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PREDHOVOR 

 

 

Zborník vedeckých prác Životné podmienky a zdravie vychádza každoročne nepretržite od 

roku 1993, čiže v tomto roku predkladáme odbornej verejnosti v poradí už jeho 29. vydanie. 

Azda nikdy doteraz vo verejnosti natoľko nerezonovali termíny hygiena, epidemiológia, 

prevencia ako v ostatných dvoch rokoch. Pandémia nám nečakane a kruto prevrátila životy 

naruby, preto sme veľmi radi, že napriek všetkým úskaliam a problémom naša práca 

pokračovala. V zborníku prezentujeme výsledky práce, ktoré vznikli v poslednom roku ako na 

univerzitných a výskumných pracoviskách, tak aj priamo v teréne. 

Práce sú rozdelené tradične do kapitol podľa hlavných odborov a zamerania hygieny 

a epidemiológie a „vďaka“ pandémii sme pridali ďalšiu kapitolu venovanú problematike 

súvisiacej s ochorením COVID-19 vrátane zaujímavej kazuistiky pacientov na umelej pľúcnej 

ventilácii. 

Do úvodu sme zaradili prácu z oblasti histórie medicíny venovanú princípom medicíny 

založenej na dôkazoch pre jej zásadný význam najmä v tejto dobe, keď sú ľudia doslova 

zahltení a zavádzaní rozličnými nevedeckými a mätúcimi informáciami. 

Tradične najrozsiahlejšie kapitoly sú venované epidemiológii a prevencii chronických 

chorôb a problematike výživy, výživového stavu a zdravia. Kým v minulosti sa väčšina prác 

zaoberala najmä prevenciou kardiovaskulárnych a onkologických chorôb, v tomto vydaní sú 

práce venované širšej škále chronických chorôb – od osteoporózy cez urolitiázu, bronchiálnu 

astmu až po choroby nervového systému a celiakiu. Mladším kolegom odporúčame do 

pozornosti prácu venovanú prehľadu kľúčových epidemiologických výskumov výživy na 

Slovensku a v bývalom Československu, kde sa môžu oboznámiť s celou históriou 

najvýznamnejších epidemiologických výskumov výživy u nás. 

Prezentovaná publikácia vznikla vďaka úsiliu pracovníkov Ústavu hygieny Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského s podporou Slovenskej spoločnosti hygienikov Slovenskej  

lekárskej spoločnosti a veríme, že bude prínosom nielen pre odbornú verejnosť z oblasti 

preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva, ale aj pre lekárov a zdravotníckych 

pracovníkov z praxe. 

Chceli by sme vyzdvihnúť a oceniť snahu všetkých autorov a spoluautorov, ktorí svojou 

prácou prispievajú k ochrane a podpore zdravia obyvateľstva a svoje poznatky a skúsenosti 

prezentujú aj na stránkach  nášho zborníka. 
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HISTORIE A SOUČASNÉ PRINCIPY MEDICINY ZALOŽENÉ NA DŮKAZU
1
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Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta UK+VFN, Praha 

 

 

 

Cílem tohoto sdělení je popis vývoje principů medicíny založené na důkazu (EBM), 

vycházejících z postulátů Roberta Kocha, protagonisty „zlatého věku“ lékařské bakteriologie, 

zakladatele konceptu moderní mikrobiologie a infektologie. Hlavním příspěvkem Kocha k 

principu EBM byla formulace jeho čtyř Postulátů, principů, které pomáhaly potvrdit kauzální 

vztah mezi patogenním mikrobem a infekční nemocí a získat příslušné důkazy v podobě 

mikroskopického průkazu, inokulace a kultivace, při prokázání důvěryhodnosti diagnózy 

infekčních chorob. Další etapu vývoje EBM formuloval Bradford Hill pro nepřenosné 

choroby ve svých Devíti principech. Předmětem diskuse jsou omezení EBM a její zásadní 

význam a použití v racionálních preventivních, diagnostických a léčebných strategiích. 

Stručná historie 

V průběhu časů základní pojmy týkající se povahy nemocí, jejich příčinných souvislostí a 

způsobů jejich přenosu se časem radikálně měnily. Jednou z prvních, prapůvodních představ o 

příčinách onemocnění interpretovala nemoc jako boží trest za hříchy člověka či lidstva (1). 

„Teorie miasmatu“ byla postulována Galenem (129 – 199 n.l.), jedním z nejslavnějších lékařů 

římského období (2). Podle této představy byly nemoci způsobeny a přenášeny přítomností 

jedovaté páry (miasmatu) v ovzduší, která obsahovala částice rozpadající se hmoty a měla 

charakteristický zápach (1). Tato myšlenka byla později zpochybněna „nákazovou teorií“, 

kterou navrhl Girolamo Fracastoro v roce 1546, která pojala zárodky jako chemické látky 

spíše než živé organismy a odhalila tři různé způsoby přenosu nemocí: přímý kontakt s 

nemocnou osobou, nepřímý kontakt přes předměty a oblečení, které patřilo nemocným 

pacientům, a přenos na dálku vzduchem (2, 3). Na začátku 19. století, a to jak teorie 

„miasma“ tak princip „nákazy“ začaly být nahrazovány „zárodečnou teorií“ postulovanou 

Louisem Pasteurem a podporovanou důkazy předloženými Robertem Kochem (3, 4). Přestože 

tento nový koncept byl odmítnut mnoha lékaři, včetně proslulého Rudolfa Virchowa, jehož 

víra byla založena na myšlence, že všechny nemoci byly původem endogenní, získala 

                                                           
1 Příspěvek byl vypracován v rámci aktivit podporovaných výzkumným záměrem COVMON 

bezpečnostního výzkumu MV 4 VS BV III. 
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„germinativní teorie“ důvěryhodnost díky pokrokům dosaženým na poli mikroskopie včetně 

techniky barvení preparátů metylenovou modří v kombinaci s Bismarckovou hnědí klíčovou 

pro identifikaci Mycobacterium tuberculosis (4, 5). Tyto objevy vedly ke vzniku čtyř 

postulátů Roberta Kocha, prapůvodnímu základu medicíny založené na důkazu, éry zlatého 

věku lékařské mikrobiologie a infektologie (4, 5). 

Předpokládá se, že již před 3 miliony let, progenitorový druh M. tuberculosis infikoval 

časné hominidy v Africe. Jiné nálezy kostních abnormalit typických pro tuberkulózu (TB) 

byly také zaznamenány v egyptských mumiích z roku kolem 2400 před naším letopočtem. 

Teprve před 3300 a 2300 lety byla tuberkulóza popsána v Indii a v Číně. V průběhu staletí se 

TB stala rozšířenou nemocí postihující starověké Řecko, kde ji Hippocrates nazval phtisis, 

starověkým Římem, kde byla definována jako cunsumptio a později označována jako „bledá 

smrt“ kvůli anemické bledosti nemocných. Tuberkulóza dosud stále postihuje 1,7 miliardy lidí 

(25 % světové populace) s 95 % případů v rozvojových zemích, kde jsou podmínky, zejména 

chudoba a vysoká prevalence HIV usnadňující přenos a progresi onemocnění (7).  

Přes kvalitní klinický popis tuberkulózy v průběhu časů, byl etiologický původce TB 

izolován Robertem Kochem až v roce 1882, díky zavedení tehdy nové metody barvení, která 

díky použití Bismarckově hnědi zajišťovala kontrast proti methylenovou modří zbarvených 

mikroskopických preparátů. Tento postup barvení umožnil vizualizaci Mycobacterium 

tuberculosis a vedl k vývoji čtyř postulátů Roberta Kocha (5, 6) prapůvodnímu základu EBM, 

éry „zlatého věku“ lékařské mikrobiologie a infektologie. 

Čtyři postuláty Roberta Kocha a jejich omezení v moderní medicině  

Postuláty formulované Robertem Kochem byly užitečnými kritérii pro stanovení 

kauzálního vztahu mezi specifickým mikrobem a příslušným onemocněním:  

1. Stejný patogen musí být nalezen v každém případě nemoci, ale ne u zdravých jedinců.  

Omezení: jeho princip nebere v úvahu možnost zdravého asymptomatického stavu nosiče, 

který se může vyskytnout u nemocí, jako je cholera a malomocenství. Kromě toho lze 

patogeny nalézt také u zdravých jedinců; například Helix pylori je součástí normální 

gastrointestinální flóry, ale může také způsobit chronickou gastritidu u pacientů se sníženými 

ochrannými faktory. 

2. Podezřelý patogen může být izolován a pěstován v čisté kultuře. 

Omezení: Tento postulát se nevztahuje na grampozitivní Mycobacterium leprae, který je 

velmi obtížně kultivovatelný, jakož i na druhy Chlamydia a Rickettsia, protože jsou 

intracelulárními mikroby. 

3. Zdravý organismus infikovaný inokulovanými bakteriemi z čisté kultury musí vyvinout 

stejné klinické projevy jako u postulátu 1. 

Omezení: klinické projevy způsobené patogenem závisí také na imunologickém stavu 

inokulovaného organismu. Například u imunokompromitovaných jedinců se mohou vyvinout 

příznaky větší závažnosti. Tato zásada tedy nezohledňuje skutečnost, že jednotlivci nejsou 

stejně náchylní k určitým chorobám. 
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4. Patogen musí být znovu izolován od inokulovaného, nemocného hostitele a 

identifikován jako identický s původním specifickým původcem. 

Omezení: limitací těchto postulátů byla jejich nepoužitelnost na některá virová, houbová a 

parazitární onemocnění (8).  

Z těchto důvodů Falkow navrhl v roce 1988 Kochovy molekulární postuláty (Molecular 

Koch's) a to díky rozšíření oblasti molekulární biologie. Hlavní princip byl založen na 

identifikaci genů patogenů odpovědných za příslušné onemocnění pomocí nových technologií 

izolace a sekvenace DNA (9). 

Principy Bradford Hilla (1965) 

Cílem rozšíření systému prokazování kauzálního vztahu rizikového nebo protektivního 

faktoru v případě nesdělných nemocí byly Bradfordem Hillem formulovány podmínky, které 

bylo nutno zodpovědět při studiu jejich kauzálního vztahu (tab. 1). 

 

Tab. 1. Principy Bradford Hilla 

Síla asociace Čím silnější je asociace, měřená relevantními statistickými testy, tím je pravděpodobnější, 

že oba studované faktory mají kauzální vztah. 

Konzistence Asociace je opakovaně pozorována různými badateli, na různých místech, okolnostech a 

časech. 

Specifičnost Podezíraný faktor vyvolává specifický účinek. 

Souslednost Příčina vždy předchází účinek. 

Biologický 

gradient 

Jasný vztah mezi proměnnými, znázorněný ve formě grafu, činí méně pravděpodobné, že 

studovaná závislost je ovlivněna zaujatostí badatele nebo náhodou. 

Věrohodnost Mezi příčinou a následkem existuje biologicky věrohodný mechanismus na současné 

úrovni poznání.  

Absence věrohodného mechanismu však nezruší přidružení studovaného jevu. Špatně 

pochopené zázemí za asociací podporovanou silnými důkazy by mohlo stimulovat následný 

výzkum ve snaze prozkoumat dotyčný mechanismus asociace. 

Soudržnost Asociace by měla souhlasit se stávajícími znalostmi. 

Toto kritérium může zvýšit náchylnost k zaujatosti publikací nebo odrazovat od hledání 

alternativních asociací. 

Experiment Expozice různým dalším parametrům v prostředí může být experimentována s odhalením 

dalších možných příčinných vztahů se studovanými účinky. 

Analogie Dříve studované a potvrzené kauzální vztahy by mohly být použity jako základ pro predikci 

účinků podobných expozičních faktorů na výsledek.  

 

Bradford-Hill použil příklad účinků thalidomidu a rubeoly na těhotenství, které použil 

jako prediktivní faktory pro účinky jiných analogických rizikových či protektivních faktorů: 

chemických látek – léků, toxických, cizorodých látek i infekčních agens. Splnění všech devíti 

Principů je mimořádně náročným úkolem zejména při průkazu v oblasti nepříznivých faktorů 

prostředí na zdraví exponované populace jak v životním prostředí i v případě profesionální 

expozice (10). 
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Současný koncept medicíny založené na důkazu (EBM). 

EBM znamená systematický přístup k řešení klinických problémů, který kombinuje 

biomedicínské zkušenosti jednotlivce s výsledky přesných, spolehlivých a aktuálních 

vědeckých výzkumných poznatků, aby bylo dosaženo včasné diagnózy a včasného zahájení 

léčby. EBM navíc bere v úvahu a respektuje hodnoty a etiku pacientů, čímž zvyšuje celkovou 

úroveň lékařské péče (11). 

EBM je proces založen na aplikaci kroků modelu PICO. 

Formulace příslušných klinických otázek zahrnuje převedení klinického problému do 

otázek, které zvažují přínosy a rizika přijetí konkrétní preventivní či léčebné strategie a 

možných výsledků jejich aplikace. Tyto otázky by měly být strukturovány podle „systému 

PICO“ navrženého Sackettem a kol. (11).  

P – Pacient nebo populační zdravotnický problém – popisuje současné možnosti řešení 

problému, symptomatologii pacienta a předpokládanou diagnózu. 

I – Intervence – vyžaduje se preventivní opatření, ošetření nebo diagnostický test? 

C – Porovnání – jsou k dispozici další opatření / ošetření / testy? Jaké jsou výhody a 

nevýhody každého z nich? 

O – Vyhodnocení výsledku populačního opatření nebo klinického skóre pacienta a délky 

hospitalizace.  

Hledání optimálního řešení, nalezení nadějných řešení konkrétní situace je mimořádně 

obtížným krokem. Důkazy opravňující pravděpodobnost úspěšného řešení mohou být v řadě 

případů sporné. 

Posouzení shromážděných důkazů bere v potaz hodnotu studií EBM, která závisí na 

metodě použité k provádění výzkumu. Nejsilnější důkaz je poskytnut pomocí meta-analýzy a 

systematických sledování jakož i randomizovaných kontrolovaných studií, které představují 

nejspolehlivější zdroje relevantních informací. 

Při uplatnění důkazů se berou v úvahu i náklady na ošetření / testy, jejich dostupnost 

v příslušné nemocnici nebo v současné biomedicínské praxi, hodnoty a etiku pacienta a jeho 

vlastní vůli. 

Hodnocení významu integrace EBM do rutinní lékařské praxe si klade za cíl analyzovat, 

jak efektivně byly provedeny předchozí čtyři kroky s důrazem na potřebu dalších vyšetření, 

pokud je to nutné. 

Vztah mezi Kochovými předpoklady a současnou EBM 

Kromě mnoha dříve diskutovaných omezení je však důležité nejprve pochopit, že 

Kochova kritéria mohla představovat přístup založený na důkazech pouze v oblasti infekčních 

chorob a zadruhé, že vývoj nových oborů, jako je molekulární biologie a genetika stejně jako 

jejich technologický vývoj překonaly omezení, se kterými se setkáváme při zpracování 

barvicích a mikroskopických technik (12, 13). 
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Přístup ke klinické prevenci založený na důkazech 

EBM také přispěl ke zlepšení v managementu preventivní medicíny. Prevence je 

definována jako akt zabraňující tomu, aby se něco stalo. V klinické praxi existují 3 hlavní 

úrovně preventivních snah (14): 

Primární prevence nemocí potlačením jejich příčin a podporou faktorů zlepšujících 

odolnosti. Jako příklady lze uvést: podpora zdraví prostřednictvím poradenství v oblasti 

výživy, chování a životního stylu, ochranu zdraví (zákony zaručují kvalitu pitné vody, 

potravin a přijatelnou míru bezpečnosti v pracovním prostředí) a očkovací programy, jejichž 

výsledky se opírají o výsledky randomizovaných studií.  

Sekundární prevence zahrnuje včasnou diagnózu ve stadiu, kdy je nemoc úspěšně 

léčitelná a racionální léčba, to je hlavní role praktických lékařů. Jeho cílem je předcházet 

rozvoji komplikací, chronickému průběhu nemoci a trvalému poškození zdraví.  

To se provádí jako dvoustupňový proces zahrnující nejprve screeningový test a poté 

následnou diagnostiku rakoviny prsu, děložního čípku, prostaty, kolorektálního karcinomu 

atd. 

Terciární prevence – rehabilitace nastupuje, pokud selhala sekundární prevence a již došlo 

k trvalému poškození zdraví (v praxi nejčastěji poškození hybnosti). Jejím cílem je obnovení 

dosažitelné soběstačnosti a tím zajištění dosažitelné míry kvality života. 

EBM: klady a zápory  

Bylo prokázáno, že integrace medicíny založená na důkazech v klinické praxi zvyšuje 

konzistenci v prevenci, diagnostice a léčbě a usiluje o „standardizaci“ úrovně zdravotní péče 

(14, 15). Na druhou stranu však výše uvedené kroky EBM mohou být časově náročné, 

například může být obtížné najít a/nebo interpretovat příslušné důkazy z různých studií. Další 

omezení medicíny založené na důkazech zahrnují nejčastěji následující okolnosti: U 

některých stavů neexistuje žádný důkaz o tom, co lze udělat pro zmírnění klinických 

příznaků, např. se v uvedeném kontextu uvádí bolesti zad (16). Kromě důkazů musí být 

zváženy další aspekty péče o pacienty, např. etika pacienta, dostupnost léčby v konkrétní 

nemocnici, v případě individuálních případů pacientů je přirozeně nezbytné vzít do úvahy 

jejich komorbidity.  

Střet zájmů může být přítomen v některých systematických preventivních programech 

nebo pokynech, které se snaží propagovat konkrétní postupy (příklad – obličejové roušky a 

důkladné mytí rukou v případě COVID-19) nebo léčebné strategie. 

 

Diskuse 

Medicína založená na důkazu spočívá v systematickém přístupu k nemocnému, který 

vyžaduje integraci klinických zkušeností lékaře, etiky a nároků a etických hodnot pacienta a 

nejspolehlivějších a aktuálních výzkumných zjištění k dosažení účinné prevence nebo 

diagnostiky, racionální strategie léčby a vysokého standardu péče o pacienta. Zakladatelem 

konceptu EBM u infekcí byl Robert Koch s jeho čtyřmi postuláty, jejichž cílem bylo 
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poskytnout několik pokynů, které by lékařům pomohly potvrdit příčinnou souvislost mezi 

stavem pacienta a odpovědným etiologickým mikroorganismem. Kochova kritéria však mohla 

být uplatněna pouze v diagnostice infekčních chorob a jejich praktická účinnost klesala v 

důsledku rozvoje nových vědeckých oborů, jako je molekulární biologie a její metody. Kromě 

toho ještě před érou molekulárních technik Kochovy postuláty postihla určitá omezení, díky 

neschopnosti inokulovat a kultivovat všechny mikroorganismy (např. viry a intracelulární 

patogeny, jako jsou např. Chlamydia) a neznalost koncepce asymptomatických zdravých 

nosičů patogenních mikroorganizmů. Objev Vibrio cholerae byl připsán Robertovi Kochovi, 

který se s těmito patogeny setkal v epidemiích probíhajících v Kalkatě a Egyptě. Některé 

zdroje však namítají, že první, kdo jej objevil, byl italský vědec lékařů všech dob a zakladatel 

moderní bakteriologie i základů dnešní EBM (18).  

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že navzdory skutečnosti, že moderní aplikace EBM mohou být 

ovlivněny faktory, jako jsou střety zájmů nebo potíže lékařů při zavádění tohoto systému do 

praxe, EBM zůstává principem řízení zdravotní péče prostřednictvím snižování chyb 

v diagnostice a podpory konzistence v léčbě i v preventivních programech populace i 

jednotlivých pacientů (19). Principy EBM dozrály do stadia, že jsou k dispozici studijní 

materiály, jak vyučovat tuto problematiku na lékařských fakultách (20 – 22).  

EBM je příkladem jak doslova revoluční pokrok medicíny, dříve založené na tradici a 

zkušenostech předchozích generací lékařů a obecné úrovni současného poznání své doby, se 

stále více opírá o bouřivý rozvoj poznatků příbuzných vědních oborů biomedicíny, jehož jsme 

svědky v současné době s cílem potlačit komunitní šíření pandemie COVID-19 pomocí 

diagnostických testů, trasování a izolace kontaktů a zejména vakcinací, která je jedinou 

efektivní cestou prevence v uvedeném kontextu. 

Nový pohled na možnost predikce hrozící epidemie je monitoring výskytu Sars-CoV-2 

v komunálních odpadních vodách s použitím reverzní transkripce polymerázy RNA 3(RT-

qPCR) jako nadějného nástroje surveillance přítomnosti viru v místní populaci (23).  

  

Konflikt zájmů  

Autoři na svou čest prohlašují, že nejsou v konfliktu zájmů ve vztahu k obsahu tohoto 

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Starnutie nie je chorobnou zmenou, ale je prirodzeným biologickým procesom všetkých 

organizmov. Je jedným zo základných vývinových prejavov ţivota a staroba je len jeho 

konečnou fázou. Na biologickej úrovni je starnutie spojené s postupnou akumuláciou širokej 

škály molekulárnych a bunkových poškodení, ktoré podmieňujú jeho zvýšenú zraniteľnosť, 

pokles schopností a výkonnosti jedinca. Výsledný stav jedinca je kombináciou jednak 

prirodzeného procesu starnutia, ako aj dôsledkov ochorení, ktoré ho postihujú. Zdravé 

starnutie sa povaţuje za „skvalitnenie fyzického, sociálneho a duševného zdravia s cieľom 

umoţniť starším ľuďom aktívne sa zúčastniť spoločenského ţivota a viesť kvalitný a 

nezávislý ţivot“ (1, 2). 

V našej populácii dochádza k starnutiu obyvateľstva, čo je typickým javom rozvinutých 

štátov. Prejavuje sa rastom podielu starších vekových skupín v populácii. Predpokladá sa, ţe 

tento vývoj bude pokračovať a hranica dôchodkového veku sa bude predlţovať. Ide 

o výsledok dvoch rozličných procesov. Na jednej strane je to pokles pôrodnosti (to vedie 

k zníţeniu podielu mladších vekových kategórií a k relatívnemu nárastu podielu starších 

vekových skupín) a na druhej strane je to predlţovanie dĺţky ţivota podmienené poklesom 

úmrtnosti.  

V roku 2025 bude pribliţne jedna tretina obyvateľov Európy staršia ako 60 rokov, pričom 

zvlášť stúpne počet ľudí starších ako 80 rokov. Za súčasnej situácie demografického vývoja 

idú do popredia otázky, do akej miery je moţné ovplyvniť zdravotný stav a kvalitu ţivota vo 

vyššom veku vlastným pričinením, a do akej miery sú rozdiely zdravotného stavu dané 

                                                           
1 Práca podporená grantmi „Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou 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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kvalitou ţivotného prostredia a ďalšími neovplyvniteľnými faktormi (1).  

Termín healthy ageing alebo zdravé starnutie sa pouţíva na opísanie zdravotného stavu 

bez choroby v priebehu starnutia. WHO preto definuje zdravé starnutie ako proces rozvíjania 

a udrţiavania funkčných schopností, ktoré umoţňujú ţivot v zmysle pohody alebo well-being 

aj vo vyššom veku (3). Starnutie európskej populácie súvisí aj s potrebou zlepšenia kvality 

ţivota vo vyššom veku a so zodpovedaním otázok, do akej miery sú rozdiely zdravotného 

stavu dané kvalitou ţivotného prostredia a ďalšími neovplyvniteľnými faktormi, a do akej 

miery je moţné ovplyvniť zdravé starnutie vlastným pričinením. 

Projekt HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) – Zdravé starnutie v 

priemyselnom prostredí sa pokúša nájsť odpoveď na tieto otázky. Ide o päťročný projekt 

Excelentného výskumu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy začatý v roku 2018 v Českej republike. Do jeho 

riešenia sú zapojené štyri výskumné pracoviská – Centrum epidemiologického výskumu, 

Lekárska fakulta, Ostravská univerzita – hlavný riešiteľ projektu, Ústav experimentálnej 

medicíny Akadémie vied ČR, Výskumný ústav veterinárneho lekárstva a Centrum 

diagnostiky ľudského pohybu, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity.  

Ústav hygieny LF UK je zapojený do pilotnej časti tohto projektu, ktorá sa realizuje na 

Slovensku (2, 4). 

Cieľom našej štúdie bolo zmapovať vnímanie rizikových faktorov v ţivotnom, pracovnom 

aj sociálnom prostredí v súvislosti so zdravým starnutím na pilotnom súbore respondentov 

pomocou dotazníka SES (Socioeconomic Status Questionnaire). Dotazník SES je súčasťou 

projektu HAIE a jeho úlohou je zhodnotiť socioekonomické a psychosociálne determinanty 

zdravotného stavu ako aj faktory ţivotného štýlu u ľudí v produktívnom veku.  

