vtedajšej doby. Išlo o obetavú,
odbornú a organizátorskú prácu pri zvládaní ťažkých epidemiologických situácií vojnového a
povojnového obdobia.
Po niekoľkoročnom pôsobení v hygienicko-epidemiologickej službe pre východné
Slovensko a neskôr vo vedení pobočky štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Košiciach sa
ďalším a trvalým pracoviskom pre MUDr. Kukuru stal Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK v
Bratislave. Do tohto ústavu prišiel s veľkými epidemiologickými skúsenosťami, najmä pokiaľ
išlo o elimináciu črevných infekčných chorôb, škvrnitého týfusu a malárie u obyvateľstva
východného Slovenska.
Jeho pozitívny vzťah k riešeniu zložitých zdravotno-hygienických problémov sa zúročil aj
v jeho funkciách na veľkých mládežníckych stavbách, kde bol kľúčovou osobnosťou v
zabezpečovaní zdravotno-hygienických podmienok veľkého kolektívu mládeže za sťažených
okolností, vyžadujúcich maximálne vypätie síl. Pod jeho vedením nedošlo na Trati mládeže k
črevným infekčným ochoreniam, ani k iným závažnejším škodám na zdraví. Okrem toho vďaka
týmto skúsenostiam vytvoril model na uskutočňovanie zdravotníckej organizácie pre ďalšie
mládežnícke stavby a práce podobného druhu.
Profesor Kukura bol vždy v strede spoločenského diania a prejavom vysokého uznania jeho
organizačných schopností bolo v r. 1956 menovanie do funkcie prorektora Univerzity
393

Komenského, ktorú zastával do r. 1959. Za profesora hygieny bol menovaný v r.1961. V rokoch
1963 – 1969 bol prof. Kukura dekanom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Pod jeho vedením
získala významné postavenie v systéme vysokého školstva nášho štátu. Možno povedať, že bol
aj „otcom“ Lekárskej fakulty v Martine. Prejavil nesmiernu húževnatosť a obetavosť pri
uplatňovaní zámerov jej založenia. Lekárska fakulta v Martine ako dnes samostatná fakulta UK
dosahuje významné výsledky vo výskumnej, pedagogickej i liečebnej činnosti a je živým
dôkazom toho, že jeho idea bola správna a jeho zameranie na túto oblasť bolo adekvátne.
Vedenie Katedry hygieny LFUK prevzal po odchode akademika Muchu do dôchodku v r.
1970 a viedol ju až do r. 1985. Život profesora Kukuru bol vždy naplnený činorodou
výchovnou, pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou, ktorú sprevádzala rozsiahla
aktivita v mnohých riadiacich funkciách na fakulte i mimo nej. Rozvinul modernú koncepciu
hygieny do syntézy, v ktorej je komplexná starostlivosť o mladú generáciu rozhodujúcim
faktorom z hľadiska preventívnej ochrany zdravia obyvateľstva.
Ďalšou oblasťou jeho vedeckých štúdií boli hygienické problémy zdravotníckych zariadení
so zvláštnym zreteľom na problematiku chirurgických oddelení a operačných sál. Tieto jeho
práce boli odmenené cenami odborných spoločností i cenou Českého a Slovenského literárneho
fondu. V poslednom desaťročí jeho pôsobenia sa intenzívne venoval naliehavým problémom
životného prostredia Bratislavy v súvislosti s ohrozením zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove
petrochemickým priemyslom, znečistením ovzdušia Bratislavy a z toho plynúcimi zdravotnými
rizikami.
Lekárska fakulta Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg v r. 1987 vyznamenala
profesora Jozefa Kukuru čestným doktorátom. Tento titul bol uznaním jeho vedeckých prác v
oblasti hygieny životného prostredia, hygieny detí a dorastu, hygieny zdravotníckych zariadení,
ocenením jeho vysokoškolskej pedagogickej činnosti a mimoriadnych zásluh za nepretržitú,
desaťročia trvajúcu spoluprácu Univerzity Komenského a Univerzity Martina Luthera na úseku
preventívnej medicíny.
V každej činnosti, ktorá mu bola zverená, alebo do ktorej sa iniciatívne zapojil, sa Kukurova
osobnosť vynárala nad hladinu životných parametrov, svojou zanietenosťou, tvrdosťou voči
sebe samému a cieľavedomou pracovitosťou dosiahol to, že ho za všetkých okolností bolo
vidieť nad horizontom – nielen pre jeho atletickú robustnú postavu, ale práve pre jeho výsledky
v každej vykonávanej činnosti. Dielo a osobnosť profesora Kukuru ostanú trvalým vkladom do
rozvíjania odboru hygieny a preventívnej starostlivosti o zdravie ľudí a súčasne ostávajú aj
príkladom pre jeho nasledovníkov a zdrojom mnohých nezabudnuteľných spomienok pre tých,
ktorí mali možnosť sa s ním stretávať a s ním spolupracovať.
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