 

Súbor a metódy 

V rámci metodického postupu sme na mapovanie rizikových faktorov v ţivotnom, 

pracovnom aj sociálnom prostredí pouţili autorizovaný Dotazník SES, preloţený do 

slovenského jazyka. Univerzálny socioekonomický dotazník (SES), bol vytvorený pre projekt 

HAIE Lekárskej fakulty v Ostrave výberom a modifikáciou otázok štandardizovaných 

dotazníkov pouţitých vo významných štúdiách (CESAR, EHIS, HELEN, SF12 a podobne). 

Dotazník má viacero častí – všeobecnú časť, vnímanie rizík, zdravotný stav (subjektívne 

hodnotenie zdravotného stavu a fyzickej kondície, prístup k zlepšeniu, osobná a rodinná 

anamnéza, účasť na preventívnych prehliadkach, úrazy), ţivotný štýl (voľnočasové aktivity, 

kvalita spánku, stravovacie návyky), well-being (subjektívne hodnotenie kvality ţivota, 

zdravotné a psychické obmedzenia limitujúce kvalitu ţivota, kvalita sociálnych kontaktov, 

sebareflexia).  

Dotazníky boli vypĺňané elektronicky pomocou hyperlinku https://ostrava.az1. 

qualtrics.com/jfe/form/SV_1EKMUdcFSOYB3KZ, ako aj písomnou formou, z ktorých bola 

vytvorená spoločná databáza údajov. Túto databázu sme následne štatisticky spracovali. Z 

celkového počtu 169 vyplnených dotazníkov sme do vyhodnotenia zaradili len tie, ktoré boli 

https://ostrava.az1/


19 

 

vyplnené na viac ako 50 %. Nakoniec sme spracovali celkovo 149 dotazníkov. Pred 

vyplnením respondenti udelili informovaný súhlas, ktorý mali k dispozícii aj v online podobe. 

Získané údaje sme deskriptívne zhodnotili v percentách a vzájomné vzťahy medzi 

premennými sme analyzovali pomocou bivariantnej analýzy (t-test, chí kvadrátový test, 

analýza rozptylu pre jeden faktor – one way ANOVA). Za štatisticky významné sme 

povaţovali hodnoty p < 0,05. 

Na štatistické vyhodnotenie dát sme pouţili Microsoft Excel 2016 a program SPSS 25 

(International Business Machines Corp., New Orchard Road, Armonk, NY, USA).  

Charakteristika súboru 

Respondentov sme vyberali náhodne vo veku od 23 po 66 rokov, pričom väčšinu tvorila 

kategória starnúceho obyvateľstva 45- aţ 66-ročných – 62 % (n = 92) respondentov. Toto 

vekové rozloţenie zodpovedá cieľom projektu HAIE. Priemerný vek účastníkov prieskumu 

bol 46 rokov, najviac respondentov patrilo do vekového rozmedzia 45 – 54 rokov (37 %).  

 

Tab. 1 Základná charakteristika súboru respondentov (n = 149) 

Premenná
*
 N % 

Pohlavie 

muţi 

ţeny 

 

51 

98 

 

34 

66 

Vekové kategórie 

23 – 34 

35 – 44 

45 – 54 

55 – 66 

 

23 

34 

55 

37 

 

15 

23 

37 

25 

Rodinný stav 

slobodný/á 

ţenatý/ vydatá 

partnerské spoluţitie 

rozvedený/á 

vdovec/vdova 

 

20 

110 

10 

9 

0 

 

13 

74 

7 

6 

0 

Dosiahnuté vzdelanie 

základné 

vyučený, bez maturity 

stredoškolské s maturitou 

vyššie odborné 

vysokoškolské a vyššie 

 

0 

5 

59 

8 

77 

 

0 

3 

40 

5 

52 

Sociálne postavenie a ekonomická aktivita   

v zamestnaneckom pomere 

súkromný podnikateľ 

v domácnosti (vrátane rodičovskej dovolenky) 

trvalo starajúci sa o blízku osobu 

dôchodca 

nezamestnaný 

ostatné (študent) 

114 

17 

7 

0 

6 

1 

5 

77 

11 

5 

0 

4 

1 

4 

Ekonomická situácia  

podpriemerná 

priemerná 

nadpriemerná 

 

3 

120 

26 

 

2 

81 

18 
* 
V kaţdej kategórii premenných chýbajú niektoré údaje 
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V našom súbore prevládali respondenti ţenského pohlavia v 66 % (n = 98). 74 % (n = 

110) respondentov ţilo v manţelstve, 7 % (n = 10) v partnerskom spoluţití, slobodných bolo 

13 % (n = 20) a rozvedených bolo 6 % (n = 9). V otázke najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

prevaţovalo vysokoškolské v 52 % (n = 77), nasledovalo úplné stredoškolské s maturitou 

v 40 % (n = 59), vyššie odborné v 5 % (n = 8) a vyučených bez maturity boli 3 % (n = 5) 

respondentov. Medzi účastníkmi prieskumu nebol nikto len s ukončeným základným 

vzdelaním. V zamestnaneckom pomere je v súčasnosti 77 % (n = 114) opýtaných, 11 % (n = 

17) súkromne podniká, 5 % (n = 7) je v domácnosti (vrátane rodičovskej dovolenky), 4 % (n 

= 6) je na dôchodku, 4 % (n = 5) sú študenti a 1 % (n = 1) je nezamestnaných.  

Polovica respondentov sa vyjadrila, ţe pracujú alebo niekedy pracovali v riziku. 

Najčastejšie udávanými rizikami bola trojzmenná prevádzka, hluk, chemické látky a prach. 

Priemerne vyhodnotilo svoju ekonomickú situáciu 81 % (n = 120) respondentov. 

Nadpriemernú ekonomickú situáciu malo 18 % (n = 26) prevaţne z mladšej kategórie 35- aţ 

44-ročných. Ako podpriemernú ju označili 2 % (n = 3) opýtaných z vekovej kategórie 45- aţ 

54-ročných, z toho dve ţeny a jeden muţ. Väčšina opýtaných, a to 88 % (n = 132) nemala 

nikdy problém s platením účtov ani s prostriedkami na jedlo a ošatenie. 

 

Výsledky 

V druhej časti dotazníka sme sa zamerali na vnímanie vybraných environmentálnych, 

behaviorálnych a socioekonomických rizík vo vzťahu k zdraviu. Zisťovali sme aj, ako sa 

respondenti pozerajú na globálne problémy vzhľadom na vek. 

Globálne problémy 

Účastníci mali pripisovať mieru závaţnosti rôznym globálnym rizikám podľa toho, ako 

intenzívne ich vnímajú ako problém. Na zodpovedanie bola poskytnutá škála od stupňa 1, 

ktorý predstavoval úplnú nezávaţnosť, po stupeň 5 ako veľkú závaţnosť. Podľa veku sme 

respondentov rozdelili na starších – od 45 do 66 rokov a mladších – od 23 do 44 rokov. 

Respondenti pripisovali najvyššiu závaţnosť zdraviu (nad 4. stupeň škály), či uţ svojmu 

alebo svojich detí, nasledovala kvalita zdravotnej starostlivosti a ekonomická situácia v SR. 

Stav ţivotného prostredia sa umiestnil aţ na 5. mieste, fajčenie na 8., alkohol a iné drogy aţ 

na 11. mieste. Menší ako 2. stupeň závaţnosti pripisovali respondenti problémom s migrantmi 

a AIDS. 

 Rozdiel vo vekových kategóriách sa ukázal vo všeobecne menšej miere vnímania rizík 

globálnych problémov staršími obyvateľmi a konkrétne významne väčšie rozdiely (p  0,05) 

sme vyhodnotili v oblasti vnímania svojho zdravia a zdravia svojich detí, kvality bývania, 

stavu ţivotného prostredia, kvality školstva a nezamestnanosti (obr. 1). 

Environmentálne problémy 

V súvislosti s vnímaním problémov znečistenia ţivotného prostredia, respondenti 

hodnotili na škále od 1 (vôbec nie) po 5 (veľmi), do akej miery ich znečistenia ţivotného 

prostredia v okolí bydliska obťaţuje. 



21 

 

Účastníci pripisovali najvyššiu mieru obťaţovania automobilovej doprave (3,1), na 

druhom mieste zhodnou mierou 3,0 znečisteniu verejných priestranstiev a znečisteniu 

ovzdušia, ďalej nasledovalo obťaţovanie hlukom počas dňa (2,9) a počas noci (2,7). 

Respondentov najmenej obťaţuje v okolí ich bydliska znečistenie pitnej vody (2,0) (obr. 2). 

 
 

Obr. 1. Vnímanie závaţnosti globálnych problémov respondentmi podľa veku (* p  0,05) 

 

  

 

Obr. 2. Vnímanie znečistenia prostredia v okolí bydliska respondentov 
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Behaviorálne problémy 

Vzhľadom na preukázateľný vplyv ţivotného štýlu na zdravie človeka, respondenti na 

škále od stupňa 1 (vôbec neovplyvňuje) po 5 (veľmi ovplyvňuje) uvádzali, do akej miery 

podľa nich uvedený faktor ovplyvňuje zdravie. Účastníkom sme ponúkli zoznam 

ovplyvniteľných faktorov súvisiacich s ich správaním a ţivotným štýlom.  

Za najdôleţitejší behaviorálny rizikový faktor respondenti označili fajčenie (4,3), 

nedostatok pohybu (4,2) a trvalé nervové vypätie (4,2). Najniţšiu mieru vplyvu pripisovali 

úrovni informovanosti (2,8) a uţívaniu doplnkov výţivy (3,0). Pri porovnaní názorov ţien 

a muţov, muţi pripisovali niţšiu dôleţitosť všetkým faktorom. Významne (p  0,05) niţší 

vplyv na zdravie v porovnaní so ţenami prisúdili fajčeniu, nedostatku pohybu, trvalému 

nervovému vypätiu, stravovacím návykom, obezite, uţívaniu výţivových doplnkov a úrovni 

informovanosti (obr. 3). 

 

Obr. 3. Ovplyvnenie zdravia faktormi ţivotného štýlu podľa pohlavia respondentov (*p  0,05) 

 

K zdravému ţivotnému štýlu, obzvlášť pri starnúcom obyvateľstve, patrí vykonávanie 

voľnočasovej fyzickej aktivity. Respondenti mali určiť, koľkokrát týţdenne sa počas 

posledného mesiaca venovali rôznym druhom fyzickej aktivity.  

Jednotlivé druhy aktivít boli rozdelené do štyroch kategórii – namáhavá fyzická aktivita 

(zrýchlený pulz, potenie – napr. beh, hokej, futbal, basketbal, intenzívna jazda na bicykli, 

intenzívne plávanie), stredne ťaţká fyzická aktivita (málo vyčerpávajúca, ľahké potenie – 

napr. rýchla chôdza, ľahká jazda na bicykli, tanec, bedminton, intenzívna práca v záhradke), 

mierna fyzická aktivita (minimálne úsilie, ţiadne potenie – napr. ľahká chôdza, preťahovanie, 

bowling, rybárčenie, ľahká práca v záhradke) a čas strávený sedením (napr. sedenie pri stole, 

čítanie, sledovanie televízie). 
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Namáhavú fyzickú aktivitu vykonávali respondenti oboch pohlaví v najniţšej frekvencii 

(0,7-krát za týţdeň muţi, 0,5-krát za týţdeň ţeny). Stredne ťaţkú vykonávali muţi častejšie 

(2,0-krát za týţdeň), ţeny menej často (1,5-krát za týţdeň). Pri miernej aktivite sa účastníci 

oboch pohlaví zhodli na frekvencii 3,8-krát týţdenne. Čas strávený sedením u ţien dosiahol 

5,5-krát za týţdeň, u muţov o niečo menej – 5,3-krát za týţdeň (obr. 4).  

 

 

Obr. 4. Druh a frekvencia vykonávanej fyzickej aktivity za týţdeň u respondentov podľa pohlavia 

 

Zaujímali sme sa aj o dĺţku spánku respondentov. Pri porovnaní pohlaví sme vyhodnotili, 

ţe ţeny priemerne zvyknú spať 7,0 hodín, čo je viac v porovnaní s muţmi, ktorí priemerne 

uviedli 6,5 hodiny spánku (obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Priemerná dĺţka spánku respondentov v hodinách vzhľadom na pohlavie  

 

Socioekonomické problémy 

Respondenti boli rozdelení do troch skupín podľa ich ekonomickej situácie – 

podpriemerná, priemerná a nadpriemerná. Na škále od 1 (úplne nezávaţné) po 5 (veľmi 

závaţné) hodnotili, ţe ako závaţné povaţujú nasledujúce tri globálne problémy súvisiace 

s ekonomikou.  
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Najväčšie rozdiely sme spozorovali v oblasti kvality verejnej dopravy, ktorej najväčšiu 

závaţnosť (4,0) pripisovali respondenti s podpriemernou ekonomickou situáciou, naopak, 

nadpriemerne finančne zabezpečení účastníci prieskumu povaţujú dôleţitosť verejnej 

dopravy len na 2,5 bodov škály. V oblasti nezamestnanosti patrí najvyššia hodnota (3,0) 

respondentom s podpriemernou situáciou. Ekonomickú situáciu v SR vyhodnotili 

nadpriemerne finančne zabezpečení respondenti na 4,5 bodov škály, podpriemerne 

a priemerne zabezpečení rovnako na 4,0 body. Tieto rozdiely však neboli štatisticky 

významné (obr. 6). 

 

Obr. 6. Vnímanie závaţnosti socioekonomických problémov respondentmi podľa ich ekonomickej situácie 

 

Vnímanie vplyvu uvedených faktorov na zdravie človeka vzhľadom na podpriemernú, 

priemernú a nadpriemernú ekonomickú situáciu s porovnaním respondentov je na obr. 7. 

Vplyv pracovných podmienok najvyššie zhodnotili bez významného rozdielu nadpriemerne 

zabezpečení účastníci (4,0). Pri vplyve nedostatku peňazí na zdravie sa však preukázal väčší, 

ale nie významný rozdiel v odpovediach, pričom vyšší stupeň vplyvu (3,2) označili 

nadpriemerne zabezpečení a niţší stupeň (2,3) označili podpriemerne zabezpečení respondenti 

(obr. 7). 

 

Obr. 7. Ovplyvnenie zdravia socioekonomickými faktormi podľa ekonomickej situácie respondentov 
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54-roční a 55- aţ 66-roční – sme vyhodnotili, ţe v dvoch mladších kategóriách sa vyjadrilo 

pribliţne 90 % respondentov, ţe udrţiava časté kontakty s okolím. Pri najstaršej kategórií 55- 

aţ 66-ročných sme pozorovali pokles na 59,5 % kladných odpovedí (obr. 8). Rozdiely boli 

štatisticky významné.  

 

 

Obr. 8. Udrţiavanie kontaktov s priateľmi  

 

V nadväznosti na predošlú otázku respondenti uvádzali počet blízkych osôb, na ktorých sa 

môţu spoľahnúť v prípade, ţe by sa dostali do váţnych problémov. Väčšina respondentov sa 

môţe spoľahnúť na 3 – 5 osôb, avšak najstarší respondenti sa môţu spoľahnúť na 1 – 2 osoby 

(48,7 %) (obr. 9). 
 

 

Obr. 9. Počet blízkych osôb s ktorými môţe respondent počítať pri váţnych problémoch 
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Diskusia 

Pri snahe o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov povaţujeme za dôleţité poznať 

úroveň ich uvedomovania si spomínaných rizík. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do 

medzinárodného projektu HAIE, ktorého jedným z cieľov je práve hodnotenie vnímania 

zdravotných rizík respondentov. V našej analýze sme sa venovali pozorovaniu rozdielov 

vnímania zdravotných rizík vo vybranom súbore respondentov zo SR vzhľadom na vek, 

pohlavie, úroveň vzdelania a socioekonomický status.  

Mladší účastníci prieskumu citlivejšie vnímajú všetky sledované globálne problémy, ktoré 

majú dopad na zdravie. Starší respondenti dokonca zdraviu ako takému pripisovali štatisticky 

významne niţšiu dôleţitosť v porovnaní s mladšími, čo predstavuje prekvapivé zistenie 

vzhľadom na to, ţe starší respondenti sa so zvyšujúcim sa vekom nachádzajú v období 

významne vulnerabilnejšom na vznik mnohých ochorení.  

V porovnaní vysokoškolsky vzdelaných respondentov a respondentov s úplným a 

neúplným stredoškolským vzdelaním sa potvrdil vyšší záujem o informácie o znečistení 

ţivotného prostredia u respondentov s vyšším vzdelaním. Napriek tomu však tieto informácie 

sleduje menej ako štvrtina opýtaných (20,6 %), čo hodnotíme ako alarmujúce vzhľadom na 

neustále sa zhoršujúci stav znečistenia prostredia s významnými dopadmi na zdravie. 

Limitáciou nášho prieskumu môţe byť neprítomnosť respondentov zo základným vzdelaním.  

V posudzovaní dôveryhodnosti zdrojov informácií nevznikli významné rozdiely a obe 

kategórie respondentov najviac dôverujú domácim expertom, odbornej literatúre a nevládnym 

ekologickým organizáciám. Pre porovnanie, v talianskej štúdií od autorov Dettori a kol. (5), 

ako zdroj informácií o znečistení ţivotného prostredia vo veľmi významnej miere prevaţoval 

internet, následne médiá a za nimi odborná literatúra a experti.  

Zvyklosti v správaní a ţivotný štýl sú oproti environmentálnym rizikám oveľa 

jednoduchšie ovplyvniteľné a prístup k nim je na dobrovoľnom uváţení jednotlivca. Z našich 

výsledkov vyplynulo, ţe ţeny vnímali zloţky ţivotného štýlu citlivejšie ako rizikový faktor vo 

vzťahu k zdraviu ako muţi, avšak v ich správaní sa to potvrdilo len v oblasti výţivy a dĺţky 

spánku. Na svojej fyzickej kondícii si viac dávajú záleţať muţi. Podobné výsledky pozorovali 

aj výskumníci v nemeckej štúdii (6).  

Na patogenéze chorôb sa podľa bio-psycho-sociálneho modelu spolupodieľajú aj 

psychické faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú preţívanie a správanie jednotlivca (7, 8, 9). 

Strata sociálneho kontaktu pôsobí na psychiku vznikom depresívnych stavov z pocitu 

osamelosti, nervozity, vzniku závislostí a zhoršovaniu uţ vzniknutých ochorení (10). V našej 

štúdií sme v staršej kategórií nad 55 rokov pozorovali významne menej sociálnych kontaktov, 

čo môţe mať za následok negatívny dopad na ich psychické a fyzické zdravie.  

Prínosom našej štúdie je, ţe je súčasťou medzinárodného projektu venujúceho sa 

zdravému starnutiu v industriálnej spoločnosti ako súčasť pilotného projektu v SR. Limitáciou 

je nedostatočná veľkosť súboru a nerovnomerne rozloţená vzdelanostná charakteristika.  
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Záver 

Náš prieskum bol zameraný na zber údajov od respondentov v produktívnom veku o ich 

ţivotnom štýle a sociálnom a ţivotnom prostredí, čím sme získali prehľad o ich vnímaní 

ovplyvniteľných rizikových faktorov, ktoré môţu ohrozovať ich zdravie. Prínosom takéhoto 

mapovania môţe byť odhalenie niektorých nedostatkov, napríklad na úrovni informovanosti 

obyvateľov, vďaka ktorým sa otvoria cielenejšie moţnosti v rámci prevencie v daných 

rizikových skupinách. Naša práca ako pilotná štúdia k danému medzinárodnému projektu 

poukázala na významné rizikové faktory zdravého starnutia v urbanizovanom prostredí vo 

vybraných mestách západného Slovenska. Štúdia naďalej prebieha na súboroch respondentov 

v Českej republike pod vedením odborníkov z Lekárskej fakulty v Ostrave. Výsledky štúdií 

porovnáme a zhodnotíme v blízkej budúcnosti. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 
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Znečistenie ovzdušia je v súčasnosti plne uznaným problémom verejného zdravia 

zodpovedným za rastúci rozsah zdravotných účinkov spojených so zvyšujúcou sa morbiditou 

a mortalitou. Ročne spôsobuje aţ 7 miliónov predčasných úmrtí s ešte väčším počtom 

hospitalizácií a dňami práceneschopnosti (1, 2, 3). Podstatné epidemiologické dôkazy 

implikujú najmä tuhé častice (PM) ako hlavný rizikový faktor so závaţnými následkami na 

ľudské zdravie (4). Najčastejšie popisované sú nepriaznivé účinky znečisteného ovzdušia na 

kardiovaskulárny a respiračný systém. Znečistené ovzdušie prispieva k veľkej globálnej 

záťaţi dýchacích a alergických chorôb vrátane astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, 

zápalu pľúc a moţno aj tuberkulózy (5). Niektoré štúdie však uţ popisujú aj súvislosť 

znečistenia ovzdušia s chorobami centrálneho nervového systému vrátane mozgovej príhody, 

Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a porúch nervového vývoja (2). Medzi 

diagnostikovanými prípadmi rakoviny dýchacích ciest mali ľudia ţijúci v silne znečistenej 

oblasti významne kratšie doby preţitia v porovnaní s ľuďmi ţijúcimi v menej znečistenej 

oblasti (6). Údaje naznačujú, ţe účinky nemajú prahovú hodnotu, ale sledujú väčšinou 

lineárnu funkciu koncentrácia – odozva (1). V kombinácii však rôzne znečisťujúce látky 

môţu mať synergické alebo nelineárne účinky (7). 

Znečistenie ţivotného prostredia, a s ním aj ovzdušia, je cena ekonomického rastu, ktorý 

sa dosahuje prostredníctvom zvýšenej industrializácie, v súvislosti s ktorou sa začalo 

rozsiahle vyuţívanie fosílnych palív (ropa, plyn a uhlie), ktoré sú dnes hlavnými zdrojmi 

znečistenia, ďalej urbanizácie, mechanizácie, pouţívania hnojív a pesticídov v 

poľnohospodárstve a zlého hospodárenia s ukladaním ľudského odpadu, najmä v rozvojových 

krajinách, kde sú environmentálne zákony zvyčajne relatívne menej prísne (8). 

Znečistenie ovzdušia tvorí heterogénna zmes zlúčenín, ktorá zahŕňa ozón (O3), oxid 

                                                           
1 Práca podporovaná 3 grantovými projektami KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 010UPJŠ-4/2021 a 2 vnútornými projektami 

UPJŠ VVGS IPEL 2020/1485 and VVGS IPEL 2020/1662. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), kvapaliny, prchavé organické 

zlúčeniny, ťaţké kovy a tuhé častice (PM). Tieto častice vytvárajú komplexné zmesi, ktorých 

koncentrácia, chemické a fyzikálne vlastnosti sa menia v čase, keďţe sú výsledkom rôznych 

emisných zdrojov a fotochemických reakcií, ktoré tieto zloţky v ovzduší transformujú, zatiaľ 

čo sa miešajú so znečisťujúcimi látkami z iných zdrojov (7). Zmena podnebia by mohla tieţ 

zmeniť rozptyl primárnych znečisťujúcich látok, najmä tuhých častíc, a zintenzívniť tvorbu 

sekundárnych znečisťujúcich látok, napríklad ozónu v blízkosti povrchu (3). V súčasnosti ešte 

stále nie je úplný konsenzus v tom, či niektoré zdroje emisií PM sú škodlivejšie ako iné, resp. 

doterajšie dôkazy nenaznačujú jasnú hierarchiu škodlivosti PM z rôznych zdrojov emisií (7, 

9). 

Keďţe globálna urbanizácia neustále pokračuje a starnutie populácie pravdepodobne 

zvýši počet obyvateľov citlivých na znečistenie ovzdušia, bude na zabránenie nárastu účinkov 

na zdravie potrebné zníţenie emisií (7). To je aj súčasťou viacerých cieľov trvalo 

udrţateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), ku ktorých plneniu sa 

Slovenská republika prihlásila (10, 11). Ochrana ovzdušia je vo všeobecnosti kapitálovo 

náročná činnosť. Opatrenia na zníţenie emisií do ovzdušia tvoria veľkú časť investícií do 

ochrany ţivotného prostredia, najmä čistejšie technológie a ďalšie opatrenia na zníţenie 

tvorby znečistenia priamo pri zdroji (12). 

Koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie sa na celom svete naďalej menia v dôsledku 

demografického, spoločenského, ekonomického a technologického rozvoja spolu s 

implementáciou predpisov o kvalite ovzdušia. Koncentrácie kľúčových látok znečisťujúcich 

ovzdušie v zásade klesajú v Severnej Amerike a Európe, zatiaľ čo v Číne, Indii a mnohých 

menej priemyselných regiónoch stúpajú (7). Cieľom práce je porovnanie vývoja koncentrácií 

vybraných látok znečisťujúcich ovzdušie v Slovenskej a Českej republike. 

 

Materiál a metodika 

Emisie vypúšťané do ovzdušia pravidelne merajú Slovenský a Český 

hydrometeorologický ústav, avšak vyuţívajú odlišné typy zariadení na viacerých odberných 

miestach s rôznou kapacitou, preto ich porovnávanie by bolo príliš komplikované. Z dôvodu 

kompatibility údajov sme sa rozhodli získať údaje o vyprodukovaných emisiách jednotlivými 

krajinami za roky 2000 – 2018 z oficiálnych dát OECD (13). Konkrétne sú to tuhé prachové 

častice (PM2,5, PM10), nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC), oxidy dusíka, 

oxidy síry a oxid uhoľnatý. Porovnanie celkových vyprodukovaných emisií za krajinu by 

nemalo dostatočnú výpovednú hodnotu vzhľadom na veľkosť krajín a počet obyvateľov, preto 

pre kaţdý druh emisie uvádzame aj vývoj vyprodukovaných emisií prepočítaných na jednu 

osobu. Grafické znázornenie číselných údajov sme spracovali v programe MS Excel. 

 

Výsledky 

Od roku 2000 moţno pozorovať postupný pokles celkových emisií v Slovenskej (obr. 1) 

aj Českej republike (obr. 2), pričom výraznejšie klesajúci trend sa sleduje na Slovensku. 

Zároveň východiskové hodnoty celkových vyprodukovaných emisií za krajinu boli vo 
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všetkých prípadoch niţšie na Slovensku ako v Českej republike, čo pravdepodobne súvisí 

s menšou rozlohou a niţším počtom obyvateľov v krajine. 

Celkové emisie 

Od roku 2000 zaznamenávame postupný pokles emisií na Slovensku, s občasnými 

kulmináciami, hlavne týkajúcich sa oxidu uhoľnatého, ktorý zároveň tvorí aj najväčší podiel 

celkových emisií (obr. 1). V roku 2000 bola hodnota emisie PM2,5 na Slovensku 42 030 ton, 

zatiaľ čo v Českej republike 48 870 ton (obr. 2). V priebehu rokov toto mnoţstvo viac-menej 

kontinuálne klesá, okrem menších výkyvov, keď na Slovensku opäť stúpli z 28 420 ton v roku 

2004 na 34 350 ton v roku 2005. Od roku 2006 znova klesajú na 30 450 ton. V rámci Českej 

republiky sú tieto výkyvy miernejšie, opätovný nárast nastal z roku 2009, keď bolo 

nameraných 41 340 ton, na 44 430 ton v roku 2010. Celkový trend však ostáva klesajúci. 

V roku 2018 bolo v SR nameraných 15 090 ton PM2,5, zatiaľ čo v ČR viac ako dvojnásobok, 

39 330 ton PM2,5. 

PM10 sú častice s priemerom od 2,5 – 10 µm, pričom tieto sú menej škodlivé ako PM2,5. 

Nepriaznivé účinky boli pozorované najmä pri krátkodobej expozícii vysokým koncentráciám 

(14), čo v praxi nepredstavuje problém, keďţe PM10 tvoria väčší podiel na celkových 

emisiách ako PM2,5. V tomto prípade znova pozorujeme väčšie mnoţstvo emisií v ČR oproti 

Slovensku, kopíruje sa aj výraznejšie klesajúci trend v SR. V roku 2000 bolo v SR celkovo 

vyprodukovaných 50 570 ton emisie PM10, zatiaľ čo v ČR 65 440 ton. Aj v tomto prípade je 

moţné vidieť, ţe v roku 2005 došlo k prechodnému zvýšeniu emisií na Slovensku na 40 370 

ton oproti predošlému roku 2004, v ktorom to bolo 35 060 ton. Od roku 2006 potom opäť 

emisie klesajú, neskôr dochádza k menším kulmináciám v hodnotách. Napriek tomu v roku 

2018 boli celkové emisie 19 590 ton PM10, čo je pokles o viac ako polovicu oproti roku 2000. 

V ČR bolo v roku 2018 vyprodukovaných 50 570 ton PM10, čo je značný pokles takmer 

o 15 000 ton, stále však oveľa slabší pokles oproti Slovensku, keďţe takéto hodnoty boli v SR 

v roku 2000. 

 

Obr. 1. Vývoj celkových vyprodukovaných emisií jednotlivých znečisťujúcich zloţiek v SR  

v rokoch 2000 – 2018 (Zdroj: OECD) 
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Ďalšími zo znečisťujúcich zloţiek sú oxidy dusíka, ktorých hodnoty v roku 2000 boli 

108 160 ton pre SR a 280 350 ton pre ČR. V oboch krajinách je zrejmé kontinuálne klesanie 

aţ po rok 2018, keď v SR bolo nameraných 66 180 ton a v ČR 160 970 ton NOx. 

 

 
 

Obr. 2. Vývoj celkových vyprodukovaných emisií jednotlivých znečisťujúcich zloţiek v ČR  

v rokoch 2000 – 2018 (Zdroj: OECD) 

 

Najväčší podiel vo vyprodukovaných emisiách na Slovensku aj v ČR patrí oxidu 

uhoľnatému s 546 320 ton za Slovenskú republiku a 1 072 130 ton za Českú republiku v roku 

2000. Tento objem významne klesol v SR na 301 330 ton v roku 2018. V ČR to bolo v tom 

istom roku 830 710 ton CO. 

Oxidom síry patrí aj významný podiel na celkových emisiách v oboch krajinách. V ČR 

v roku 2000 bolo vyprodukovaných 233 000 ton emisie SOx, na Slovensku v tom roku 

o polovicu menej, a to 116 700 ton. Pri SOx je pokles asi najmarkantnejší, keďţe v roku 2018 

tvorili vyprodukované emisie za SR uţ iba 20 230 ton a v ČR 96 500 ton. 

Pri nemetánových prchavých organických zlúčeninách je zreteľne vidieť oveľa vyššie 

mnoţstvo emisií v Českej republike oproti Slovensku. Kým v SR bolo v roku 2000 

nameraných 175 330 ton emisie NMVOC, v ČR 328 580 ton emisie NMVOC. Slovensku sa 

tieto podarilo do roku 2018 zníţiť o niečo viac ako na polovicu, na 86 130 ton. Česká 

republika takúto hranicu nedosiahla a emisie klesli na 230 890 ton. 

Emisie per capita 

Keď sa pozrieme na emisie prepočítané na jedného obyvateľa, môţeme vidieť, ţe 

počiatočné hodnoty pevných častíc PM2,5 (obr. 3), PM10 (obr. 4) a mierne aj nemetánových 

prchavých organických zlúčenín (obr. 8) v roku 2000 boli vyššie v SR ako v Českej republike. 

Podľa SHMÚ k najväčším prispievateľom vyprodukovaných emisií PM2,5 patria 

domácnosti – vykurovaním a chladením. Priemysel sa nachádza aţ na druhom mieste 

v celkovom mnoţstve emisií (15). Zdravotné účinky tuhých prachových častíc závisia od ich 

veľkosti a z toho plynúcej schopnosti prenikať do respiračného traktu – s klesajúcim 
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priemerom častíc a ich nerozpustnosti vo vode rastie miera ich negatívneho účinku na zdravie 

človeka (16). 
 

 
Obr. 3. Vývoj vyprodukovaných emisií PM2,5 na jednu osobu v SR a ČR v rokoch 2000 – 2018 (Zdroj: OECD) 

 

Pri emisiách PM2,5 vyprodukovaných per capita (obr. 3) boli mnoţstvá vyššie za 

Slovenskú republiku aţ do roku 2012, prvýkrát za toto obdobie boli niţšie hodnoty emisií 

v roku 2013, odvtedy takýto trend naďalej pokračuje. Východiskovou hodnotou v roku 2000 

bolo 7,78 kg na obyvateľa SR a 4,75 kg na obyvateľa ČR. V roku 2018 uţ je to 2,76 kg na 

obyvateľa v SR a 3,69 kg na obyvateľa v ČR. 

Väčšinovým prispievateľom k mnoţstvu emisie PM10 ostávajú domácnosti, s priemyslom 

na druhom mieste (15). Keď sa pozrieme na hodnoty týchto emisií na jedného obyvateľa, 

môţeme vidieť, ţe v roku 2000 vyprodukoval jeden obyvateľ Slovenskej republiky (obr. 4) 

9,36 kg PM10, ale obyvateľ ČR iba 6,36 kg. Oproti tomu v roku 2018 to bolo 3,59 kg na 

obyvateľa na Slovensku a 4,74 kg na obyvateľa v Českej republike. 

 

 
Obr. 4. Vývoj vyprodukovaných emisií PM10 na jednu osobu v SR a ČR v rokoch 2000 – 2018 (Zdroj: OECD) 
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V prípade oxidov dusíka (obr. 5) je to naopak priemysel, ktorý tvorí väčší podiel 

vyprodukovaných emisií, a to takmer osemnásobne viac v roku 2000, a v roku 2018 uţ len 

takmer päť násobne viac. Konkrétne najväčším prispievateľom je priemyselná výroba 

a doprava (15). Na Slovensku klesli emisie NOx na jedného obyvateľa z 20,03 kg v roku 2000 

na 12,13 kg v roku 2018. V Českej republike to bolo 27,25 kg v roku 2000, a 15,09 kg v roku 

2018. 

Pri oxidoch síry (obr. 6) je to podobné, najväčší prírastok spôsobuje priemysel, konkrétne 

v tomto prípade je to priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary, studeného 

vzduchu, vody a kanalizácia (15). V roku 2000 boli na Slovensku hodnoty emisie oxidov síry 

21,61 kg na jednu osobu, zatiaľ čo v ČR veľmi podobne 22,64 kg na jednu osobu. V roku 

2001 došlo k miernemu nárastu na Slovensku na 22,75 kg na obyvateľa. Do roku 2018 tieto 

emisie poklesli aţ na 3,71 kg na jedného obyvateľa SR a 9,05 kg na jedného obyvateľa ČR. 

Pri CO (obr. 7) nie je rozdiel taký výrazný, viac však prispieva priemysel (15). V SR 

v roku 2000 bolo vyprodukovaných 101,17 kg na osobu, v priebehu rokov klesol takmer na 

polovicu, a to 55,22 kg v roku 2018. 
 

 
Obr. 5. Vývoj vyprodukovaných emisií oxidov dusíka na jednu osobu v SR a ČR v rokoch 2000 – 2018  

(Zdroj: OECD) 

 

V ČR boli emisie CO na jednu osobu 104,2 kg v roku 2000 a klesli na 77,89 kg na osobu 

v roku 2018 (obr. 7). Väčšinovým producentom nemetánových prchavých organických 

zlúčenín (obr. 8) ostáva priemysel aj v roku 2018, aj keď rozdiel medzi domácnosťami 

a priemyslom sa v priebehu rokov zmenšil (15). 

Obyvateľ Slovenskej republiky v roku 2000 vyprodukoval 32,47 kg NMVOC, pričom 

v Českej republike 31,93 kg. V roku 2005 opäť môţeme vidieť mierny nárast emisie na 29,41 

kg oproti 28,81 kg v roku 2004. Potom uţ nastáva pravidelné klesanie v oboch krajinách, aţ 

do roku 2018, keď uţ hodnoty emisie na jednu osobu sú 15,78 kg pre SR a 21,65 kg pre ČR. 
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Obr. 6. Vývoj vyprodukovaných emisií oxidov síry na jednu osobu v SR a ČR v rokoch 2000 – 2018  

(Zdroj: OECD) 

 
 

Obr. 7. Vývoj vyprodukovaných emisií oxidu uhoľnatého na jednu osobu v SR a ČR v rokoch 2000 – 2018  

(Zdroj: OECD) 

 

 
Obr. 8. Vývoj vyprodukovaných emisií nemetánových prchavých organických zlúčenín na jednu osobu v SR a 

ČR v rokoch 2000 – 2018 (Zdroj: OECD) 
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Diskusia 

V období rokov 2000 – 2018 môţeme sledovať celkovo klesajúci trend produkcie emisií 

tuhých častíc PM, oxidov dusíka, oxidov síry, oxidu uhoľnatého aj nemetánových prchavých 

organických zlúčenín v Slovenskej aj Českej republike. Najväčší podiel na celkovom 

znečistení ovzdušia má oxid uhoľnatý v oboch krajinách. V Slovenskej republike tieto emisie 

v priebehu rokov mierne kulminujú, celkový trend však ostáva klesajúci. 

V prípade kaţdej z vybraných znečisťujúcich látok mala ČR vyššie hodnoty emisií. Česká 

republika je však krajina s väčšou rozlohou a úmerne k tomu aj vyšším počtom obyvateľov, 

k čomu sme pri vyhodnocovaní údajov aj museli prihliadnuť a pozreli sme sa na emisie 

znečisťujúcich látok per capita. Zaujímavým bolo zistenie, ţe východiskové hodnoty emisií 

NMVOC, PM2,5 a PM10 per capita boli vyššie v Slovenskej republike ako Českej republike. 

V kaţdom prípade na konci sledovaného obdobia má SR niţšie hodnoty emisií znečisťujúcich 

látok, čiţe sa jej podarilo dosiahnuť ich rapídnejší pokles ako Českej republike. 

 

Záver 

Na základe našich výsledkov moţno konštatovať, ţe od roku 2000 postupne klesajú 

celkové emisie v Slovenskej aj v Českej republike, pričom výraznejší pokles je pozorovateľný 

v Slovenskej republike. Takýto trend je priaznivý a je nutné v ňom pokračovať aj z hľadiska 

dosahovania cieľov trvalo udrţateľného rozvoja, ku ktorých implementácii je Slovenská 

republika zaviazaná. Je to aj v záujme smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/2284 o zníţení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, z ktorej 

vychádza Národný program zniţovania emisií. Hlavným cieľom smernice je dosiahnutie takej 

úrovne kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a ţivotné 

prostredie a nepredstavuje pre nich riziko. Smernica zaväzuje členské štáty zniţovať 

antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých 

organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3) a jemných prachových častíc (PM2,5) (17). 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Podle World Alzheimer Report žije na celém světě více než 50 milionů lidí s demencí. 

Předpokládá se, že v roce 2030 tento počet dosáhne 82 milionů a v roce 2050 152 milionů (1). 

Zároveň podle Alzheimer's Disease International většina lidí s demencí není formálně 

diagnostikována. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba, která představuje 50 

– 75 % všech případů (2).  

V České republice je podle epidemiologických studií kolem 150 000 lidí s demencí (3). 

Jedná se o předpokládaný počet, reálný počet není znám. Podle Alzheimer Europe je počet 

Evropanů s demencí zřejmě o milión nižší, než předpokládala studie EuroCoDe z roku 2009. 

Svoji roli nejspíš hraje prevence demence. Výsledky potvrzují pozitivní vývoj, kdy zřejmě 

díky zdravějšímu životnímu stylu a důrazu na kardiovaskulární zdraví jsou odhadované počty 

lidí s demencí nižší. Nicméně, i přesto se předpokládá, že počty lidí s demencí se v Evropě 

(tedy i v ČR) do roku 2050 zdvojnásobí (3, 4). 

Předpokládá se, že na rozvoji demence má výrazný podíl aterosklerotické postižení tepen, 

a to především u dvou hlavních podtypů demence: vaskulární a Alzheimerovy demence (5). 

Přes dobře známou souvislost mezi rizikovými faktory aterosklerózy a kognitivním poklesem 

ve stáří, zůstávají patofyziologické procesy, které jsou základem této asociace, nejasné. 

Současná hypotéza předpokládá, že neurodegenerativní a vaskulární léze koexistují a mají 

synergickou roli ve vývoji kognitivních poruch a demence. Tato asociace může být 

zprostředkována cerebrovaskulárním onemocněním, jako je mozková mrtvice, a 

onemocněním malých tepen (lakunárními infarkty), nebo může být výsledkem mozkové 

hypoperfúze (5). Projevy aterosklerózy karotických tepen jsou spojeny s projevy kognitivního 

deficitu a demencí a tato asociace může pomoci lépe porozumět komplexní interakci mezi 

                                                           
1 Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-09-00119. Veškerá 

práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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vaskulárními a neurodegenerativními procesy. Aterosklerotické postižení karotid tak začalo 

být zkoumáno jako možný prediktor rizika rozvoje demence (6). 

Touto problematikou se zabývá projekt AZV MZ ČR s názvem „Možný vliv 

aterosklerózy na rozvoj demence (NU20-09-00119)“. Tento projekt navazuje na Juniorský 

grant Univerzity Palackého v Olomouci „The influence of atherosclerosis on the development 

of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence/Vliv aterosklerózy na 

rozvoj demence a možnosti jejího nefarmakologického ovlivnění (JG_2019_004)“. Cílem 

předkládané práce je představení projektu a seznámení s jeho průběhem. 

 

Materiál a metody (popis metodiky projektu) 

Hlavním řešitelským pracovištěm projektu je Centrum vědy a výzkumu Fakulty 

zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a spoluřešitelskými pracovišti jsou 

Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Hradec Králové.  

Hlavním cílem projektu je potvrdit hypotézu, že ateroskleróza různými způsoby 

významně ovlivňuje pokles kognitivních funkcí a významně zvyšuje riziko rozvoje demence. 

Za tímto účelem je v projektu prováděno srovnání klinických, epidemiologických, 

genetických a ostatních údajů u pacientů s aterosklerózou a demencí. 

Soubor a metodika 

Ze spolupracujících pracovišť nebo jiných zdravotnických zařízení (v případě potřeby) 

bude podrobně vyšetřeno 920 osob. U všech pacientů se provádí vyšetření na aterosklerózu a 

demenci. Podle výsledků vyšetření jsou pacienti rozděleni do tří skupin: 

 410 pacientů s aterosklerózou, ale bez mírného kognitivního poklesu nebo demence 

(prokázaná ateroskleróza koronárních, karotických, mozkových tepen nebo tepen nohou; 

pacienti s anginou pectoris, infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou včetně 

transitorní ischemické ataky atd.), 

 410 pacientů s aterosklerózou a prokázanou demencí potvrzenou klinickým vyšetřením 

(podlimitní výsledek neuropsychologického testu), 

 100 pacientů s demencí, ale bez příznaků aterosklerózy (nižší počet je způsoben tím, že 

tento typ pacientů bude obtížné najít). 

Dalšími kritérii pro zařazení do studie jsou: věk 40 – 90 let, podepsaný informovaný 

souhlas. Vylučovacím kritériem je závažné onemocnění s nízkou pravděpodobností přežití po 

dobu alespoň 1 roku. 

Postup a popis jednotlivých vyšetření je uveden v tab. 1. 

 

Výsledky (geneze projektu) 

Řešení projektu bylo zahájeno v květnu 2020. V první fázi projektu (rok 2020) byly 

připraveny materiály potřebné k vyšetřování respondentů a domluvena jednotlivá vyšetření. 

Ke konci první fáze bylo vyšetřeno 130 pacientů, a to základním vyšetřením (viz tabulka 1). 
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Tab. 1. Postup a popis prováděných vyšetření 

Základní vyšetření, které podstupují všichni pacienti 

Vyšetření na aterosklerózu Anamnéza 

EKG 

Duplexní sonografie cervikálních a intrakraniálních mozkových tepen a/nebo 

cervikální/mozkové CT/CTA/MR/MRA 

Vyšetření kognitivních 

funkcí 

K diagnostice, resp. vyloučení demence se provádí neuropsychologický test 

(Mini-Mental State Examination – MMSE , Montreal Cognitive Assessment - 

MoCa, Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised - ACE-R) a/nebo 

CT/MR mozku a další testy potvrzující demenci 

Vyplnění epidemiologického 

dotazníku 

Zaměřen kromě demografických údajů především na potenciální rizikové 

faktory jak aterosklerózy, tak demence 

Speciální vyšetření, které se provádí u vybraného vzorku 150 pacientů (po 50 osobách z každé 

sledované skupiny) 

Genetické vyšetření S ohledem na pozitivitu záchytu u genů APOE4, CD36, ALOX5, CHAT, 

CLU, TOMM40, IDE, TNK1 + PSEN1 a APP 

Biochemické vyšetření Celkový cholesterol, HDL-cholesterol a LDL-cholesterol, triacylglyceroly, 

glykémie, homocysteinemie, endoteliální růstový faktor, miRNA 

Vyšetření smyslů Vyšetření sluchu, čichu a barvocitu 

 

Na rok 2021 (druhá fáze) je plánováno vyšetření 400 pacientů. U všech pacientů bude 

provedeno základní vyšetření a u 50 pacientů budou provedena speciální vyšetření (viz tab. 1) 

Ve třetí fázi projektu (v roce 2022) bude vyšetřeno základním vyšetřením 320 pacientů a 

speciálním vyšetřením 100 pacientů. Budou provedeny první genetické a biochemické 

analýzy a budou prezentovány první průběžné výsledky projektu. 

V poslední čtvrté fázi projektu (rok 2023) bude vyšetřeno zbývajících 100 pacientů 

základním vyšetřením. Budou dokončeny genetické a biochemické analýzy a bude provedeno 

finální vyhodnocení výsledků, které budou publikovány a prezentovány.  

 

Diskuze 

Ateroskleróza i demence významně ovlivňují kvalitu života ve stáří (7, 8). Ateroskleróza 

je progresivní zánětlivé onemocnění tepen, které je celosvětově známé jako hlavní příčina 

dlouhodobé morbidity a mortality. Nejen v České republice, ale i na celém světě je 

ateroskleróza odpovědná za přibližně 50 % úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, 

včetně infarktu myokardu a cévní mozkové příhody (9). Navíc aterosklerózu (zejména 

aterosklerózu karotid) lze považovat, dle výsledků epidemiologických studií, za prediktor 

rizika rozvoje demence (6).  

Demence jakékoliv etiopatogeneze představuje nejdůležitější skupinu nemocí, a to nejen z 

pohledu současnosti, ale i pro nadcházející století. Poté co z hlediska globálních zdravotních 

problému v předchozích a současných letech hrála hlavní roli infekční onemocnění a 

kardiovaskulární, rakovinná a metabolická onemocnění, tak neurodegenerativní choroby 

včetně demence budou hlavní hrozbou pro populaci v příštích letech. Z důvodu prodlužování 

střední délky života bude neustále narůstat incidence jak aterosklerózy, tak i demence. Proto 

je třeba zjišťovat nové optimální možnosti jejich ovlivnění v populaci (10, 11). 
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I když každý typ demence má svůj jedinečný patologický podklad, společnou etiologií 

sdílenou všemi těmito podmínkami je vznik cerebrovaskulární dysfunkce v určitém stádiu 

průběhu onemocnění. Mezi molekulární mechanismy mající vliv na rozvoj a progresi všech 

typů demencí patří hypoxie, oxidační stres, narušená mitochondriální bioenergetika, 

neuroinfekce, vlastní degenerativní procesy nervové soustavy (12). 

Vztah mezi aterosklerózou a kognitivními funkcemi, včetně vývoje demence, je 

mnohaúrovňový a zatím stále není dostatečně vysvětlen (11). Nestabilní aterosklerotické pláty 

mají výrazně vyšší riziko trombembolie s rozvojem symptomatických i klinicky němých 

ischemických ložisek mozku, u hemodynamicky významné stenózy pak dochází i k poklesu 

průtoku v mozku, který je danou tepnou vyživován. Symptomatické mozkové infarkty můžou 

přímo způsobit demence (vaskulární, multiinfarktová demence), avšak i klinicky němé 

infarkty a snížení průtoku v mozkových tepnách pravděpodobně vedou k alteraci kognitivních 

funkcí a rozvoji demence. Vzhledem k častému souběžnému výskytu aterosklerotického 

postižení karotid i Alzheimerovy choroby, popřípadě jiných typů demence ve starší populaci, 

budou kognitivní funkce u části starší populace ovlivněny oběma patologickými procesy (7, 

8). 

Studie z posledních desetiletí také ukazují, že s aterosklerózou a neurodegenerativními 

nemocemi včetně Alzheimerovy choroby mohou být spojeny i změny hladiny vaskulárního 

endotelového růstového faktoru (VEGF) (13), které jsou nejčastěji spojovány s nádorovými 

onemocněními. Patologická tvorba mikrovaskularizace v kombinaci s abnormální cévní 

stěnou vede k větší fragilitě neovaskularizace aterosklerotického plátu a porušení 

hematoencefalické bariéry v mozku v důsledku abnormální syntézy VEGF a může být tak 

další vazbou mezi aterosklerózou a demencí (13). 

U aterosklerózy byly zjištěny četné rizikové faktory, jako je například obezita, kouření 

cigaret, arteriální hypertenze, diabetes mellitus či hypercholesterolemie (14, 10). Jsou to 

rizikové faktory z velké míry ovlivnitelné. Proto je možné se na ně zaměřit v rámci prevence, 

a to nejen prevence aterosklerózy, ale i prevence demence.  

S ohledem na etiologii obou souvisejících onemocnění lze tedy přijmout hned několik 

terapeutických strategií. Terapie může být jak farmakologická, tak i nefarmakologická. Aby 

mohla být ateroskleróza adekvátně léčena, je třeba identifikovat jednoduchou neinvazivní 

diagnostickou metodu pro její detekci a sledování progrese – zejména k záchytu vysoce 

rizikových aterosklerotických plátů, tzv. nestabilních nebo fragilních plátů. V současné době 

můžeme pro diagnostiku aterosklerózy využít počítačovou tomografii (CT), magnetickou 

rezonanci (MRI), ultrazvuk (UZ), digitální subtrakční angiografii (DSA) či pozitronovou 

emisní tomografii (PET) a další nové metody se používají experimentálně. Nicméně v 

současné době neexistuje jedna samostatná zobrazovací technika, která by spolehlivě 

identifikovala nestabilní aterosklerotický plát, a proto se využívá kombinace výše uvedených 

metod za účelem komplexního vyhodnocení rozsahu a rizikovosti aterosklerotického 

postižení (15). 
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Ve srovnání s aterosklerózou je diagnostika demence ještě méně jasná. Běžně se v rámci 

diagnostiky a diferenciální diagnózy demence používají rozličné neuropsychologické testy v 

kombinaci s neurozobrazovacími metodami (jako je CT, MR, PET) a analýza mozkomíšního 

moku. Transkraniální sonografie je nová neinvazivní a levná metoda zkoumaná k využití v 

diagnostice a diferenciální diagnostice demence (16). 

Předpokládaným výsledkem předkládaného projektu je potvrzení hypotézy, že 

ateroskleróza různými způsoby významně ovlivňuje pokles kognitivních funkcí a významně 

zvyšuje riziko rozvoje demence. Zároveň je také předpokládáno potvrzení přítomnosti 

určitých specifických genů, u nichž již existuje podezření, že jsou rizikovými faktory pro 

Alzheimerovu chorobu nebo demenci (jako APOE-4, ALOX5AP, CD36, CHAT). 

 

Závěr 

Za předpokladu, že ateroskleróza významně ovlivňuje pokles kognitivních funkcí, a tím i 

rozvoj demence, mohly by preventivní a léčebné metody ovlivňující progresi aterosklerózy 

snížit riziko rozvoje demence a dalšího poklesu kognitivních funkcí. 

 

Konflikt zájmů  

Autoři na svou čest prohlašují, že nejsou v konfliktu zájmů ve vztahu k obsahu tohoto 

příspěvku ani žádné jeho části. 

 

Literatura 

1. Alzheimer’s Disease International. 2019. World Alzheimer Report 2019: Attitudes to dementia. London: 

Alzheimer’s Disease International. 

2. Alzheimer’s Disease International. 2016. World Alzheimer Report 2016: Improving healthcare for people 

living with dementia. London: Alzheimer’s Disease International. 

3. Alzheimer Europe. Dementia in Europe yearbook 2019. Estimating dementia cases amongst migrants living 

in Europe. Luxembourg: Alzheimer Europe, 2020. 

4. Prevalence demence v Evropě. Česká alzheimerovská společnost [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-4-26]. 

Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/clanky/alzheimerova-choroba-ve-svete/prevalence-demence-v-evrope/ 

5. Iadecola C. The overlap between neurodegenerative and vascular factors in the pathogenesis of dementia. 

Acta Neuropathol, 2010; 120(3): 287-296.  

6. Harlé LM, Plichart M. Carotid atherosclerosis and dementia. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, 2015 

Sep; 13(3): 309-316 

7. Gohar A, Gijsberts CM, Haitjema S, et al. Health-related quality of life and outcome in atherosclerosis - 

Does sex matter? Int J Cardiol, 2016; 212: 303-306.  

8. Moyle W, Murfield J, Venturto L, et al. Dementia and its influence on quality of life and what it means to be 

valued: family members' perceptions. Dementia, 2014; 13(3): 412-425.  

9. Aldons J. Lusis. Atherosclerosis. Nature, 2000; 407(6801): 233-241. 

10. Janoutová J, Kovalová M, Ambroz P, et al. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. Cesk Slov Neurol N, 

2020, 83/116(1): 28-32. 

11. Zatloukalová A, Roubec M, Školoudík D, et al. Atherosklerosis and dementia, Profese online, 2020; 13(1), 

17-21. doi:10.5507/pol.2020.007. 

12. Raz L, Knoefel J, Bhaskar K. The neuropathology and cerebrovascular mechanisms of dementia. J Cereb 

Blood Flow Metab, 2016; 36(1): 172-186. 

13. Lange C, Storkebaum E, de Almodóvar CR, et al. Vascular endothelial growth factor: a neurovascular target 

in neurological diseases. Nat Rev Neurol, 2016; 12(8): 439-454. 

14. Hajar R. Risk Factors for Coronary Artery Disease: Historical Perspectives. Heart Views, 2017; 18(3): 109-

114.  

15. Huibers A, de Borst GJ, Wan S, et al. Non-invasive Carotid Artery Imaging to Identify the Vulnerable 

Plaque: Current Status and Future Goals. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2015; 50(5): 563-572. 



42 
 

16. Wollman DE, Prohovnik I. Sensitivity and specificity of neuroimaging for the diagnosis of Alzheimer‘s 

disease. Dialogues Clin Neurosci, 2003; 5(1): 89-99. 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLYV DLHODOBEJ SPOLUPRÁCE PACIENTA PRI LIEČBE OSTEOPORÓZY 

NA VÝSKYT ZLOMENÍN
1
 

 

 

M. Bereš
1
, R. Čellár

1
, E. Dorko

2 

1
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP, Košice 

2
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice 

 

 

 

Osteoporóza je metabolické ochorenie skeletu charakterizované úbytkom kostnej hmoty a 

poruchou mikroarchitektúry kostného tkaniva, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenej fragilite 

kostí a náchylnosti k zlomeninám. Celosvetovo postihuje viac ako 200 miliónov pacientov a 

trpí ňou 30 % všetkých postmenopauzálnych žien. Najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy 

sú zlomeniny. Celoživotné riziko zlomeniny proximálneho femuru, stavca alebo predlaktia sa 

odhaduje na 40 %, čo je podobná hodnota ako riziko koronárnej choroby. Incidencia 

osteporotických zlomenín v Európe stúpa, a to nielen v oblastí bedra, ale aj v ostatných 

anatomických lokalitách. V roku 2010 bolo zaznamenaných v EÚ približne 3,4 milióna 

nových osteoporotických zlomenín. Riziko úmrtia po zlomenine bedrového kĺbu u 65-ročnej 

ženy je rovnaké ako riziko úmrtia na rakovinu prsníka a 4-krát väčšie ako na rakovinu 

maternice (1).  

Súčasná definícia osteoporózy umožňuje sledovať epidemiológiu osteoporózy na základe 

výskytu zlomenín alebo na základe výskytu denzitometricky definovanej osteoporózy. 

Choroba nemá žiadne príznaky a môže sa prejaviť až ako osteoporotická zlomenina, ktorá 

vznikne po pôsobení nepatrného násilia (2). Práve preto je veľmi dôležitá prevencia a včasná 

liečba ochorenia. Správny compliance pacienta má významnú úlohu pri liečbe osteoporózy a 

je aj dôležitým faktorom pri prevencii vzniku zlomenín. Pre úspech liečby osteoporózy je 

zásadné, aby pacient užíval lieky pravidelne a dlhodobo. Je dokázané, že dlhodobá liečba 

osteoporózy (viac ako 6 mesiacov) signifikantne znižuje riziko fraktúr. Naopak, slabá 

adherencia a compliance pacientov znižuje efekt liečby (redukciu rizika fraktúr), vedie k 

zvýšeniu počtu hospitalizácií pre osteoporotické zlomeniny a k zbytočným (neindikovaným) 

zmenám terapeutických postupov (3).  

                                                           
1 Projekt bol finančne podporený grantmi KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 

010UPJŠ-4/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a grantovými 

projektmi VVGS IPEL 2020/1485, VVGS IPEL 2020/1662 a VVGS VUaVP35 č. VVGS-2020-1653. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Napriek dokázanému pozitívnemu efektu dlhodobej liečby osteoporózy však nie je 

adherencia pacientov k liečbe optimálna (4). Existuje veľké množstvo dát o tom, že mnohí 

pacienti s osteoporotickou zlomeninou sú poddiagnostikovaní a väčšina z nich nie je v období 

do roka po fraktúre vôbec liečená. Efektivita terapie osteoporózy významne závisí od 

účinnosti lieku (efekt lieku preukázaný v EBM [Evidence Based Medicine] štúdiách, kde je 

compliance vyššia ako 80 % a sú aj inak selektovaní ako pacienti v bežnej praxi), bezpečnosti, 

tolerability (absencie nežiaducich účinkov) a adherencie (v akom rozsahu pacient predpísaný 

liek užíva). 

Adherenciu tvoria dve zložky – 1. perzistencia (dĺžka obdobia od začiatku po skončenie, resp. 

prerušenie liečby, teda či bude pacient užívať liek dlhodobo) a 2. compliance (presnosť a 

správnosť užívania lieku). 

Podľa literárnych údajov sa odhaduje, že 45 – 50 % pacientov ukončí liečbu do 12 mesiacov 

od jej iniciácie. Čo sa týka liečby osteoporózy bisfosfonátmi v bežnej praxi, až viac ako 50 % 

pacientov nedodržiava dlhodobú liečbu, 20 % z nich si dokonca ani nevyberie predpísaný liek 

z lekárne (5, 6).  

Medzi najčastejšie príčiny a nezávislé faktory zlej adherencie k liečbe napr. bisfosfonátmi 

uvádzajú rôzne epidemiologické štúdie časté dávkovanie (raz alebo viackrát denne), 

gastrointestinálne nežiaduce účinky, problémy pri aplikácii. Na základe uvedených informácií 

sa farmaceutické firmy snažia vyvíjať prípravky, ktoré sa aplikujú raz týždenne, mesačne, 

polročne, eventuálne len raz ročne. Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že liečba osteoporózy 

je aj pri používaní takýchto prípravkov účinná len vtedy, ak je komplexná a jej súčasťou sú aj 

adekvátne režimové opatrenia a denný pravidelný príjem vápnika a vitamínu D (5, 6).  

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť efekt dlhodobej liečby osteoporózy u pacientov, ktorí počas 

celého sledovaného obdobia dodržiavali terapeutický postup a zásady liečby osteoporózy. 

Pravidelne absolvovali denzitometrické vyšetrenia, správne a pravidelne užívali ordinované 

lieky, či už išlo o antiosteoporotickú liečbu alebo suplementáciu vitamínu D a vápnika. 

 

Materiál a metódy 

Súbor pacientov bol vytvorený z ambulancie aktívne manažujúcej pacientov s ich 

sledovaním, predvolávaním a pravidelnými kontrolami.  

Retrospektívne bola zhodnotená zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí boli po prvýkrát 

vyšetrení v osteologickej ambulancii v roku 2009 a zároveň v danom roku absolvovali 

denzitometrické vyšetrenie. Výsledky denzitometrického vyšetrenia boli štatisticky 

porovnávané s kontrolnými výsledkami z roku 2019. Počas celého sledovaného obdobia 

absolvovali všetci pacienti pravidelné kontroly, laboratórne vyšetrenia, užívali ordinovanú 

liečbu a jej efekt bol pravidelne sledovaný denzitometricky v súlade s aktuálnymi 

odporúčaniami osteologickej spoločnosti a vestníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky (7). Ambulantné kontroly pacientov boli realizované v minimálne 6-mesačných 

intervaloch. Raz za rok bolo urobené kontrolné denzitometrické vyšetrenie na celotelovom 

denzitometri Hologic. Laboratórne vyšetrenia zamerané na sledovanie metabolizmu vápnika 

a kostného obratu bolo vykonávané pri začiatku liečby a následne v pravidelných kontrolách 
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raz ročne. Efekt a účinnosť liečby boli hodnotené na základe hodnôt denzitometrického 

vyšetrenia z roku 2009 a 2019, zároveň bol sledovaný výskyt zlomenín. V liečbe pacientov 

boli používané postupy odporúčané Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky (7). Vzhľadom na 10-ročné obdobie sledovania a liečby bola liečba 

priebežne modifikovaná podľa dostupnosti liekov, priebehu liečby a najnovších medicínskych 

poznatkov. Medicínska liečba pozostávala v prípade štádia osteopénie zo suplementácie 

vápnika a vitamínu D. V štádiu osteoporózy spočívala základná liečba v pravidelnom 

podávaní liekov zo skupiny bisfosfonátov, denosumabu, stroncium ranelátu, spolu so 

suplementáciou vápnika a vitamínu D.  

Súbor obsahoval celkovo 94 pacientov (žien). Priemerný vek v čase prvého vyšetrenia bol 

70,30 roka (najmladšia pacientka mala 44 rokov, najstaršia 87 rokov). Priemerná hodnota 

BMI (Body Mass Index) bola 27,60. Tabuľka 1 uvádza najčastejšie pridružené ochorenia a 

chorobné stavy v sledovanej skupine.  

Za účelom podrobnejšieho pohľadu vplyvu aktívneho manažmentu jednotlivých vekových 

skupín pacientov sme celý súbor ďalej rozdelili do troch vekových skupín – 1. pacienti do 65 

rokov v čase prvého vyšetrenia, 2. vo veku 65 – 75 rokov, 3. nad 75 rokov. V skupine 1 bolo 

21 pacientov, v skupine 2 45 pacientov, v skupine 3 28 pacientov. 

  

Tab. 1. Najčastejšie pridružené ochorenia a chorobné stavy 

Ochorenie počet 

Arteriálna hypertenzia 40 

Stav po hysterektómii 17 

Ischemická choroba srdca 11 

Hypotyreóza 10 

Dyspeptický syndróm 7 

Hypercholesterolémia 6 

Chronická pankreatitída 5 

Autoimunitná tyreoiditída 4 

Hepatopatia 3 

Varixy dolných končatín 3 

Depresia 3 

Dysrytmia 2 

Reumatoidná artritída 2 

 

Hodnotili a porovnávali sme štandardne jednotlivé hodnoty T-skóre (odchýlka od 

normálnej priemernej hodnoty kostnej denzity u 30-ročných zdravých jedincov) v oblasti 

proximálneho femuru a v oblasti driekovej chrbtice.  

 

Výsledky 

Na základe výsledkov denzitometrického vyšetrenia z prvého vyšetrenia bola osteoporóza 

diagnostikovaná u 39 pacientiek, manifestná osteoporóza u 12, osteopénia u 37 a 6 pacientiek 

malo hodnoty kostnej denzity v pásme normy. Priemerné hodnoty T-skóre total hip boli -1,42, 

neck -2,08, L1-L4 -2,05 a L total -1,45 (tab. 2). 
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Tab. 2. Výsledky denzitometrického vyšetrenia v roku 2009 a v roku 2019  

 DEXA z 1. vyšetrenia  

– rok 2009 

DEXA z kontrolného 

vyšetrenia – rok 2019 

Priemerná hodnota T-skóre total hip  -1,42 (max. 1,6, min. -3,5) -0,62 (max. 1,9, min. -2,5) 

Priemerná hodnota T-skóre neck -2,08 (max. 1, min. -4,03) -1,33 (max. 0,9, min. -2,9) 

Priemerná hodnota T-skóre L1-L4  

(stavec s najnižšou hodnotou T-skóre) 
-2,05 (max. 0,61, min. -4,48) -1,39 (max. 1,7, min. -3,8) 

Priemerná hodnota T-skóre L total -1,45 (max. 0,98, min. -4,03) -0,87 (max. 2,7, min. -3,3) 

Vysvetlivky: total hip – hodnotenie kostnej denzity v oblasti celého proximálneho femuru, neck – hodnotenie 

kostnej denzity iba v oblasti krčka femuru, L – driekový stavec a jeho poradové číslo  

 

V čase prvého vyšetrenia v roku 2009 celkovo 18 pacientiek udávalo v anamnéze 

zlomeninu, ktorá vznikla po minimálnom úraze alebo náhodne nájdenú zlomeninu pri RTG 

vyšetrení. 9-krát išlo o zlomeninu distálneho predlaktia, 4-krát zlomeninu proximálneho 

humeru a 5-krát išlo o zlomeninu stavca. 

V roku 2019 bola priemerná hodnota T-skóre total hip -0,62 (maximum 1,9; minimum -

2,5), priemerná hodnota T-skóre v oblasti krčka femuru neck -1,33 (maximum 0,9; minimum -

2,9). V oblasti L chrbtice v roku 2019 mala priemerná hodnota T-skóre v oblasti najhoršieho 

stavca hodnotu -1,39 (maximum 1,7; minimum -3,8) a priemerná hodnota T-skóre L total bola 

-0,87 (maximum 2,7; minimum -3,3). 

Pri dobrej adherencii (v dôsledku aktívneho manažmentu pacienta lekárom podľa 

súčasných poznatkov) k liečbe osteoporózy a správnom compliance pacienta došlo po 10 

rokoch k nárastu T-skóre v oblasti krčka femuru priemerne o 0,75 SD (smerodajná odchýlka), 

v hodnote total hip o 0,8 SD a v oblasti L chrbtice k nárastu hodnoty T-skóre priemerne o 

0,58 SD. 

Výskyt zlomenín v priebehu liečby – v priebehu sledovaného obdobia utrpelo 

osteoporotickú zlomeninu päť pacientiek. V jednom prípade išlo o zlomeninu distálneho 

rádia, a vo zvyšných štyroch prípadoch išlo o vertebrálne zlomeniny. Dve pacientky utrpeli 

zlomeninu dvoch stavcov (v oboch prípadoch Th11 a Th12), u zvyšných dvoch išlo o 

zlomeninu L2, resp. L3. Len v jednom prípade išlo o pacientku s osteoporotickou zlomeninou 

v anamnéze pred začatím liečby. Všetky zlomeniny boli liečené konzervatívne. 

Na základe výsledkov denzitometrického vyšetrenia v roku 2019 bola ťažká osteoporóza 

diagnostikovaná u 1 pacientky, osteoporóza u 9 pacientiek, osteopénia u 77 pacientiek a 7 

pacientiek malo hodnoty kostnej denzity v pásme normy. To znamená, že došlo k výraznému 

zmenšeniu zastúpenia pacientiek s osteoporózou (z 54 % na 10,6 %) v sledovanej skupine 

(tab. 3). 

 

Tab. 3. Porovnanie výsledkov DEXA z roku 2009 a 2019 

T-skóre 2009 2019 

Norma 6 7 

Osteopénia 37 77 

Osteoporóza 39 9 

Ťažká osteoporóza 12 1 
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Pri dobrej adherencii a správnej compliance, sa hodnota T-skóre (bez ohľadu na druh 

užívanej liečby) zvýšila z východiskovej hodnoty o 40,16 % v oblasti driekovej chrbtice, o 

56,69 % v oblasti total hip a o 40,16 % v oblasti krčka femuru. 

Pri rozdelení súboru podľa jednotlivých vekových kategórií sme zistili porovnateľný efekt 

aktívneho manažmentu liečby vo všetkých troch skupinách (tab. 4, 5). 

 

Tab. 4. Stav pacientov podľa vekových skupín v čase prvého vyšetrenia (n; %) 

Vyšetrenie (2009) 

Skupina 1 

(vek pod 65 rokov) 

Spolu 21 pacientov 

Skupina 2 

(medzi 65 -75 rokov) 

Spolu 45 pacientov 

Skupina 3 

(nad 75 rokov) 

Spolu 28 pacientov 

Norma 2 (9,5 %) 2 (4,4 %) 2 (7,1 %) 

Osteopenia 10 (47,6 %) 19 (42,2 %) 8 (28,5 %) 

Osteporóza 8 (38 %) 19 (42,2 %) 12 (42,8 %) 

Ťažká osteoporóza 1 (4,7 %) 5 (11,1 %) 6 (21,4 %) 

 

Tab. 5. Stav pacientov podľa vekových skupín v čase posledného vyšetrenia (n; %) 

Vyšetrenie (2009) 

Skupina 1 

(vek pod 65 rokov) 

Spolu 21 pacientov 

Skupina 2 

(medzi 65 -75 rokov) 

Spolu 45 pacientov 

Skupina 3 

(nad 75 rokov) 

Spolu 28 pacientov 

Norma 1 (4,7 %) 2 (4,4 %) 4 (14,2 %) 

Osteopenia 19 (90 %) 38 (84,4 %) 20 (71,4 %) 

Osteporóza 1 (4,7 %) 5 (11,1 %) 3 (10,7 %) 

Ťažká osteoporóza 0 0 1 (3,5 %) 

 

Diskusia 

Osteoporóza je vzhľadom na svoje možné následky závažné ochorenie a jej výskyt v 

populácii exponenciálne narastá. Z osteoporózy a jej následkov sa stal veľký zdravotnícky a 

sociálno-ekonomický problém. Aj preto sa osteoporóza čoraz častejšie označuje ako epidémia 

tretieho tisícročia. Celkový vplyv na verejné zdravie je predovšetkým v skupine pacientov nad 

75 rokov (8). Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy vrátane liečby zlomenín a ich 

dôsledkov dosahujú obrovské čiastky a neustále rastú (9). V EÚ 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 (1). Integrálnou súčasťou prevencie 

osteoporózy by mali byť v systéme starostlivosti o verejné zdravie komplexné podporné 

programy, ktoré majú zásadný pozitívny vplyv na stav a kvalitu skeletu a vedú k znižovaniu 

nákladov na následnú starostlivosť pri riešení následkov (10). V súčasnosti presahujú ročné 

náklady na liečbu všetkých osteoporotických zlomenín na celom svete približne 16 miliárd 

eur a očakáva sa, že do roku 2025 stúpnu na 23 miliárd (11). Efektívnosť a racionálnosť 

liečby osteoporózy závisí od správnej indikácie (výber vhodného pacienta) a dostatočnej 

dĺžky podávania. Viacero prác dokumentuje, že adherencia pacientov k liečbe osteoporózy je 

suboptimálna (12, 13). Kothawala a kol. publikovali metaanalýzu celosvetovej adherencie 

pacientov k dlhodobej liečbe osteoporózy. Výsledky ukazujú, že miera adherencie klesla 

z 53 % pri liečbe trvajúcej 1 až 6 mesiacov, na 43 % pri liečbe trvajúcej 7 až 12 mesiacov 

alebo 13 až 24 mesiacov. Správny compliance pacientov bol v 62 % pri liečbe trvajúcej 1 až 6 

mesiacov a 66 % pri liečbe trvajúcej 7 až 12 mesiacov (5). Ešte nižšiu hodnotu správnej 
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compliance udáva McCombs a kol., ktorý hodnotil compliance pacientov pri liečbe 

osteoporózy u celkovo 58 109 pacientov. Miera správnej compliance pri liečbe dlhšej ako 1 

rok bola menej ako 25 % pre všetky typy liečby osteoporózy (14). V retrospektívnej 

kohortovej štúdii, ktorá hodnotila 24-mesačnú perzistenciu pri liečbe denosumabom 

podávaným každých 6 mesiacov postmenopauzálnym ženám v USA a Kanade, bola 

perzistencia 58 % (15). Všetky tieto údaje potvrdzujú dôležitosť aktívneho manažmentu 

pacienta s osteoporózou pre dosiahnutie efektu dlhodobej liečby, s jeho osobným 

zainteresovaním do manažmentu liečby (16, 17). 

Cieľom práce bolo zhodnotiť efekt dlhodobej liečby osteoporózy pri dobrej adherencii a 

compliance pacientov, ako aj jej vplyv na výskyt zlomenín. V súbore sme zhodnotili výsledky 

94 pacientov, ktorí dlhodobo (v sledovanom období 10 rokov) a správne užívali ordinované 

lieky a dodržiavali odporúčania lekára týkajúce sa suplementácie vitamínu D a vápnika. 

Pravidelne boli vyšetrovaní aj denzitometricky na zhodnotenie efektivity liečby. Od roku 

2009 do 2019 stúpla hodnota T-skóre v oblasti krčka femuru z priemernej hodnoty -2,08 na 

priemernú hodnotu -1,33, čo predstavuje nárast o 0,75 SD. T-skóre total hip stúplo z -1,42 na 

hodnotu -0,62, čo je priemerný nárast o 0,8 SD. V oblasti L chrbtice stúpla hodnota T-skóre z 

-1,45 na -0,87, čo predstavuje nárast o 0,58 SD. Na začiatku liečby bola osteoporóza 

diagnostikovaná u 41 % pacientov a manifestná osteoporóza u 12,7 %, po 10 rokoch liečby 

klesol počet pacientov s osteoporózou na 9,5 % a manifestná osteoporóza bola zaznamenaná 

len u 1 %. V randomizovanej štúdii FREEDOM, ktorá prezentuje výsledky 10-ročnej liečby 

denosumabom u postmenopauzálnych žien s osteoporózou, sa hodnota T-skóre zvýšila z 

východiskovej hodnoty o 30,9 % v oblasti driekovej chrbtice, o 15,2 % v oblasti total hip a o 

13,8 % v oblasti krčka femuru (18). V našom súbore bol nárast T-skóre v oblasti L chrbtice 

40,16 %, v oblasti total hip 56,69 % a v oblasti krčka femuru 40,16 %. Vyšší nárast hodnôt v 

našom súbore môže byť spôsobený nejednotným druhom liečby u jednotlivých pacientov 

alebo samotným zložením sledovanej skupiny. Vo FREEDOM štúdii mali na začiatku 

sledovania všetky pacientky hodnotu denzitometrie v pásme osteoporózy (19). Silverman a 

kol. (15) udávajú pri liečbe denosumabom podávaným každých 6 mesiacov a správnej 

compliance počas 24 mesiacov priemerný nárast BMD v oblasti L chrbtice o 7,8 %, v oblasti 

krčka femuru o 2,1 %.  

Dlhodobý compliance významne ovplyvňuje aj výskyt zlomenín. Freematle a kol. (20) 

udávajú, že pacienti s viac ako 80 % compliance pri liečbe bisfosfonátmi majú o 16 % nižšie 

relatívne riziko zlomenín ako pacienti s nižšou compliance. Silverman a kol. (15) publikujú 

5,8 % výskyt zlomenín pri 24-mesačnej liečbe denosumabom pri dobrej compliance. V našom 

súbore na začiatku liečby bol výskyt osteoporotických zlomenín na úrovni 19 % s poklesom 

na 5 % v roku 2019. Halpern a kol. (11) sledovali súvislosť medzi dodržiavaním liečby 

osteoporózy a výskytom zlomenín na vzorke 21 655 pacientov, ktorí začali liečbu 

alendronátom, risendronátom, ibandronátom alebo raloxifénom. Podľa ich výsledkov pacienti 

s nízkou adherenciou k liečbe mali o 37 % vyššie riziko zlomenín. Nespozorovali štatisticky 

významný rozdiel medzi jednotlivými liekmi.  
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Záver 

Osteoporóza je v súčasnosti závažný zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém. Jej 

výskyt naďalej stúpa, čo je dané jednak predlžujúcim sa priemerným vekom človeka, ale aj 

súčasným spôsobom života. Dnes už nie je problém ochorenie diagnostikovať a liečiť. Na 

trhu je množstvo prípravkov, ktorých účinok je potvrdený mnohými štúdiami. Zároveň je 

jasný algoritmus liečby aj prevencie. Napriek tomu liečba častokrát zlyháva, čo môžeme 

pozorovať aj na každoročne sa zvyšujúcom počte osteoporotických zlomenín. V mnohých 

prípadoch je za jej zlyhaním práve nedostatočná adherencia a compliance pacienta k liečbe. 

Dlhodobá správne užívaná liečba má významný vplyv na zvýšenie kostnej denzity vo 

všetkých sledovaných lokalitách a významne znižuje aj riziko osteoporotických zlomenín, čo 

sa potvrdilo aj v našej práci. Spolupráca pacienta pri liečbe chronického ochorenia 

vyžadujúceho dlhodobé podávanie liekov je často problematická a je potrebné venovať jej 

adekvátnu pozornosť. Riešením na jej zlepšenie môže byť aktívny manažment pacienta 

zdravotníckym zariadením, resp. lekárom a predvolávanie pacientov na kontroly, 

zjednodušenie dávkovacích schém jednotlivých preparátov, ale aj dôkladné informovanie 

pacienta o dôležitosti správneho, pravidelného a dlhodobého užívania liekov, ako aj o 

následkoch spojených s jeho nedodržiavaním.  
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Urolitiáza je charakterizovaná prítomnosťou konkrementov v urogenitálnom trakte 

(UGT). Incidencia urolitiázy sa kaţdý rok zvyšuje a v súčasnosti dosahuje 200 miliónov 

chorých celosvetovo. Počet chorých na urolitiázu v jednotlivých oblastiach sveta je 

rozmiestnený nerovnomerne. V Európe pozorujeme stúpajúci trend, pričom najvýznamnejší 

vývoj je v najrozvinutejších krajinách. Nebezpečenstvo predstavuje vysoká miera recidivity 

(30 – 70 %) a zniţovanie priemerného veku prvého incidentu (1, 2).  

Vznik konkrementov môţe byť výsledkom porúch metabolizmu ako hyperoxalúria, 

hyperkalciúria, hyperurikozúria, hyperfosfátúria alebo hypocitrátúria a hypomagneziúria. Ich 

vznik podnecuje aj mikrobiologická nerovnováha v moči, anatomické abnormality obličiek 

a močovodov alebo nesprávna farmakoterapia. Zriedkavo sa konkrementy vyskytujú 

v dôsledku genetických predispozícií. V závislosti od prevládajúcich patologických zmien 

môţu vznikať kalcium-oxalátové (CaOx, aţ 70 % prípadov), kalcium-fosfátové (CaP), 

urátové (U), močanové (M), infekčné (I), cystínové, liekové, 2,8-dihydroxyadenínové 

a xantínové konkrementy (3, 4).  

Väčšinu metabolických porúch asociovaných s urolitiázou dokáţeme ovplyvniť úpravou 

stravy, niektoré vyţadujú vyuţitie farmakoterapie. Prevahu patologických mikroorganizmov 

v moči regulujeme antibiotikami (3). 

V strave človeka sa nachádzajú zloţky, ktoré katalyzujú metabolické poruchy 

a vyvolávajú procesy vedúce k formovaniu konkrementov, a zloţky inhibujúce tieto procesy 

a pôsobiace benefitne pri profylaxii. Medzi najvýznamnejšie rizikové zloţky potravy 

asociované so vznikom urolitiázy sa zaraďujú oxaláty, proteíny, fosfor, sodík, vitamín C 

                                                
1 Projekt bol finančne podporený grantmi KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 

010UPJŠ-4/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a grantovými 

projektmi VVGS IPEL 2020/1485, VVGS IPEL 2020/1662 a VVGS VUaVP35 č. VVGS-2020-1653.  
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a alkohol. Naopak, zloţky potravy s najvýznamnejším inhibinčným potenciálom na urolitiázu 

sú vápnik, horčík, vláknina a draslík. 

Oxaláty sú konečným členom metabolizmu kyseliny šťaveľovej, ktorá sa vo vyšších 

mnoţstvách vyskytuje v pohánke, rebarbore, špenáte, čiernom čaji, kakau a orechoch. Oxaláty 

môţu vznikať aj metabolizáciou proteinogénnych aminokyselín (prolín, glycín, tryptofán 

atď.), ktoré sú súčasťou bielkovín. Oxaláty sa zlučujú do ťaţko rozpustných solí s Ca, Fe 

a NH4 (5, 6). 

Bielkoviny a puríny zvyšujú urikozúriu a kalciúriu, zniţujú citrátúriu a acidifikujú moč 

a ich aminokyseliny produkujú oxaláty. Nachádzajú sa vo všetkých druhoch mäsa (viac 

v červenom), vajciach, mlieku a syroch. V dôsledku ich vysokej konzumácie vznikajú U, 

CaOx a ostatné konkrementy s obsahom Ca (6). 

Vysoký príjem fosforu vedie k hyperfosfátúrii a hyperfosfátémii a vzniku P solí s Ca, Mg 

a NH4 a tvorí hlavnú zloţku Randallovho plaku. Vyššie mnoţstvá P nachádzame v mäse, 

rybách, mliečnych výrobkoch, vnútornostiach a kypriacich látkach (7). 

Sodík je rizikovým faktorom hypertenzie (komorbidita urolitiázy), podporuje rozvoj 

hyperurikozúrie, zvyšuje koncentráciu urey v moči a zniţuje citrátúriu. Hypernatriúria 

progreduje do M (sodíkových) a U konkrementov. Hlavným zdrojom Na sú konzervované 

a údené potraviny, polotovary, solené orechy a pizza (8). 

Vitamín C metabolizuje na oxalát a je rizikový faktor pre rozvoj hyperoxalúrie, 

hyperurikozúrie a hyperkalciúrie. Môţe byť zodpovedný za vznik CaOx a U konkrementov 

(3, 9). Konzumácia alkoholu zvyšuje urikozúriu a riziko tvorby U konkrementov (10). 

Úloha vápnika v procese urolitiázy je nejasná a aj napriek tomu, ţe je súčasťou väčšiny 

konkrementov, jeho reštrikcia je neţiaduca. Hypokalciúria a hypokalciémia spôsobujú 

hyperoxalúriu a dekalcifikáciu kostí. Vo väčšom mnoţstve sa nachádza v mliečnych 

potravinách, mlieku, maku, zelených rastlinách a sardinkách (11). 

Horčík je silným inhibítorom oxalátovej urolitiázy, ak je dodrţaný pomer Ca : Mg = 3:1. 

Hypermagneziúria a hypermagneziémia sú rizikovým faktormi pre vznik I a P konkrementov 

s obsahom Mg a Ca solí. Významným zdrojom Mg sú mliečne produkty, ryby, orechy, špenát 

a strukoviny (12). 

Vláknina zniţuje oxalúriu a zvyšuje citrátúriu u ţien po menopauze. Ako inhibítor CaOx 

a CaP urolitiázy je prítomná v strukovinách, celozrnných potravinách a cereáliách (3). 

Draslík (K) môţe acidifikovať moč, ale častejšie pôsobí ako inhibítor, pretoţe často vedie 

k hypourikozúrii a hypercitrátúrii. Dostatok K je moţné prijať konzumáciou banánov, 

zemiakov, cíceru a avokáda (13). 

Nízky denný príjem vody je silným rizikovým faktorom vzniku všetkých druhov 

konkrementov. Nízka filtračná náloţ obličiek zvyšuje riziko prichytenia urolitu na stenu 

epitelu, moč sa zahusťuje, koncentruje a zvyšuje sa jeho stagnácia. Potreba vody sa zvyšuje 
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priamo úmerne s dĺţkou, frekvenciou a náročnosťou fyzickej aktivity. Nízka fyzická aktivita, 

sedavé zamestnanie a horúce prostredie zvyšujú riziko vzniku konkrementov (3). 

 

Materiál a metódy 

Štúdie sa zúčastnilo 219 náhodne vybraných subjektov vo veku 14 – 80 rokov, 

v priemernom veku 27,3 ± 12,5 rokov. Vek 163 (74,4 %) subjektov je ≤ 30 rokov. V tab. 1 sú 

uvedené ďalšie demografické údaje. 

Skúmali sme potenciálne riziko vzniku urolitiázy prostredníctvom metódy dotazníkov. 

Dotazník obsahuje antropometrické a demografické údaje, výšku dosiahnutého vzdelania 

a dáta súvisiace so ţivotným štýlom, ţivotosprávou a pitným reţimom. Demografické údaje 

sú popísané deskriptívnou štatistikou vyuţitím mediánov a štandardných odchýliek. 

Normalita rozloţenia dát je overovaná Komologorovo-Smirnovým testom. Pri normálne 

distribuovaných dátach sú pouţité parametrické testy, ak je rozloţenie iné, vyuţívame 

neparametrickú štatistiku. Dáta sú hodnotené v štatistickom programe GNU PSPP 1.2. 

Vzťahy medzi premennými a sily závislostí medzi týmito vzťahmi sú definované 

koeficientmi a hodnotami: 

 rs = Spearmanov korelačný koeficient 

 ρ = Pearsonov korelačný koeficient 

 φc = Cramerovo V 

 γ = Gamma 

 r, d = sila závislosti 

 ± = štandardná odchýlka 

 p < 0,05* = miera signifikancie 

 BMI = hmotnosť [kg] ÷ výška [m]
2
 

 R
2 

= miera spoľahlivosti 

 ø = udáva priemernú hodnotu 

 øχOX/B/T = priemerný obsah oxalátov/bielkovín/tukov 

 
Tab. 1. Demografické dáta (N = 219) 

  N % 

Pohlavie 

Muţ 99 45,2 

Ţena 120 54,8 

Bydlisko 

Vidiek 113 51,6 

Mesto 106 48,4 

Vzdelanie 

Základné 60 27,4 

Stredoškolské (zdravotnícke) 58 (22) 26,5 (10) 

Vysokoškolské I. stupňa (zdravotnícke) 26 (8) 11,9 (3,7) 

Vysokoškolské II. stupňa 

(zdravotnícke) 
28 (12) 12,8 (5,5) 

Vyššie 35 2,3 

Spolu (zdravotnícke) 42 19,2 
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Výsledky 

Tab. 2 zobrazuje antropometrické dáta a rozdelenie subjektov do BMI kategórií. Na 

porovnanie BMI medzi muţmi a ţenami, bola pouţitá metóda ANOVA.  

 

Tab. 2. Antropometrické dáta a rozdelenie subjektov do skupín podľa kategórií BMI (N = 219) 

  Muţi Ţeny p-hodnota 

Vek [roky] 26,4 ± 11,8 28,1 ± 13,1 - 

Výška [cm] 177,1 ± 8,7 166,6 ± 6,7  - 

Hmotnosť [kg] 74,3 ± 12,6 64 ± 11,2  - 

BMI 23,61 ± 3 22,8 ± 3,5 0,084  

Podváha (≤ 18,5) 5 (5,1 %) 9 (7,5 %) - 

Normálna hmotnosť (18,5 – 24,9) 61 (61,6 %) 92 (76,7 %) - 

Nadváha (25 – 29,9) 29 (29,3 %) 14 (11,7 %) - 

Obezita I. stupňa (30 – 34,9) 4 (4,0 %) 5 (4,2 %) - 

 

Prostredníctvom testu ANOVA sa zistili nasledovné závislosti. Subjekty ţijúce na vidieku 

majú niţšie BMI ako subjekty v mestách (r = 0,15). Ţeny, ktoré ţijú na vidieku majú niţšie 

BMI ako muţi ţijúci na vidieku (r = 0,23). BMI ţien z vidieka je niţšie ako BMI ţien z miest 

(r = 0,24). Podrobné dáta sú uvedené v tab. 3. 

 

Tab. 3. Rozdiely vo výške BMI medzi subjektmi ţijúcimi na vidieku a v meste (N = 219) 

  Muţi (N = 72) Ţeny (N = 95) p-hodnota Celkové BMI 

Vidiek (N = 92) 23,4±3 21,9±3,4 0,014* 22,7±3,3 

Mesto (N = 80) 24±3 23,6±3,4 0,494 23,7±3,3 

p-hodnota 0,309 0,009*  - 0,022* 

*p < 0,05 = signifikantný rozdiel 

 

Denný príjem tekutín u muţov je 1,31 ± 0,35 l/24 h, čo je signifikantne (p = 0,001; φc = 

0,22) viac ako u ţien 1,04 ± 0,34 l/24 h. Rozdiely sú hodnotené kontingenčnou tabuľkou a 

Cramerovým V. 

140 (63,9 %) subjektov sa stravuje vyváţene, u 74 (33,8 %) subjektov prevláda v strave 

mäso a 22 (10 %) subjektov nekonzumuje mlieko. 134 (61,2 %) subjektov pravidelne 

konzumuje suplement aspoň 250 mg vitamínu C za 24 h. Rozdiely medzi pohlaviami nie sú 

signifikantné. 

V konzumácii potravín pozorujeme nasledovné dispozície. Najmenej sa konzumuje 

špenát, sója, rebarbora, tofu, jahňacie mäso a vnútornosti. Tieto potraviny konzumuje 

častejšie ako 1-krát za týţdeň v priemere 3,5 ± 3,6 subjektov. Najčastejšie sa konzumujú 

celozrnné a ovsené potraviny, orechy, vajcia, kakao, syry, hydinové mäso a mlieko. Častejšie 

ako 1-krát za týţdeň ich konzumuje 72,3 ± 32,9 subjektov a 50,8 ± 25,2 subjektov tieto 

potraviny konzumuje kaţdý deň. Mieru konzumácie potravín zobrazuje obr. 1. 

79 (36,1 %) subjektov nepracuje a 123 (56,2 %) subjektov nešportuje alebo vykonáva len 

nepravidelnú fyzickú aktivitu. Sedavé zamestnanie a práca v uzavretých priestoroch prevláda 

u pracujúcich subjektov. Ďalšie dáta sú zobrazené na obr. 2. 
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Obr. 1. Frekvencia konzumácie potravín (N = 219) 

Obr. 2. A – pracovné prostredie; B – charakter práce; C – frekvencia fyzickej aktivity (športu) (N = 219) 

 

Pearsonovou koreláciou bol zistený vzťah malej závislosti (ρ = 0,27; R
2 

= 0,075) medzi 

vekom a výškou BMI subjektov.  

U muţov s rastúcim vekom klesá spotreba mlieka (p = 0,023; rs = -0,22) a muţi menej 

športujú (p = 0,049; rs = -0,21). U ţien rastie s vekom spotreba orechov a semien (p = 0,033; 

rs = 0,21) a zniţuje sa konzumácia mlieka (p = 0,024; rs = -0,21) a kakaa (p = 0,018; rs = -

0,21). S rastúcim vekom u ţien dochádza k niţšiemu mnoţstvu vyfajčených cigariet (p = 

0,011; rs = -0,23) a k niţšej fyzickej aktivite (p = 0,001; rs = -0,31). Na výpočet bola pouţitá 

Spearmanova korelácia. 
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S rastúcim BMI u muţov sa zniţuje spotreba kakaa a výrobkov z neho (p = 0,007; rs = -

0,26) a zvyšuje sa spotreba syrov (p = 0,004; rs = 0,25) a hovädzieho mäsa (p = 0,003; rs = 

0,28). So stúpajúcim BMI u ţien dochádza k zniţovaniu frekvencie fyzickej aktivity (p = 

0,02; rs = 0,22) a zvyšuje sa spotreba tekutín (p = 0,000; rs = 0,29). Spotreba tekutín u ţien 

rastie priamo úmerne s vekom (p = 0,003; rs = 0,26). Výpočty sú overené Spearmanovou 

koreláciou.  

So spotrebou alkoholu stúpa priamo úmerne mnoţstvo vyfajčených cigariet. Tento vzťah 

platí pre muţov (p = 0,002; γ = 0,44) aj pre ţeny (p = 0,032; γ = 0,32). Tieto závislosti sú 

hodnotené prostredníctvom kontingenčnej tabuľky a koeficientu gamma. Spotreba cigariet 

a alkoholu je zobrazená na obr. 3. 

 

 
Obr. 3. A – mnoţstvo vyfajčených cigariet; B – frekvencia konzumácie alkoholu (N = 219) 

 

Diskusia 

V porovnaní s priemerným BMI slovenských muţov (BMI = 27,5) je BMI muţov (BMI = 

23,61±3) z výskumného súboru signifikantne niţší (p = 0,000; CI[-4,48;-3,30]) s veľmi 

vysokou silou závislosti (r = 1,31). Podobný vzťah (p = 0,000; CI[-3,49;-2,23]) pozorujeme aj 

pri porovnaní slovenských ţien (BMI = 25,7) so ţenami zo súboru (BMI = 22,8 ± 3,5) so 

strednou silou závislosti (r = 0,82). V porovnaní so slovenským priemerom je študovaná 

skupina subjektov menej riziková na vznik urolitiázy vo vzťahu k hodnote BMI (14, 15). 

52 (23,7 %) subjektov s nadváhou alebo obezitou má vyššie riziko vzniku hyperkalciúrie, 

hyperurikozúrie, hyperoxalúrie, hypocitrátúrie s pravdepodobnosťou rozvoja inzulínovej 

rezistencie. Rizikovejší sú obyvatelia miest a muţi ţijúci na vidieku v porovnaní so ţenami 

ţijúcimi na vidieku. Riziko vzniku CaOx a U konkrementov rastie priamo úmerne s vekom 

(15, 16). 

Priemerný globálny denný príjem tekutín (0,76 – 1,78 = ø 1,27 l/24 h) je niţší ako príjem 

tekutín muţov zo študovanej skupiny, ale vyšší ako príjem ţien. Globálne pijú ţeny 
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v porovnaní s muţmi menej tekutín, Rovnaké výsledky sú uvedené aj v našej štúdii. Ţeny sú 

v porovnaní s celosvetovým priemerom aj s hodnotami muţov zo štúdie vo vyššom riziku pre 

vznik všetkých druhov konkrementov. V porovnaní s odporúčanými hodnotami denného 

príjmu tekutín (≥ 2,5 l/24 h) je celá študovaná skupina riziková. 

U 74 (33,8 %) subjektov konzumujúcich prevaţne mäso a 134 (61,2 %) subjektov 

s pravidelným príjmom vitamínu C hrozí riziko vzniku hyperurikozúrie, hyperkalciúrie 

a hyperoxalúrie s moţným vznikom CaOx a U konkrementov (9, 17). 

22 (10 %) subjektov, ktorí nekonzumujú mlieko, môţe trpieť nedostatkom Ca a Mg a 

následným rozvojom hypomagneziúrie a hypokalciúrie s tvorbou CaOx konkrementov. 

Riziko stúpa u oboch pohlaví priamo úmerne s vekom. Riziko stúpa len v prípade, ţe Ca a Mg 

sa neprijímajú; prostredníctvom iných zdrojov (18). 

Častá konzumácia kakaa (øχox = 623 mg/100 g; øχB = 20 g/100 g) a v menšej miere aj 

celozrnných potravín (øχox = 29 mg/100 g) predstavuje riziko zvýšeného príjmu 

oxalátov, rozvoj hyperoxalúrie a vznik CaOx konkrementov. Konzumáciou orechov, semien 

a maku (øχox = 422 mg/100 g; øχB = 29 g/100 g) sa do organizmu dostávajú vyššie mnoţstvá 

oxalátov a bielkovín, pričom hrozí vyššie riziko tvorby CaOx konkrementov. Častá 

konzumácia syrov (øχB = 25 g/100 g) vedie pri poruche obličiek k hyperproteínúrii a vzniku 

CaOx konkrementov. Vysoký obsah tukov v orechoch (øχT = 52 g/100 g), syroch (øχT = 28 

g/100 g) a hydinovom mäse (øχT = 25 g/100 g) môţe viesť k zvyšovaniu telesnej hmotnosti a 

ukladaniu telesného tuku. Prostredníctvom mlieka sa dostáva do organizmu dostatok vápnika 

a pôsobí preventívne proti vzniku CaOx konkrementov (6, 19). 

Rizikovejšie pre rozvoj diabetu a obezity sú subjekty nepracujúce alebo subjekty so 

sedavým typom zamestnania a sedavým spôsobom ţivota. Toto riziko stúpa u ţien priamo 

úmerne s vekom, keď sa prejavuje pokles fyzickej aktivity, ktorá je čiastočne kompenzovaná 

vyšším príjmom tekutín. Vo vzťahu k diabetu sa môţu tvoriť U a CaOx konkrementy (20). 

Priamo úmerne s vekom rastúca konzumácia syrov u muţov prestavuje riziko vyššej 

exkrécie bielkovín, fosforu a oxalátov. Riziko je inhibované prítomnosťou Ca a Mg v syroch. 

Zvyšujúca sa konzumácia orechov u ţien so vzrastajúcim vekom môţe znamenať 

hyperoxalúriu a vznik CaOx konkrementov. Ak sú orechy solené, môţe dochádzať k 

zvýšenému prísunu Na a vzniku U (urátových) a M (sodíkových) konkrementov (8, 21). 

Pre obe pohlavia platí, ţe so spotrebou alkoholu rastie riziko U konkrementov a v priamej 

úmere sa zvyšuje riziko CaOx a CaP urolitiázy v dôsledku rastúcej spotreby cigariet. Riziko 

urolitiázy nezávisí od mnoţstva vyfajčených cigariet, preto sú subjekty, ktoré fajčia aspoň 

sporadicky, vo vyššom riziku ako tí, ktorí nefajčia. U ţien sa so stúpajúcim vekom riziko 

CaOx a CaP urolitiázy v dôsledku klesajúcej spotreby cigariet zniţuje (22). 

 

Záver 

Najväčšie riziko predpokladáme v nedostatočnom dennom príjme tekutín oproti 

referenčným hodnotám. Nemalé riziko môţe z dlhodobého hľadiska priniesť nadmerná 
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konzumácia mäsa, orechov, celozrnných potravín, kakaa, syrov a neuváţená spotreba 

vitamínu C vo forme doplnkov stravy. Značné riziko predstavuje nízka fyzická aktivita, ktorú 

pozorujeme u viac ako polovice subjektov. Práve sedavé zamestnanie a nedostatok 

pravidelného pohybu úzko súvisia so zvyšujúcim sa BMI, ktorý následne vplýva negatívne na 

rozvoj urolitiázy.  

Všetkým subjektom odporúčame zvýšiť denný príjem tekutín na 2 – 2,5 l. Aktívny 

aeróbny pohyb v trvaní ≥ 30 min/24 h (≥ 210 min/týţdeň) je dôleţitým aspektom prevencie 

urolitiázy a predstavuje minimálnu odporúčanú fyzickú záťaţ pre organizmus. Toto 

odporúčanie sa vzťahuje na všetky subjekty. Subjekty s BMI ≤ 24,9 by mali dbať na udrţanie 

hladiny BMI a u subjektov s BMI ≥ 25 je dôleţité zniţovanie BMI a mnoţstva tuku. Je 

podstatné, aby mäso a syry zostali časťou jedálnička, ale je dobré ich aspoň z polovice 

nahradiť čerstvou zeleninou. Vitamín C v doplnkoch výţivy odporúčame úplne nahradiť 

čerstvým ovocím a zeleninou.  

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Urolitiáza je jedným z najčastejších urologických ochorení a je charakteristická vznikom a 

prítomnosťou konkrementov v urogenitálnom trakte (UGT). Podľa miesta lokalizácie 

konkrementu rozlišujeme nefrolitiázu (konkrement v obličkách – calyx minor, calyx major, 

pelvis renalis), ureterolitiázu (v močových cestách – proximal ureter a distal ureter), 

cystolitiázu (v močovom mechúre) a urethrolitiázu (v močovode) (1, 2).  

Prevalencia ochorenia sa pohybuje od 1,7 % do 14,8 %, závisí od geografickej polohy 

a má progresívnu tendenciu (3). Stúpajúci trend potvrdzuje aj rozdiel v incidencii urolitiázy 

v Nemecku v roku 1979 (120/100 000 obyv.) a v roku 2000 (720/100 000 obyv.) (4). V USA 

bola prevalencia urolitiázy v období od 1976 do 1980 3,2 %, v období od 2007 do 2010 

8,8 %, čo predstavuje 2,75-násobný nárast (3). Prevalencia v Spojenom kráľovstve vzrástla 

v rokoch 2000 – 2010 o 63 % (5). 

Močové konkrementy môţu mať z hľadiska etiológie neinfekčný, infekčný, genetický 

alebo iatrogénny charakter. Najčastejšie vznikajú v dôsledku metabolických porúch, infekcie 

UGT, anatomických abnormalít, genetických predispozícií, urodynamických funkčných 

zmien a uţívania niektorých liečiv (1). Z metabolických príčin sa na vzniku konkrementov 

najviac podieľa hypocitrátúria a hyperkalciúria menej hypomagneziúria, hyperoxalúria 

a hyperproteinúria (3). Geneticky podmienený vznik konkrementov je asociovaný najčastejšie 

s renálnou tubulárnou acidózou (RTA) typu I, primárnou hyperoxalúriou, Lesch-Nyhanovým 

                                                      
1
 Projekt bol finančne podporený grantmi KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 

010UPJŠ-4/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a grantovými 

projektmi VVGS IPEL 2020/1485, VVGS IPEL 2020/1662 a VVGS VUaVP35 č. VVGS-2020-1653. 

Poďakovanie patrí vedeniu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a etickej komisii za umoţnenie realizácie 

výskumu na pracovisku nemocnice. 
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syndrómom a cystínúriou. Hydronefróza kalicha a panvičky, striktúra ureteru, uretrokéla 

a obštrukcie pelviureterálneho prechodu patria k anatomickým abnormalitám UGT v asociácii 

s urolitiázou (6). V moči môţe priamo kryštalizovať indinavir, allopurinol, amicloton a iné. 

Laxatíva, penthrox, acetazolamid, vitamín C a D sú látky, ktoré môţu meniť zloţenie moču 

a katalyzovať vznik konkrementov (1, 7). 

Najväčšiu skupinu tvoria kalcium-oxalátové (whewellit, weddellit) konkrementy, ktoré sa 

spolu s kalcium-fosfátovými (dahllit, brushit, hydroxylapatit) konkrementmi podieľajú aţ na 

80 % prípadov urolitiázy (3, 8). Uráty (konkrementy z kys. močovej) tvoria asi 10 %, 

infekčné (struvit) konkrementy nachádzame v 2 – 15 % (8, 9). Cystínové, xantínové, 2,8-

dihydroxyadenínové a liekové konkrementy tvoria 1 – 2 % zo všetkých prípadov. Okrem 

kryštalických látok, konkrementy často obsahujú amorfné bielkoviny. Konkrementy môţu 

byť jednodruhové, ale často sú kombináciou viacerých druhov, tak ako je to uvedené na obr. 1 

(3).  

 

Materiál a metódy 

Sledovaná populačná skupina pozostávala zo 147 pacientov, z toho bolo 90 (61,2 %) 

muţov a 57 (38,8 %) ţien, čo znamená pomer M/Ţ = 1,57. Priemerný vek pacientov bol 57,4 

± 14,7 rokov, najmladší pacient mal 20 rokov, najstarší 87.  

Pacienti boli ošetrení na urologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 

v Košiciach a v urologickej ambulancii Ţelezničnej nemocnice v Košiciach. Zdravotné 

a antropometrické údaje boli poskytnuté so súhlasom pacienta o spracovaní osobných údajov 

a biologických vzoriek.  

Vzorky boli analyzované infračervenou spektroskopiou (FTIR-ATR) s úplnou zoslabenou 

reflexiou, vyjadrené mierou absorbancie a vlnovou dĺţkou odrazeného ţiarenia. Kaţdá vzorka 

bola pred analýzou homogenizovaná na jemný prášok. Štatistické dáta boli analyzované 

v programe IBM SPSS 21 a bola pouţitá porovnávacia štatistika. 

 

Výsledky 

Priemerná hodnota body-mass indexu (BMI) bola 29,5 ± 4,9. Najniţšia zaznamenaná 

hodnota bola 18,4, najvyššia 45,2; 119 (80,9 %) pacientov malo nadváhu alebo obezitu I., II. 

alebo III. stupňa. Podrobnejšie výsledky sú uvedené na obr. 1. 

U 70 (47,6 %) pacientov bola zaznamenaná recidíva, z toho bolo 42 (60 %) muţov a 28 

(40 %) ţien (M/Ţ = 1,5). Najčastejšie išlo o druhý výskyt urolitiázy v ţivote pacienta. 

V extrémnych prípadoch sme u 72-ročného muţa zaznamenali 20. výskyt konkrementu, 65-

ročná ţena bola postihnutá urolitiázou 15-krát. Počet výskytov urolitiázy u recidivujúcich 

pacientov je uvedený na obr. 2. 

Konkrementy boli najčastejšie nájdené v obličkových kalichoch a v obličkovej panvičke, 

menej často v 3 striktúrach močovodov (1. pelviureterálny prechod, 2. miesto kríţenia s vasa 

iliaca, 3. vezikoureterálny prechod), výnimočne v močovom mechúre. 5 (3,4 %) 
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konkrementov malo bilaterálny charakter. Obr. 3 zobrazuje zastúpenie jednotlivých 

lokalizácií konkrementov. 

Obr. 1. Kategorizácia pacientov podľa BMI 

 
Obr. 2. Početnosť urolitiáz u pacientov s recidívou 

 

Obr. 3. Umiestnenie konkrementov v UGT 
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Na zloţení konkrementov sa v 127 (86,4 %) prípadoch podieľal kalcium-oxalát (Ca-Ox). 

Z toho sa v 76 (51,7 %) prípadoch vyskytoval ako čistý whewellit Ca(C2O4)·H2O (WHE) 

a v 4 (2,7%) prípadoch ako weddellit Ca(C2O4)·2H2O (WED). Ak obsahoval Ca-Ox nejakú 

prímes, najčastejšie išlo o zlúčeninu WHE s hyaluronátom sodným (sodná soľ kys. 

hyalurónovej) C14H22NNaO11 (HNA), ktorý bol zároveň druhou najčastejšou zloţkou 

konkrementov. WHE spolu s HNA sú zodpovedné za vznik 38 (25,9 %) konkrementov. 

Mnoţstvo HNA sa pohybuje v rozmedzí 1,5 – 50 %, priemerne 9,5 %.  

Konkrementy z kys. močovej – uricity C5H4N4O3 boli preukázané u 19 (12,9 %) 

pacientov, z toho 16-krát (10,9 %) ako čistý uricit a v 3 (2 %) prípadoch išlo o zlúčeninu 

s WHE. U 4 (2,7 %) pacientov bol potvrdený výskyt WHE s hydroxylapatitom 

Ca5(PO4)3(OH). Na obr. 4 je zobrazený zmiešaný konkrement tvorený WHE a kryštálmi kys. 

močovej. 

 

 
Obr. 4. Zmiešaný konkrement whewellitu (hnedá fáza) a uricitu (biela fáza) 

 

Do skupiny zriedkavých konkrementov (vyskytli sa len v 1 prípade) radíme nasledovné 

druhy: WHE + angiotenzínamid C49H70N14O11, WHE + magnézium silikát Mg2Si3O2·H2O, 

glushinskit Mg(C2O4)·2H2O, dahlit Ca5(PO4)3(OH), HNA + oxid sodný Na2O a kremeň SiO2, 

ktorého namerané spektrum je uvedené na obr. 5. Dahlit a hydroxylapatit ako kalcium-

fosfátové (Ca-P) konkrementy boli prítomné v 5 (3,4 %) prípadoch. Angiotenzínamid bol 

prítomný v koloidnej forme.  

Uricity sa tvoria častejšie u muţov ako u ţien (2,72), WHE je rovnako častejší u muţov 

(1,37) a zlúčenina WHE + HNA ja viac zastúpená u ţien ako u muţov (2,7). Príslušnosť 

k pohlaviu má signifikantný vplyv na zloţenie konkrementov (p = 0,039). 

WHE je najviac zastúpený vo vekovej kategórii 60 – 79 rokov (47,4 %), u pacientov vo 

veku 50 – 59 rokov prevláda zlúčenina WHE + HNA (36,8 %). Rozdiely sú signifikantné (p = 

0,030). 
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Obr. 3. FTIR spektrum SiO2 

 

Diskusia 

Priemerný vek pacientov 57,4 ± 14,7 rokov je signifikantne vyšší v porovnaní s inými 

autormi – 48,8 ± 15,1 rokov (p = 0,000) (10). Proporcionalita medzi pohlaviami (M/Ţ = 1,57 

alebo 3:2) sa pohybuje v rámci priemeru východných európskych krajín (10). 

Priemerné BMI 29,5 ± 4,9 pacientov je vyššie v porovnaní s výsledkami iných autorov – 

26,7 ± 5,57; CI[2; 3,6] (10) a 24,4; CI[4,3; 5,9] (11) a takmer dvojnásobné mnoţstvo (80,9 % 

oproti 42,9 %) sa radí do kategórie pacientov s nadváhou alebo obezitou (11). 

Počet pacientov s recidívou (47,6 %) je podobný výsledkom iných autorov (1, 12). Pomer 

prevalencie recidív medzi pohlaviami je odlišný od iných výsledkov (M/Ţ = 1,5 oproti 2,5) 

(12). 

Umiestnenie konkrementov v UGT sa zhoduje s niektorými autormi (13), iní autori 

uvádzajú najčastejší výskyt konkrementov v striktúrach močovodu (14). 

Výskyt Ca-Ox konkrementov (86,4 %) je na hornej hranici prevalencie týchto druhov 

konkrementov vo svete, kde kolíše od 70 % do 85 % (15 – 17). Globálna prevalencia Ca-P 

konkrementov kolíše od 10 – 40 %, sú uvádzané ako druhý najčastejší typ a často sa 

vyskytujú spolu s Ca-Ox (16 – 18). V našej štúdii boli zastúpené minimálne (3,4 %), podobne 

ako v štúdii (19), kde tvorili 3 %. Prevalencia uricitu (12,9%) sa pohybuje v rámci hodnôt (9 – 

16,5 %) preukázaných inými autormi (15, 16, 18). HNA sa povaţuje za promótora 

kryštalizácie WHE a je zodpovedná za zvýšenú mieru zlučovania kryštálov a ich zvýšenú 

adhéznosť k epitelu (20). V tejto štúdii je HNA súčasťou aţ 26,5 % konkrementov, obdobná 

štúdia neexistuje. Magnézium silikát a kremeň sú v ostatných štúdiách uvádzané ako vzácne, 

čo odpovedá aj výsledkom v našej štúdii (3, 15, 17, 18). Kremík môţe pochádzať z externého 
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zdroja (beţná súčasť liečiv vo forme tabliet) alebo je jeho vznik biologicky endogénne 

indukovaný (21). Prítomnosť angiotenzínu v 1 konkremente je výsledkom priemerne vyššej 

koncentrácie angiotenzínu v moči, ktorá je príznačná pre pacientov s urolitiázou (22). 

Častejší výskyt uricitov u muţov súhlasí s tvrdeniami iných autorov, ale pomer M/Ţ = 

2,72 je niţší v porovnaní s (16), kde M/Ţ = 4 a (18) kde M/Ţ=18,8. Vyššia incidencia WHE 

konkrementov u muţov (1,37) sa pohybuje v rámci hodnôt uvádzaných inými autormi – (M/Ţ 

= 1) (23), (M/Ţ = 2,9) (18), (M/Ţ = 3,2) (16). 

 

Záver 

V štúdii sme potvrdili vyššiu prevalenciu močových konkrementov u muţov v porovnaní 

so ţenami, aj vyššie priemerné BMI týchto pacientov. Prevládajú konkrementy neinfekčnej 

etiológie a úlohu hlavného rizikového faktora zastávajú metabolické poruchy, rizikovosť 

ktorých je znásobená vysokým BMI. Všetkých pacientov je potrebné dlhodobo sledovať a ak 

je to potrebné, upraviť odporúčania tak, aby sa predišlo recidíve. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Adenokarcinóm prostaty (CaP) je jedným z najčastejších zhubných nádorov u mužov na 

Slovensku a vo svete (1). Toto ochorenie predstavuje viac ako 22 % všetkých nádorov v 

mužskej populácii. Aktívne vyhľadávanie na Slovensku prebieha prostredníctvom 

ambulantných urológov, kam sú pacienti odosielaní praktickými lekármi. Skutočná miera 

výskytu je však oveľa vyššia v dôsledku latentnej choroby. Spektrum vyšetrení v urologickej 

ambulancii zahŕňa ultrasonografické (USG) vyšetrenie močových ciest a prostaty, digitálne 

rektálne vyšetrenie (DRE) a vyšetrenie prostatického špecifického antigénu (PSA) (2). 

Zdravotné poisťovne Union a VšZP uhrádzajú preventívne prehliadky po 40. roku života 

muža. Zdravotná poisťovňa Dôvera po 50. roku života. V posledných rokoch sa však vedú 

rozsiahle debaty o tom, či je tento prístup správny. V roku 2008 vydala americká pracovná 

skupina pre prevenciu chorôb odporúčanie „nepoužívať PSA na skríning u mužov starších ako 

75 rokov“. V októbri 2011 bolo odporúčanie doplnené o „nehľadať aktívny CaP u všetkých 

asymptomatických mužov“. V máji 2012 upravené na „odporúčanie stupňa D pre skríning 

PSA u všetkých asymptomatických mužov“. Dôvod bol ten, že negatíva skríningu prevažujú 

nad výhodami. Skríningové štúdie preukázali zvýšené diagnostikovanie CaP bez zvýšenia 

celkovej alebo CaP-špecifickej úmrtnosti. Diagnóza teda môže viesť pacienta k liečbe, ktorú 

ani nepotrebuje (3). Liečba však významne ovplyvňuje kvalitu života mužov, ktorým hrozí 

nadmerné liečenie. Liečba je často spojená s významným vplyvom na kvalitu života (t.j. únik 

moču, urologické a gastroenterologické príznaky, erektilná dysfunkcia) (4). 

Pokiaľ ide o zhoršujúcu sa kvalitu života, viac ako 50 % mužov s lokalizovaným CaP 

uprednostňuje aktívne sledovanie, ktoré je však tiež časovo a finančne náročné. Ročné 

náklady na liečbu CaP sú v USA 11 miliárd dolárov (5). 

                                                 
1 Projekt bol finančne podporený grantmi KEGA číslo KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 007/UPJŠ-4/2018; 

KEGA  010UPJŠ-4/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a grantovými projektmi VVGS IPEL 2020/1485, VVGS IPEL 2020/1662 a VVGS VUaVP35 č. VVGS-

2020-1653. 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Hlavným cieľom našej práce je vyhodnotiť skupinu pacientov vyšetrených a liečených v 

rokoch 2014 až 2019 v urologickej ambulancii Železničnej nemocnice s poliklinikou (ŽNsP) 

v Košiciach, prediskutovať riziká a nejasnosti skríningu, vyhodnotiť rodinnú anamnézu, 

rizikové faktory, pravdepodobnosť diagnostikovania nádoru, vekové skupiny s pozitívnym 

nálezom, komorbidity a hodnoty PSA pri pozitívnom náleze. 

 

Materiál a metódy 

Preventívnu prehliadku v urologickej ambulancii ŽNsP Košice podstúpilo 3 943 mužov 

vo veku od 40 do 75 rokov v rokoch 2014 – 2019. Počas stanoveného obdobia bola dôkladne 

preštudovaná zdravotná dokumentácia pacientov. Na základe dokumentácie boli vyhodnotené 

demografické parametre (vek), epidemiologické a klinické parametre (komorbidity, pozitívna 

rodinná anamnéza), vyšetrenia súvisiace s diagnostikou (vyšetrenie PSA, digitálne rektálne 

vyšetrenie – DRE, USG vyšetrenie, biopsia prostaty), ako aj frekvencia vyšetrení (v priemere 

raz za 3 roky). 

Pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou (výskyt rakoviny prostaty u otca) boli 

podrobení preventívnej urologickej prehliadke raz ročne. Pozitívna rodinná anamnéza bola 

zaznamenaná v sledovanom súbore 26 mužov. Získané údaje sa potom uložili do elektronickej 

databázy a analyzovali. Na celom svete má iba malá subpopulácia mužov s CaP (~ 9 %) 

skutočné dedičné ochorenie. Toto je definované ako traja alebo viac postihnutých príbuzných 

alebo najmenej dvaja príbuzní, u ktorých sa vyvinul skorý CaP (< 55 rokov).  

Na zachytenie komorbidity sa použili rôzne prístupy v závislosti od výsledku, klinického 

prostredia a zdroja údajov. Komorbidita bola definovaná ako spoločný výskyt 1 alebo 

viacerých chorôb alebo zmien u jednotlivca. Komorbidita odráža súhrnný účinok všetkých 

klinických stavov, ktoré by pacient mohol mať, s výnimkou primárneho ochorenia (6). 

Počet biopsií prostaty, incidencia karcinómu prostaty a vzťah k hodnotám PSA a Gleason 

skóre (histopatologická klasifikácia), ako aj distribúcia, boli sledované pri karcinóme prostaty 

podľa stupňa rizika. 

Normálna hodnota PSA je do 4 ng/ml, ktorá však koreluje s vekom. Normálnym nálezom 

pri DRE je hladká a elastická prostata bez zjavných tuhých uzlín. Za nízko rizikového 

považujeme pacienta s PSA ~ 10 ng/ml, s Gleasonovým skóre (GS) ~ 7, cT1-T2a. Pacienti so 

stredným rizikom majú PSA 10 – 20 ng/ml, GS 7, cT2b. Vysoko rizikoví pacienti majú 

hodnotu PSA ~ 20 ng/ml a viac, akékoľvek GS, cT3-T4 alebo cN +. Kritériom pre biopsiu 

prostaty je zvýšenie hladiny PSA alebo pozitívne DRE. Biopsie sa realizovali pomocou 

rektálnej ultrazvukovej sondy. Odobrali sme 6 až 12 vzoriek z oboch lalokov prostaty (7). 

Hodnotili sme aj počiatočnú liečbu u jednotlivých pacientov. V rámci sledovaného súboru 

pacientov sme hodnotili výskyt karcinómu prostaty, rizikové faktory a modalitu primárnej 

liečby u mužov, ktorí podstúpili preventívne urologické vyšetrenie. 

Databáza bola vyhodnotená pomocou štatistického programu IBM SPSS 21.0. 
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Výsledky 

Priemerný vek sledovanej skupiny mužov bol 58,3 roka, pričom stredný vek bol 59,5 

roka. Väčšina mužov bola v našej ambulancii vyšetrená vo veku nad 50 rokov. Hodnoty PSA 

u pacientov, ktorí podstúpili biopsiu, sa pohybovali od 3,6 ng/ml do 2 000 ng/ml. 

Pozitívny DRE sme pozorovali u 52 pacientov. Na základe indikačných kritérií sme vykonali 

377 biopsií prostaty. Z počtu vyšetrených pacientov bolo 231 pozitívnych biopsií, t. j. 

61,28 %. Negatívnych biopsií s nálezom benígnej hyperplázie prostaty (92 pacientov) alebo 

chronickej prostatitídy (54 pacientov), bolo celkovo 146, t. j. 38,72 % (obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Výsledok biopsií prostaty v rokoch 2014 – 2019 (n = 377) 

(CaP – adenokarcinóm prostaty, BPH – benígna hyperplázia prostaty) 

 

Hodnotili sme prítomnosť tzv. dedičného karcinómu prostaty. Identifikovali sme 19 

pacientov, t.j. za sledované obdobie splnilo dané kritérium 8,2 % z celkovej populácie. 

Ovplyvniteľnými rizikovými faktormi, ktoré sme pozorovali, boli metabolický syndróm 

(hypertenzia, obezita), konzumácia alkoholu a fajčenie. Z celkovej vzorky pacientov s 

pozitívnym nálezom CaP až 122, t. j. 52,8 % trpelo určitou formou metabolického syndrómu. 

84 pacientov (36,3 %) s pozitívnym nálezom CaP bolo považovaných za pravidelných 

konzumentov alkoholických nápojov. 112 pacientov (48,4 %) bolo považovaných za 

príležitostných konzumentov alkoholických nápojov. V študovanej skupine udávalo fajčenie 

131 pacientov (56,7 %). Žiadna jednotlivá zložka metabolického syndrómu nebola nezávisle 

spojená s CaP. Zvyšujúci sa počet zložiek však súvisel s vyšším stupňom rizika CaP (p < 

0,001) (obr. 2). 

Hodnotili sme prítomnosť komorbidít: diabetes mellitus, hypertenzie, ischemickej 

choroby srdca, uroteliálneho karcinómu a kolorektálneho karcinómu. Z celkového počtu 231 

pacientov s pozitívnym výsledkom biopsie sme identifikovali 101 pacientov s hypertenziou, 

82 pacientov s diabetes mellitus, 35 s ischemickou chorobou srdca, 18 s uroteliálnym 

karcinómom a 7 s kolorektálnym karcinómom (obr. 3). 
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Obr. 2. Ovplyvniteľné rizikové faktory (n = 231) 

 

 
 

Obr. 3. Komorbidity u pacientov s CaP (n = 231) 

 

Hodnotili sme aj vzťah medzi absolútnou hodnotou PSA a prítomnosťou CaP. Pri PSA ≤ 

4 ng/ml sme identifikovali 2 pozitívne nálezy. Pri PSA 4 – 10 ng/ml bolo 152 pozitívnych 

pacientov, pri PSA 10 – 20 ng/ml bolo 43 CaP pozitívnych a pri hodnotách PSA nad 20 ng/ml 

bolo pozitívnych 34 pacientov (obr. 4). 

Distribúcia rakoviny prostaty vo vekových skupinách sa líšila. Vo vekovej skupine 50 – 

59 rokov bolo pozitívnych 84 biopsií, t. j. 36,36 %. Vo vekovej skupine 60 – 69 rokov bolo 

pozitívnych 115 biopsií, t. j. 49,78 % a vo vekovej skupine 70 – 79 rokov to bolo 32 

pozitívnych biopsií, t. j. 13,85 % (obr. 5). 
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Obr. 4. Hodnota PSA a prítomnosť CaP (n = 231) 

 

 
 

Obr. 5. Výsledok pozitívnych biopsií podľa vekových skupín (n = 231) 

 

Podľa kritérií hodnotenia rizika na základe hodnoty PSA a výsledku histologického 

vyšetrenia sme diagnostikovali 135 pacientov s nízkym rizikom (NR), 62 pacientov so 

stredným rizikom (SR) a 34 pacientov s vysokým rizikom (VR) (obr. 6). 

Vo vekovej skupine 50 – 59 rokov to bolo 58 pacientov s NR, 22 pacientov so SR a 4 

pacienti s VR. Vo vekovej skupine 60 – 69 rokov bolo diagnostikovaných 61 pacientov s NR, 

38 pacientov so SR a 16 pacientov s VR. Vo vekovej skupine 70 – 79 rokov bolo 16 pacientov 

s NR, 2 pacienti so SR a 14 pacientov s VR. Na základe našich pozorovaní môžeme 

konštatovať, že väčšina diagnostikovaných nádorov je s nízkym rizikom a riziko rozvoja 

vysokorizikových foriem CaP stúpa s vekom (obr. 7). 
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Obr. 6. Rozdelenie pacientov podľa rizika rakoviny prostaty (n = 231) 

 

 
 

Obr. 7. Rozdelenie pacientov podľa vekových skupín a rizika (n = 231) 

(NR – nízke riziko, SR – stredné riziko, VR – vysoké riziko) 

 

Po biopsii prostaty sa pacientom následne podala odporúčaná liečba. Medzi možnosťami 

liečby uvádzame aj aktívne sledovanie. V tejto práci hodnotíme iba primárnu terapiu. Možná 

následná terapia presahuje rámec tejto práce. Spôsoby liečby použitej v skúmanej skupine ako 

úvodná liečba boli nasledovné: aktívny dohľad – 15 pacientov, chirurgický zákrok (radikálna 

prostatektómia) – 43 pacientov, rádioterapia – 59 pacientov, hormonálna liečba – 78 

pacientov, orchiektómia – 7 pacientov, chemoterapia – 20 pacientov, iná liečba – 9 pacientov 

(obr. 8). 
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Obr. 8. Primárna liečba (n = 231) 

 

Diskusia 

Karcinóm prostaty je jedným z najčastejších zhubných nádorov u mužov v Slovenskej 

republike a ďalších krajinách. Trend celosvetového nárastu výskytu ochorenia o 3 % ročne sa 

pripisuje aj vysokému a postupne sa zvyšujúcemu priemernému veku populácie, najmä v 

rozvinutých krajinách. Výskyt karcinómu prostaty na Slovensku stúpa zo 14,6/100 000 v roku 

1968 na 44,6/100 000 v roku 2007. Avšak úmrtnosť vykazuje pomalší vzostupný trend zo 

7,2/100 000 v roku 1968 na 13,4/100 000 v roku 2007 (8). 

Aktívne sa pátra po CaP prostredníctvom takzvaných preventívnych vyšetrení v 

Slovenskej republike na urologických klinikách. Otázkou však zostáva, či možno túto metódu 

nazvať skríningom. Princípy skríningu sú nasledovné: choroba musí mať vysoký výskyt, musí 

byť známy pôvod choroby, testy by mali mať vysokú citlivosť, špecificitu a pozitívnu 

prediktívnu hodnotu, testy by mali byť rýchle, lacné, neinvazívne a pre pacientov prijateľné. 

U pacientov s diagnostikovanou chorobou musí existovať prijateľná a účinná metóda liečby. 

Skríning by mal znížiť chorobnosť špecifickú pre dané ochorenie a predĺžiť prežitie (9). 

Bohužiaľ, v súčasnosti nie je celkom jasné, či skríning CaP spĺňa tieto kritériá. Dnes je 

jediným onkomarkerom na skríning CaP PSA. PSA nie je dokonalým markerom. Má nízku 

senzitivitu (35 –70 %) aj špecificitu (60 – 90 %) na rakovinu prostaty. Bioptická záchytnosť je 

v najlepších centrách 60 – 80 % (10). Tradičná hodnota PSA 4,0 ng/ml už nie je absolútnou 

indikáciou pre biopsiu. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi PSA sú infekcia/inštrumentálne 

výkony, retencia moču, ejakulácia, pokročilý vek/benígna hyperplázia (11). 

Najrozsiahlejšou prebiehajúcou skríningovou štúdiou je Európska randomizovaná štúdia 

skríningu rakoviny prostaty (ERSPC) (12). Randomizovaná štúdia u mužov vo veku 50 až 74 

rokov v 7 európskych krajinách, 83 000 v ramene vyšetrenia, 99 000 v kontrolnom ramene, 

PSA monitorovanie v priemere každé 4 roky v skríningovom ramene (13, 14).  

Metaanalýzy údajov naznačujú detekciu karcinómu prostaty na celom svete pomocou 

biopsie u mužov s PSA 4 – 10 ng/ml v 56 %. Pri hodnotách PSA nad 10 ng/ml je prítomnosť 

karcinómu takmer 100 % (15). Literárne údaje naznačujú percento pozitívnych biopsií, hlavne 
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v závislosti od techniky biopsie. Percento pozitívnych nálezov sa pohybuje od 44 % (16) do 

90 – 93 % pri použití multiparametrickej magnetickej rezonancie (mpMRI) (17). 

Bell a kol. (19) pripravili systematické preskúmanie výsledkov biopsií v roku 2015 v 

závislosti od veku. Odhadovaná priemerná prevalencia rakoviny vo veku < 30 rokov bola 

5 %, čo sa nelineárne zvýšilo na 59 % vo veku > 79 rokov. Medzi populáciami boli významné 

rozdiely v prevalencii rakoviny; napríklad vo veku < 30 rokov to bolo 2,5 až 17 %. Vo veku 

40 – 50 rokov to bolo 5,15 – 37 % a vo veku > 79 rokov 30,59 – 84 % (18). Metaanalýzou 

Zhao a kol. (20) zistili, že pravidelní konzumenti alkoholu mali 1,46-krát vyššie riziko (HR 

1,46; 95% CI 1,12; 1,91) karcinómu v porovnaní s príležitostnými užívateľmi alkoholu (≤ 3 

nápoje) prostaty. Abstinenti mali 1,90-krát vyššie riziko (HR 1,90; 95% CI 1,04; 3,47) 

mortality špecifickej pre CaP v porovnaní s príležitostnými užívateľmi, nenašli však inú 

významnú súvislosť s úmrtnosťou. Analýzy naznačujú, že konzumácia alkoholu môže byť 

spojená s rizikom CaP nezávisle od faktorov prostredia a genetických faktorov (19). Súhrnné 

údaje z 24 kohortových štúdií zahŕňajúcich viac ako 26 000 účastníkov s CaP vykázali mierny 

nárast výskytu o 9 až 30 % na CaP spojený s fajčením. Najmenej zvýšené riziko rakoviny 

prostaty mali bývalí fajčiari. Ich riziko náhodných nádorov bolo o 9 % vyššie ako u 

nefajčiarov (20). 

Z hľadiska verejného zdravia možno význam prevencie hodnotiť nasledovne: liečba 

nízkorizikových foriem CaP je účinnejšia a zvyšuje kvalitu života pacientov. Pri preventívnej 

prehliadke sa zistí až 70 % všetkých CaP. Prevenciou sa CaP deteguje v priemere 10 rokov 

predtým, ako sa prejaví klinicky. Skríningom zisťujeme CaP v skorších štádiách, čím 

dosiahneme prežitie pacienta porovnateľné so zdravou populáciou. V ktorejkoľvek fáze CaP 

môžeme adekvátnym prístupom zvýšiť kvalitu života. Odoslaním pacienta na preventívne 

vyšetrenie zdôrazňujeme dôležitosť individuálnej zdravotnej starostlivosti. Náklady na liečbu 

skorých štádií CaP sú výrazne nižšie ako v pokročilých štádiách a pacienti majú tendenciu 

vracať sa do práce. Komplikácie a vedľajšie účinky liečby sú pri pokročilejších formách 

ochorenia výrazne vyššie. 

 

Záver 

Otázkou zostáva, ako postupovať pri skríningu CaP. Hlavným cieľom preventívnych 

vyšetrení by malo byť odhalenie, najmä vysoko rizikových foriem rakoviny prostaty v 

počiatočnom štádiu a zlepšenie kvality života. V neposlednom rade by cieľom malo byť aj 

zníženie nákladov na liečbu, ktoré sú vyššie v pokročilejších štádiách. Na druhej strane je 

potrebné nájsť primeranú rovnováhu medzi prínosom a zbytočným nadmerným 

diagnostikovaním a liečbou. Mali by sme lepšie pochopiť a používať test PSA, postupne 

začať v diagnostike uplatňovať nové biomarkery, čo v budúcnosti prispeje k lepšej indikácii 

pacientov na biopsiu. MRI/fúzne biopsie prostaty a genomické testovanie by tiež mali pomôcť 

zlepšiť diagnostiku pre lepšie hodnotenie rizika. 

Bohužiaľ musíme konštatovať, že sledovanie PSA u symptomatických mužov nie je 

skríningom. V súčasnosti sa liečba pokročilého/metastatického ochorenia stále zdokonaľuje, 

nikto však nesleduje kvalitu života/chorobnosť/náklady na liečbu u nízkorizikových 
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pacientov. Na základe výsledkov rozsiahlych štúdií je potrebné pokračovať v aktívnom 

hľadaní rakoviny prostaty. To znižuje riziko metastatických foriem CaP. Aktívny prístup však 

nesmie v žiadnom prípade poškodiť pacienta, pokiaľ ide o výrazné zníženie kvality života. 

 

Konflikt záujmov 
Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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ČASOVÉ TRENDY DISPENZARIZOVANÝCH PACIENTOV S BRONCHIÁLNOU 

ASTMOU NA SLOVENSKU V ROKOCH 1998 – 2019
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Asthma bronchiale (bronchiálna astma – BA) je chronické zápalové ochorenie dýchacích 

ciest, zvyčajne celoţivotné. V priebehu 20. storočia sa zaznamenal enormný nárast jej 

výskytu. Prevalencia je veľmi rozdielna medzi jednotlivými krajinami s rozptylom od 1 – 

25 % populácie (1). V súčasnosti patrí medzi najväčšie medicínske a socioekonomické 

problémy zaťaţujúce zdravotnícke a sociálne systémy v rozvinutých krajinách. Ako uvádza 

European Lung White Book, v Európe aktuálne ţije 204 miliónov ľudí vo veku 15 aţ 44 

rokov, z ktorých 16 miliónov trpí BA. Títo jedinci podstúpia aţ 82 tisíc hospitalizácií ročne 

kvôli astme a 380 z nich ročne na astmu zomiera. BA patrí medzi vôbec najčastejšie 

ochorenia, s ktorými pacienti prichádzajú do ambulancií imunológov-alergiológov 

a pneumológov-ftizeológov (2). 

Charakteristika a klinický obraz 

Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest charakterizované variabilným obmedzením 

prúdenia vzduchu sekundárne po zúţení dýchacích ciest, zhrubnutím steny dýchacích ciest a 

zvýšeným mnoţstvom hlienu v dýchacích cestách. Hyperreaktivita dýchacích ciest je 

dôleţitým patofyziologickým znakom astmy – znamená prehnanú reakciu dýchacích ciest na 

nešpecifické podnety, ktorá by u zdravých nevyvolala ţiadny alebo len malý účinok. Aj keď 

je astma definovaná ako reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest, môţe sa vyvinúť do 

nezvratného poškodenia funkcie pľúc (3). 

Na etiológii astmy sa podieľa veľa známych i neznámych faktorov – základom je tzv. 

geneticky podmienená predispozícia sliznice dýchacích ciest reagovať zápalom a spazmom na 

rôzne spúšťače (alergény, chemické a fyzikálne látky, mikroorganizmy, infekcie). Okrem 

toho však majú určitý vplyv aj spôsob ţivota a environmentálne faktory. V etiológii astmy 

môţu negatívnu úlohu zohrávať externé faktory ako aktívne fajčenie, pasívna expozícia 

                                                           
1 Práca podporovaná 3 grantovými projektami KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 010UPJŠ-4/2021 a 2 vnútornými projektami 

UPJŠ VVGS IPEL 2020/1485 and VVGS IPEL 2020/1662. 
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fajčeniu, znečistené a kontaminované ovzdušie, alergény v pracovnom prostredí, alergény vo 

vnútornom prostredí, pôsobenie čistiacich prostriedkov. Významnou genetickou 

predispozíciou na rozvoj astmy je atopia, ktorá vedie k zvýšenej tvorbe IgE protilátok pri 

kontakte s alergénom (4, 5).  

Medzi klinické prejavy bronchiálnej astmy patria dýchavica, pískanie pri dýchaní, pocit 

tlaku na hrudníku a kašeľ. Okrem toho, ţe tieto príznaky môţu mať rôznu intenzitu, nie sú 

špecifické len pre BA. Podobné symptómy sa vyskytujú aj pri iných respiračných 

ochoreniach, ale pre bronchiálnu astmu je charakteristické, ţe uvedené prejavy sú premenlivé, 

dočasné a vznikajú často po kontakte so spúšťačom. Zároveň sa môţu zhoršovať v noci (5). 

Základom diagnózy astmy je dôkaz reverzibilnej bronchiálnej obštrukcie, respektíve 

bronchiálnej hyperreaktivity. Vo väčšine klinických situácií postačuje jednoduché 

spirometrické vyšetrenie spolu s vykonaním bronchodilatačného testu (6). 

Klasifikácia astmy 

Astma môţe byť klasifikovaná podľa závaţnosti, stupňa symptómov, poruchy funkcie 

pľúc alebo mnoţstva potrebnej terapie. Podľa krokovej klasifikácie môţe mať bronchiálna 

astma intermitentný alebo perzistentný priebeh. Klasifikácia podľa Global Initiative for 

Asthma (GINA) napríklad neberie do úvahy, či choroba je dobre kontrolovaná, ani či je 

liečená alebo nie (7, 8). Podľa tejto klasifikácie zaznamenáva novodiagnostikovaných a 

dispenzarizovaných pacientov aj Národné centrum zdravotníckych informácií SR. 

Globálna iniciatíva pre astmu odporúča v rámci primárnej prevencie u 5-ročných detí 

a mladších nasledovné: 

 deti by nemali byť vystavované tabakovému dymu počas tehotenstva ani po narodení, 

 pokiaľ je to moţné, rodiť prirodzeným spôsobom (vaginálne), 

 nemali by uţívať širokospektrálne antibiotiká v prvom roku ţivota. 

Faktormi vplývajúcimi na riziko vzniku astmy sú: 

 sociálne prostredie – stres matky v období tehotenstva alebo počas raného obdobia ţivota 

dieťaťa, 

 nadváha alebo obezita dieťaťa, 

 fajčenie matky, obzvlášť v prenatálnom období, 

 expozícia polutantom z dopravy, 

 „sterilné“ prostredie – deti farmárov a deti ţijúce v domácnosti s viac ako 2 psami alebo 

mačkami majú menšiu pravdepodobnosť, ţe budú alergické, ako deti vyrastajúce bez 

zvierat, 

 nadváha počas tehotenstva (9). 

 

Materiál a metodika 

Dáta o dispenzarizovaných pacientoch SR sme získali zo Zdravotníckych ročeniek 

Slovenskej republiky v rokoch 1998 – 2019 (10) a zo štatistických výstupov o ambulantnej 

starostlivosti – tuberkulóza a respiračné choroby v SR 1998 – 2004, a ambulantnej 

starostlivosti (resp. činnosti ambulancie) pneumológie a ftizeológie v SR 2005 – 2012 (11). 
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Pri vyhľadávaní sme však zistili, ţe dáta nie sú zbierané konzistentne a spôsob 

zaznamenávania sa v priebehu rokov menil. Preto vţdy uvádzame rozpätie sledovaných rokov 

pre daný parameter. V niektorých prípadoch chýbajú dáta za určitý rok, pretoţe v danom roku 

konkrétne údaje neboli zbierané. Získané dáta sme spracovali v MS Excel. 

 

Výsledky 

Zastúpenie dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou na Slovensku podľa 

jednotlivých krajov (obr. 1) poukazuje na výrazný nárast BA v sledovanom časovom trende 

rokov 1998 – 2019. V grafe chýbajú údaje v rokoch 2003, 2007 a 2011 z dôvodu 

nepublikovania dát o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie v uvedených rokoch a 

nenachádzali sa ani v Zdravotníckej ročenke. K miernemu skresleniu, resp. zvýšeniu môţe 

dochádzať z dôvodu zaznamenávania diagnózy J.45 – čiţe asthma bronchiale do roku 2012, 

pričom od roku 2013 Zdravotnícka ročenka uvádza dispenzarizovaných pacientov podľa 

jednotlivých krajov s diagnózami J.45 aj J.46 – čiţe asthma, status asthmaticus. 

 

 

Obr. 1. Časový trend dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou na Slovensku v rokoch 1998 – 2019 

podľa sídla ambulancie s trendovou spojnicou pre Prešovský kraj  

(Zdroj: Štatistické výstupy – Ambulantná starostlivosť 1998 – 2012; Zdravotnícke ročenky NCZI 2013 – 2019) 

 

Od roku 1998 do roku 2004 bol najvyšší počet pacientov s BA dispenzarizovaných 

v Nitrianskom kraji, v roku 2004 sa však situácia zmenila a krajom s najvyšším počtom 

pacientov s bronchiálnou astmou je Prešovský, na druhé miesto sa posunul Nitriansky kraj. 

Od roku 2016 môţeme sledovať mierne klesajúci trend výskytu v Prešovskom kraji. Napriek 

tomu je počet dispenzarizovaných pacientov v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom 

a Ţilinskom kraji od roku 1998 do roku 2018 takmer trojnásobný, v Košickom 

a Bratislavskom kraji štvornásobný a v Prešovskom kraji viac ako päťnásobný. Za sledované 

obdobie bol najvyšší počet dispenzarizovaných v Prešovskom kraji v roku 2015 – 29 872 
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pacientov. V Nitrianskom kraji to bolo v roku 2019, a to 23 207 pacientov s BA. V Košickom 

kraji, ktorý bol v sledovanom období častokrát na treťom mieste v počte dispenzarizovaných 

pacientov s astmou, bol vrchol v roku 2008 s 15 127 pacientmi. Z grafu je zrejmé, ţe vo 

všetkých sledovaných krajoch sa potvrdil v sledovanom časovom slede stúpajúci počet 

pacientov s BA v priebehu sledovaného obdobia.  

Obrázok 2 zobrazuje vývoj dispenzarizovaných pacientov v ambulanciách pneumológie 

a ftizeológie na Slovensku v rokoch 1998 – 2019. Najvyšší nárast je evidentný v rokoch 1998 

– 2010. V roku 2010 je počet sledovaných pacientov v pneumologických ambulanciách 

100 672, čo predstavuje trojnásobný nárast oproti roku 1998, keď to bolo 32 974. Od roku 

2011 sa počet sledovaných pacientov pohybuje v rozpätí od 96 271 (2013) do 102 612 (2015). 

 

 

Obr. 1. Časový trend počtu dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou v rokoch 1998 – 2019 

(Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI 1998 – 2019) 

 

Podľa pohlavia začalo NCZI pravidelne zaznamenávať počty pacientov od roku 2011 

(obr. 3). Dlhodobo ochorenie prevláda u ţien so 67 797 dispenzarizovanými v roku 2011 po 

71 143 dispenzarizovaných v roku 2019. Muţov bolo v roku 2011 dispenzarizovaných 43 171 

prípadov, potom v roku 2012 klesli na 39 135 a postupne prevalencia veľmi mierne stúpa aţ 

na 45 242 pacientov v roku 2019. Časové trendy výskytu BA u muţov a u ţien sú v rokoch 

2011 – 2019 stabilné, trendová spojnica muţov je takmer vyrovnaná (obr. 3). 

V Zdravotníckej ročenke z roku 2000 sa nachádza rozdelenie dispenzarizovaných 

pacientov s BA podľa pohlavia iba vo vekovej skupine 18+. Porovnateľnou vekovou 

kategóriou je veková skupina 19+ z roku 2018. Percentuálny podiel dispenzarizovaných 

muţov a ţien v jednotlivých rokoch 2000 a 2018 potvrdil stabilný intersexuálny rozdiel (obr. 

4). Môţeme vidieť, ţe aj napriek stúpajúcej prevalencii ochorenia v populácii SR, bronchiálna 

astma prevláda u ţien a percentuálne zastúpenie ostalo takmer nezmenené pri porovnaní 

rokov 2000 a 2018.  

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

p
o

če
t 

d
is

p
en

za
ri

zo
va

n
ýc

h
 p

ac
ie

n
to

v 

rok 



81 
 

 

Obr. 3. Počet dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou rozdelený podľa pohlavia  

v rokoch 2011 – 2019 

(Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI 2011 – 2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa vekových skupín 0 – 17 a 18+ boli pacienti zaznamenávaní v rokoch 2000 – 2008. 

Dlhodobo prevláda narastajúci trend počtu pacientov (roky 2000 – 2008) s BA vo vekovej 

skupine 18+, ako zobrazuje obr. 5. Miernejší nárast počtu pacientov je v skupine detských 

pacientov vo veku 0 – 17 rokov. Títo pacienti boli dispenzarizovaní v ambulanciách klinickej 

imunológie a alergiológie. 

V roku 2009 sa zmenil systém zaznamenávania prípadov astmy a vekové kategórie sa 

posunuli na 0 – 18 a 19+. Za rok 2010 nie sú dostupné údaje o vekovej kategorizácii 

pacientov s BA. V roku 2011 sú vekové kategórie rozdelené na 5-ročné intervaly, ich sčítanie 

by však nezapadalo ani do jednej z kategórií, pretoţe v kritickej oblasti kategorizácie sú 

vekové skupiny 15 – 19 a 20 – 24. Z dôvodu kontinuity údajov v grafe preto uvádzame na 

obr. 6 počty dispenzarizovaných pacientov aţ od roku 2012. 
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Obr. 3. Počet dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou rozdelený podľa vekových kategórií  

v rokoch 2000 – 2008 

(Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI 2000 – 2008) 

 

 

Obr. 4. Počet dispenzarizovaných pacientov s bronchiálnou astmou rozdelený podľa vekových kategórií  

v rokoch 2012 – 2019 

(Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI 2012 – 2019) 
 

Došlo aj k zmene v publikovaní údajov z ambulancií. Do roku 2009 boli pacienti 

kategorizovaní podľa vekovej skupiny v rámci ambulantnej starostlivosti klinickej imunológie 

a alergiológie, od roku 2011 v rámci ambulancií pneumológie a ftizeológie. V roku 2008 je 

sledovaných pacientov v ambulancii klinickej imunológie a alergiológie s BA 156 413. 

V roku 2012 je sledovaných pacientov s BA v ambulancii pneumológie 101 709, čo je 

signifikantný rozdiel a rovnako výrazne sa zmenil pomer výskytu BA vo vekových skupinách. 

V ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie bolo celkovo sledovaných viac pacientov 

s BA, avšak z dôvodu krátkeho sledovaného obdobia sa v článku zaoberáme prevaţne 

s údajmi pacientov z ambulancií pneumológie a ftizeológie. Naďalej sa teda sleduje výrazne 

vyšší výskyt BA v dospelej populácii, čiţe vo vekovej kategórii 19+. 
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Diskusia 

Štúdia Global Burden of Disease z roku 2016 odhadla výskyt astmy na celom svete na 

339,4 milióna ľudí. V roku 2016 astma všetkých vekových skupín globálne prispela 23,7 

miliónmi DALY, z toho pribliţne 5,2 miliárd DALY je v EÚ (12). V celej Európe má astmu 

asi 30 miliónov detí a dospelých do 45 rokov. Prevalencia v EÚ je 8,2 % u dospelých a 9,4 % 

u detí (13). Výskyt býva vyšší v severných a západných krajinách, kde môţe byť prevalencia 

vyššia ako 10 %. Na rozdiel od detských chorôb je astma dospelých častejšia u ţien (14), čo 

sa potvrdzuje aj na Slovensku. V roku 2018 na Slovensku bola prevalencia 1 830,2 na 

100 000 obyvateľov, čo je takmer o polovicu menej ako v ČR (10). V Českej republike bola 

v tom istom roku prevalencia astmy na 100 000 obyvateľov 3 188,2 (15). Celkovo môţeme na 

Slovensku pozorovať stabilizovaný trend v absolútnych počtoch dispenzarizovaných 

pacientov v poslednej dekáde, najvyšší nárast bol pozorovateľný v období rokov 1998 – 2010, 

pričom predpokladáme, ţe populácia SR sa v sledovanom období výrazne nemenila. 

Astma je zriedkavou príčinou úmrtia, vo väčšine krajín prispieva k úmrtnosti menej ako 

1 %. Miera úmrtia na astmu sa výrazne zvyšuje od detstva do staroby, a väčšina sa vyskytuje 

po strednom veku. Pretoţe v starších vekových skupinách existuje značný potenciál 

diagnostickej zámeny s inými formami chronických respiračných ochorení, porovnania 

úmrtnosti sa zvyčajne zameriavajú na deti a mladších dospelých (12). 

 

Záver 

Asthma bronchiale je chronické respiračné zápalové ochorenie kontrolovateľné liečbou, 

ktoré v prípade nediagnostikovania výrazne zhoršuje kvalitu ţivota pacienta. Je závaţným 

socioekonomickým problémom v rozvinutých krajinách, keďţe je vôbec najčastejším 

dôvodom návštevy ambulancie alergiológie alebo pneumológie. Prevalencia medzi 

jednotlivými krajinami sa pohybuje od 1 – 25 %. Na Slovensku je počas rokov 1998 – 2019 

viditeľný zreteľný nárast všetkých hlásených prípadov BA, najvyšší nárast je v rokoch 1998 – 

2010. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Neurologické poruchy sú na celom svete čoraz viac uznávané ako hlavné príčiny smrti a 

zdravotného postihnutia (1). Ide o skupinu  ochorení, ktoré postihujú centrálnu nervovú 

sústavu,  spôsobujú štrukturálne a biochemické zmeny, alebo zmeny elektrickej aktivity v 

mozgu  či v mieche. Zmeny mozgových funkcií sú vyvolávané patologickými procesmi, ktoré 

postihujú mozog primárne, sekundárne alebo terciárne. Včasná  diagnostika a rýchla terapia 

môţu predísť úmrtiu  pacienta a minimalizovať dopad v motorickej a psychickej oblasti. U 

väčšiny pacientov, ktorí prekonajú poškodenie mozgových štruktúr, pretrváva určitý stupeň 

trvalého poškodenia, s čím  súvisí neurologický deficit. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce 

príčiny porúch mozgových funkcií patrí trauma hlavy a mozgového tkaniva, 

cerebrovaskulárne choroby, mozgové krvácanie a infekcie centrálneho nervového systému 

(2). 

Rozdelenie chorôb nervového systému podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10 

(MKCH-10) je uvedené v tab. 1. MKCH predstavuje systematicky triedený a hierarchicky 

usporiadaný zoznam chorôb (poloţiek), ktorý sa vyuţíva pre účely klinické, v zdravotníckom 

manaţmente a pri rozhodovaní o rozmiestnení zdrojov (3). 

Charakteristika najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb nervového systému v SR 

V roku 2018 bolo v neurologických ambulanciách zaznamenaných 12 251 nových 

ochorení epilepsie a epileptického stavu (dg. G40.00 – G41.9) s miernou prevahou v 

muţskom pohlaví (54 %).  Epilepsia predstavuje značnú časť celosvetovej záťaţe 

neurologickými  chronickými ochoreniami. Ide o ochorenie, ktoré  postihuje asi 50 miliónov 

ľudí na celom svete (6, 7, 8). Z iných závaţných neurologických ochorení bolo zistených 

4 337 nových prípadov Parkinsonovej choroby  a 2 333 nových prípadov Alzheimerovej 

choroby (5). Parkinsonova choroba (9) je progresívne ochorenie, pri ktorom dochádza k 

predčasnému a nadmernému ubúdaniu nervových buniek (ide o neurodegeneratívne 

ochorenie) v niektorých častiach nervového systému, predovšetkým v hlbokých štruktúrach 

mozgu (nazývajú sa bazálne gangliá). Alzheimerova choroba je chronické progresívne 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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ochorenie nervového systému na podklade degenerácie neurónov s tvorbou charakteristických 

histopatologických zmien. Hlavným klinickým prejavom ochorenia je progredujúca demencia 

(10). Vyznačuje sa stratou pamäti a rozumových funkcií v takej miere, ţe to zasahuje do 

kaţdodenného ţivota postihnutého človeka. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou 

demencie, ktorá je všeobecným výrazom straty pamäti a rozumových schopností. 

 
Tab. 1. Choroby  nervového  systému  

G00 – G09  Zápalové choroby centrálneho nervového systému 

G10 – G13  Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém 

G20 – G26  Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti 

G30 – G32  Iné degeneratívne choroby nervového systému 

G35 – G37  Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému 

G40 – G47  Epizodické a záchvatové poruchy 

G50 – G59  Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí 

G60 – G64  Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému 

G70 – G73  Choroby nervovosvalovej platničky a svalu 

G80 – G83  Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy 

G90 – G99 Iné poruchy nervového systému 

Zdroj: Medzinárodná klasifikácia chorôb VI . kapitola, Choroby nervového systému, G00 – G99. Dostupné na: 

http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0600.pdf) 

 

Materiál a metodika 

Dáta hospitalizovaných pacientov SR sme získavali zo Zdravotníckych ročeniek 

Slovenskej republiky, zo štatistických výstupov a štatistiky hospitalizovaných v SR za časové 

obdobie od roku 1998 – 2018. Pri zbere dát sme zistili, ţe spôsob zaznamenávania sa v 

priebehu rokov menil. V niektorých prípadoch nám chýbajú dáta za určitý rok, pretoţe neboli 

zaznamenané. 

Účelom Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky, ktorá je súborným dielom 

Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), je priniesť ucelený a komplexný pohľad 

na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku za daný rok.  

Zber a spracovanie údajov zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav 

populácie, ročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR a národných zdravotných 

registrov sa vykonáva v Národnom centre zdravotníckych informácií. Kódy diagnóz sa 

uvádzajú podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (5).  

 

Výsledky 

Celkový počet hospitalizácií od roku 2000 – 2018 podľa MKCH kapitoly VI. Choroby 

nervového systému je zobrazený v tab. 1 a na obr. 1. Ide o zber absolútnych údajov. 

Hospitalizácia je kaţdé ukončenie hospitalizácie na jednom oddelení, či uţ bola ukončená 

prepustením, úmrtím alebo preloţením na iné oddelenie toho istého zariadenia alebo do iného 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (5).  

Graf časového trendu absolútneho počtu hospitalizácií má stúpajúcu tendenciu od roku 

2000, kde bol zaznamenaný najniţší počet hospitalizácií, a to 27 500 do roku 2016 s 

výnimkou roku 2002, keď bol celkový počet hospitalizácii niţší ako rok pred tým. Od roku 
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2017 celkový počet hospitalizácií mierne  klesá. Najvyšší počet hospitalizácií bol 

zaznamenaný v roku 2016, a to 47 109 pacientov. Trendová spojnica v grafe poukazuje na 

nárast počtu hospitalizácií na ochorenia nervovej sústavy v rokoch 2000 – 2018 (tab. 1, obr. 

1). 

 

Tab. 2. Hospitalizácie podľa kapitol MKCH-10, kapitola VI. Choroby nervového systému  (5, 12 – 29) 

Rok 

Počet 

hospitalizácií 

spolu 

Počet hospitalizácií 

muži 

Počet hospitalizácií 

ženy 

Hospitalizácie na 

100 000 obyvateľov 

spolu 

2000 27 500 13 552 13 948 509,2 

2001 30 493 14 895 15 598 566,8 

2002 29 746 14 390 15 356 552,9 

2003 30 182 14 328 15 854 561,1 

2004 31 294 14 781 16 513 581,4 

2005 33 303 15 570 17 733 618,2 

2006 33 327 15 524 17 803 618,2 

2007 33 272 15 647 17 625 616,4 

2008 36 226 17 071 19 155 670,0 

2009 36 367 17 119 19 248 671,2 

2010 37 062 17 701 19 361 682,4 

2011 37 444 17 925 19 519 693,6 

2012 40 033 18 781 21 252 740,3 

2013 42 327 19 643 22 684 781,9 

2014 44 532 20 490 24 042 821,8 

2015 46 922 21 600 25 322 865,1 

2016 47 109 21 446 25 663 867,4 

2017 44 612 20 743 23 869 820,2 

2018 42 897 20 218 22 679 787,6 

Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI (5, 12 – 29) 

 

 

Obr. 1. Časové trendy celkového počtu hospitalizácií od roku 2000 – 2018 podľa MKCH, kapitola VI. 

Choroby nervového systému (Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI; 5, 12 – 29) 

 

Celkový počet hospitalizácií muţov od roku 2000 – 2018 podľa MKCH kapitoly VI. 

Choroby nervového systému (obr.  2) potvrdzuje  nárast počtu hospitalizácií. Najniţší počet 

hospitalizovaných muţov bol zaznamenaný v roku 2000, a to 13 552. V roku 2002 a 2003 

počet mierne klesá oproti predošlému roku, a rovnako aj v roku 2006. Najvyšší počet 
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hospitalizovaných muţov bol v roku 2015, a to 21 600, po tomto roku počet opäť klesá. 

Trendová časová spojnica vykazuje tendencie k nárastu počtu hospitalizácií u muţov.  

 

 

Obr. 2.  Časové trendy počtu hospitalizácií muţov od roku 2000 – 2018 podľa MKCH, kapitola VI. 

Choroby nervového systému (Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI; 5, 12 – 29) 

 

 

Obr. 3. Časové trendy počtu hospitalizácií ţien od roku 2000 – 2018 podľa MKCH, kapitola VI. Choroby 

nervového systému (Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI;  v literatúre čísla 5, 12 – 29) 

 

Celkový počet hospitalizácií ţien (obr. 3)  od roku 2000 – 2018 podľa MKCH, kapitoly 

VI. Choroby nervového systému potvrdzuje  nárast počtu hospitalizovaných ţien. V roku 

2000 bol zaznamenaný najniţší počet, a to 13 948. V roku 2002 vidíme pokles oproti 

predošlému roku, tak ako aj v grafe s celkovým počtom hospitalizácií a počtom 

hospitalizovaných muţov. Mierny pokles je zachytený aj v roku 2007. Najvyšší počet 

hospitalizácií na ochorenia nervového systému bol v roku 2016, a to 25 663, po tomto roku 

počet klesá. V porovnaní s muţmi bolo hospitalizovaných viac ţien (ţien 25 663; muţov 

21 600). Trendová spojnica vykazuje tendencie k nárastu počtu hospitalizácií u ţien (obr. 3) .  

Časové trendy počtu hospitalizácií na ochorenia nervovej sústavy na 100 000 obyvateľov 

v rokoch 2000 – 2018 (obr. 4) majú  tieţ stúpajúcu tendenciu. Zaznamenáva sa  celkový počet 
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hospitalizovaných pacientov, pri zbere dát ţien a muţov nám chýbali údaje, neboli 

zaznamenávané konzistentne. Najniţší počet hospitalizácií na 100 000 obyvateľov bol zistený 

v roku 2000, a to 509,2. V roku 2002 mierne klesá, tak ako vo všetkých predošlých grafoch. 

Najvyšší počet je v roku 2016, a to 867,4 v prepočte na 100 000 obyvateľov, po tomto roku 

počet klesá. Trendová spojnica vykazuje tendencie k nárastu počtu hospitalizácií na ochorenia 

nervovej sústavy prepočítané na 100 000 obyvateľov (obr. 4). Pri tomto parametri je nutné 

zdôrazniť, ţe za 18-ročné obdobie stúpla priemerná hospitalizácia na ochorenia nervovej 

sústavy na 100 000  obyvateľov z hodnoty 509,2  v roku 2000 na hodnotu 786,6, čo je viac 

ako 150-percentný nárast.  

 

 

Obr. 4. Časové trendy počtu hospitalizácií na 100 000 obyvateľov od roku 2000 – 2018 podľa MKCH, 

kapitola VI. Choroby nervového systému  

(Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI;  5, 12 – 29) 

 

Časové trendy počtu priemerných ošetrovacích dní v rokoch 1998 – 2007 poukazujú na 

klesajúcu tendenciu (obr. 5).  Priemerný ošetrovací čas v dňoch je pomer počtu ošetrovacích 

dní a počtu hospitalizácií. Pouţíva sa na sledovanie dĺţky ošetrovania pri jednotlivých 

diagnózach (5). Priemerný ošetrovací čas v dňoch je najvyšší v roku 1998, a to 10,86, 

postupne klesá do roku 2007, keď sa udáva počet 7,9, výnimkou je rok 2005, keď mierne 

stúpa. Trendová krivka grafu poukazuje na pokles priemerného ošetrovacieho času (obr. 5).  

Časové trendy počtu priemerných ošetrovacích dní (obr. 6) v rokoch 2008 – 2018 majú 

mierne klesajúcu tendenciu. V roku 2008 je zaznamenaný priemerný ošetrovací čas najvyšší, 

a to 7,7, postupne klesá, a od roku 2015 po rok 2018 sa nemení, a udáva počet 6,6 

ošetrovaných dní (obr. 6). 

 

Diskusia 

Ochorenia nervového systému patria obvykle do dvoch medicínskych odborov, a to 

neurológie a psychiatrie. V ambulanciách neurológie bolo zaznamenaných 12 251 ochorení 

epilepsie a epileptického stavu s malou prevahou v muţskom pohlaví (54 %). Ostatné závaţné 
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neurologické ochorenia predstavujú 4 337 nových prípadov Parkinsonovej choroby a 2 333 

nových prípadov Alzheimerovej choroby (5). Slovensko zaznamenáva počas rokov  

2000 – 2015 rastúci trend hospitalizácie na ochorenia nervovej sústavy, od roku 2017 počet 

hospitalizácií klesá. Najvyšší nárast je v roku 2016. Priemerný počet ošetrovného času  

od roku 1998 do 2018 viditeľne klesá. 

 

Obr. 5. Časové trendy priemerného ošetrovacieho času v dňoch od roku 1998 – 2007 podľa MKCH, kapitola VI. 

Choroby nervového systému (Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI;  5, 12 – 29) 

 

 

Obr. 6.  Časové trendy priemerného ošetrovacieho času v dňoch od roku 2008 – 2018 podľa MKCH, kapitola VI. 

Choroby nervového systému (Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI;  5, 12 – 29) 

 

V roku 2018 bol na Slovensku zaznamenaný celkový počet hospitalizácií na ochorenia 

nervovej sústavy podľa MKCH 42 897 pacientov. V Českej republike  v tom istom časovom 

rozmedzí uvádza Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (UZIS) 62 789 pacientov.  

V porovnaní s hospitalizáciami na 100 000 obyvateľov udáva Slovensko 787,6 

hospitalizovaných pacientov a Česko 590,9 pacientov. Čo sa týka priemernej ošetrovacej 

doby na Slovensku je to 6,6 dňa a v Čechách 6,0. Celkovo môţeme na Slovensku pozorovať 
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stúpajúcu tendenciu v celkovom počte hospitalizácií a hospitalizácií na 100 000 obyvateľov. 

Od roku 2016 počty hospitalizovaných klesajú.  

Priemerný ošetrovací čas v dňoch má klesajúci charakter, od roku 2015 stabilizovaný 

trend (5, 32). Uvedený fakt  môţe súvisieť so zlepšením kvality poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vrátane prednemocničnej a mimonemocničnej  starostlivosti. 

Od roku 2005 sa priemerný ošetrovací čas hospitalizácií skracuje. Informovalo o tom 

Národné centrum zdravotníckych informácií v správe o štatistike hospitalizovaných v 

Slovenskej republike v roku 2018. Za obdobie 18 rokov priemerný ošetrovací čas 

hospitalizácie klesol z 8,6 dňa v roku 2001 na súčasných 6,4 dňa, čiţe o 2,2 dňa. Najdlhší čas 

na ošetrenie si vyţadujú duševné poruchy a poruchy správania, a to 26,8 dňa, najkratší 

choroby oka a tzv. očných adnexov, tri dni (33).   

 

Záver 

Ochorenia nervovej sústavy sú väčšinou závaţnými  ochoreniami s rôznymi, najčastejšie 

výraznými symptómami.  Ochorenia nervového systému sa prejavujú podľa uloţenia 

patologického procesu. Kaţdé miesto v mozgu má svoju presnú funkciu (centrá hybnosti, 

citlivosti, reči, videnia, sluchu atď.). Choroby sa potom môţu prejaviť zlyhaním týchto 

funkcií. Choroby nervového systému môţu postihnúť buď len jeho časť, alebo všetky naraz. 

Príčinou môţu byť vývojové defekty (spina bifida, hydrocefalus atď.), dedičné ochorenia 

(napr. svalová dystrofia), metabolické a autoimunitné ochorenia, cievne, degeneratívne a 

zápalové ochorenia, zranenia a mnohé iné príčiny.   

Za rastúcim počtom hospitalizácií treba hľadať najmä demografiu (starší ľudia častejšie 

končia v nemocnici), čeliť sa mu dá len úspešnejším nasadzovaním ambulantnej liečby, 

domácej liečby, pomoci agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti  či jednodňovej 

chirurgie, ktoré sa aktívne uplatňujú vzhľadom na klesajúci počet ošetrovacích dní za 

sledované obdobie. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Celiakia je genetický podmienené ochorenie sprostredkované protilátkami, s následným 

poškodením sliznice tenkého čreva senzitívnej na pôsobenie lepku. Celiakia je chronické, 

celoţivotné ochorenie a v neliečenej forme môţe byť svojimi komplikáciami aj ţivot 

ohrozujúcim ochorením (1, 2). 

Podľa posledných údajov je celosvetový výskyt celiakie 1,4 % s najvyššou prevalenciou 

v Európe a v Oceánii (0,8 %), Ázii (0,6 %), Afrike, v Severnej (0,5 %) a Juţnej Amerike 

(0,4 %) (3).  

Slovensko nemá národný register pacientov s celiakiou, avšak odhadovaná prevalencia 

celiakie na Slovensku je 0,5 – 1 % (3). Prevalencia celiakie je významne vyššia u ţien 

v porovnaní s muţmi (0,6 % vs. 0,4 %) a je významne vyššia u detí v porovnaní s dospelou 

populáciou (0,9 % vs. 0,5%) (3). Výskyt celiakie sa za posledných niekoľko desaťročí zvýšil 

o 7,5 % ročne, čo súvisí s novými laboratórno-diagnostickými metódami (4).  

Kritériom zdravia je podľa definície WHO pohoda vo všetkých oblastiach ľudského 

ţivota. Na základe toho by mohlo hodnotenie kvality ţivota (KŢ) spočívať v posúdení určitej 

dynamiky a hierarchického usporadúvania ľudských potrieb jedinca. Kvalita ţivota je 

charakterizovaná ako pocit pohody, ktorú ovplyvňuje široká škála rôznych faktorov (5). 

Kvalita ţivota vyjadruje názor, ţe zdravotná starostlivosť má zmysel do tej miery, do akej 

pozitívne ovplyvňuje ţivot pacientov. Kvalita ţivota je dôleţitý koncový bod pri hodnotení 

dlhodobých výsledkov, ale ideálne načasovanie pre toto posúdenie je stále nejasné (6).  

Celiakia ako väčšina chronických chorôb má negatívny vplyv na KŢ pacientov pre ich 

klinické prejavy a pre ich viaceré obmedzovania v stravovaní, čo negatívne ovplyvňuje aj 

psychické zdravie (7) a medziľudské vzťahy (8). U pacientov s celiakiou je KŢ vo významnej 

miere ovplyvnená nedostatočným dodrţiavaním bezlepkovej diéty a sociálno-ekonomickými 

problémami (9). Pacienti s celiakiou majú niţší pocit pohody kvôli symptómom ochorenia 

súvisiacich so stravou a pocitom únavy (10). Začatie a dodrţiavanie bezlepkovej diéty 

zlepšuje príznaky celiakie a pozitívne vplýva na KŢ pacientov, a to aj napriek viacerým 
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obmedzeniam, ktoré si tento typ stravovania vyţaduje. Stupeň dodrţiavania bezlepkovej diéty 

sa ukázal ako základný faktor v KŢ pacientov s celiakiou s lepšími dosiahnutými výsledkami 

u pacientov so striktným dodrţiavaním tejto diéty (11). 

Cieľom štúdie je určiť mieru spokojnosti/nespokojnosti s KŢ u pacientov s celiakiou 

zameranú na fyzické a sociálne fungovanie, funkčné a emocionálne obmedzenia, emocionálnu 

pohodu, bolesť, energiu/únavu, všeobecne zdravie a celkovú spokojnosť podľa pohlavia 

a veku. 

 

Metódy a súbor 

V prierezovej štúdii sme pouţili štandardizovaný MOS-SF36 dotazník (12), ktorý sa 

skladá z 36 vyhlásení zameraných na KŢ súvisiacu s celiakiou. Výroky v štandardizovanom 

dotazníku sme rozdelili do nasledujúcich skupín: fyzické fungovanie (10 otázok), funkčné 

obmedzenia (4 otázky), emocionálne obmedzenia (3 otázky), emocionálna pohoda (5 otázok), 

bolesť (2 otázky), energia/únava (4 otázky), sociálne fungovanie (2 otázky), všeobecné 

zdravie (5 otázok) a celková spokojnosť s KŢ (36 otázok).  

Jednotlivé odpovede v dotazníku boli prekódované podľa bodovacieho kľúča RAND 

Health Policy Institute (13). Priemernému skóre v kaţdej podkategórii sme priradili body na 

stupnici 0 – 100, s vyšším skóre sa spokojnosť s KŢ zvyšovala. To znamená, ţe silný súhlas s 

výrokom predstavuje najniţšiu úroveň spokojnosti s KŢ. Odpovede na niektoré výroky, kde 

silný súhlas znamená maximálnu spokojnosť sme preškálovali, aby sme získali jednotnú 

úroveň spokojnosti s KŢ: 0 = maximálna nespokojnosť s KŢ, 100 = maximálna spokojnosť s 

KŢ.  

Dotazník sme zbierali od 11/2018 do 11/2019 v gastroenterologických ambulanciách v 

Bratislave. Spolu sme zozbierali 143 vyplnených dotazníkov s mierou návratnosti 92 %. 

Dotazník bol anonymný, s rešpektovaním ochrany osobných údajov a účasť v štúdii bola 

dobrovoľná. 

Základné charakteristiky súboru uvádzame v tab. 1.  

Do sledovanej skupiny (n = 53, 45,3 % muţov, priemerný vek 34,2 ± 9,3 rokov) sme 

zaradili dospelých respondentov, ktorí sa liečili na celiaku alebo im bola diagnostikovaná. 

Kontrolná skupina (n = 90, 64,4 % muţov, priemerný vek 45,2 ± 17,7 rokov) sa skladala 

z dospelých pacientov, ktorí navštívili gastroenterologickú ambulanciu s inou diagnózou ako 

celiakia (vredová choroba, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, kolorektálny karcinóm, 

choroby pečene, ţlčníka a ţlčových ciest). Respondentov sme rozdelili do podskupín podľa 

vybraných demografických premenných (pohlavie a vek). 

Údaje sme analyzovali pomocou štatistického programu SPSS. Pouţili sme popisnú 

štatistiku (priemery a smerodajné odchýlky). Dvojvýberový t-test sme pouţili na porovnanie 

priemerného skóre KŢ v podskupinách v závislosti od pohlavia a veku. Štatistická 

významnosť bola stanovená na úrovni p < 0,05. 
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Tab. 1. Základná charakteristika respondentov (n = 143) 

Charakteristika 

Sledovaná skupina 

(n = 53) 

Kontrolná skupina 

(n = 90) 

n (%) n (%) 

Pohlavie Muţ 25 (45,3) 58 (64,4) 

Ţena 28 (52,8) 32 (35,6) 

Vek [r.] 

 

 

Priemer (x ± SD) 34,2 ± 9,3 45,2 ± 17,7 

≤ 30  28 (52,8 28 (31,1) 

> 30  25 (47,2) 62 (68,9) 

Zamestnanie Študent 4 (7,5) 10 (11,1) 

Zamestnaný 29 (54,7) 35 (38,9) 

Nezamestnaný 6 (11,3) 9 (10,0) 

Iné 14 (26,4) 36 (40,0) 

Stupeň vzdelania Základné 3 (5,7) 4 (4,4) 

Stredné 31 (58,5) 52 (57,8) 

Vysokoškolské 19 (35,8) 32 (35,6) 

Bydlisko  Mesto 25 (47,2) 72 (80,0) 

Vidiek 28 (52,8) 18 (20,0) 

 

Výsledky 

Spokojnosť s KŢ v jednotlivých kategóriách uvádzame v tab. 2. 

V sledovanej skupine signifikantne vyššiu mieru nespokojnosti s KŢ mala mladšia veková 

skupina v kategórii funkčné obmedzenia (62,5 ± 22,0 vs. 75,0 ± 21,7; p = 0,043).  

Významne najniţšiu mieru emocionálnej pohody sme v sledovanej skupine zaznamenali 

vo vekovej kategórii ≤ 30 r. v porovnaní so staršími pacientmi (73,4 ± 13,3 vs. 80,6 ± 6,6; p = 

0,015). V rovnakej kategórii rozdiely spokojnosti u pacientov rozdelených podľa pohlavia 

neboli štatisticky signifikantné. 

Významne vyššia miera únavy v sledovanej skupine bola u ţien v porovnaní s muţmi 

(61,6 ± 16,8 vs. 70,6 ± 10,1; p = 0,021). 

V sledovanej skupine signifikantne vyššiu mieru nespokojnosti s KŢ mali ţeny 

v porovnaní s muţmi v kategórii všeobecne zdravie (54,8 ± 12,9 vs. 73,2 ± 19,2; p = 0,001).  

V skupine celiatikov nevýznamne vyššia miera celkovej spokojnosti s KŢ bola v skupine 

> 30 r. (74,4 ± 7,9) a u muţov (73,5 ± 7,1). 

Významne niţšiu KŢ sme zistili podľa pohlavia a veku v kontrolnej skupine bez 

štatistickej významnosti v mladšej vekovej skupine v kategóriách funkčné a emocionálne 

obmedzenia. V analyzovaných skupinách sme štatistickú významnosť nepotvrdili ani 

u muţov v kategórii emocionálne obmedzenia. 

Významne najvyššiu mieru spokojnosti s KŢ sme zaznamenali v kategórii bolesť (87,9 ± 

10,5) a významne najniţšiu mieru spokojnosti v kategórii emocionálne obmedzenia (64,8 ± 

27,3) (tab. 3). 

V sledovanej skupine sme pozorovali štatisticky významné rozdiely vo všetkých 

kategóriách v porovnaní s kontrolnou skupinu, v ktorej sme zistili významne vyššiu 

nespokojnosť (tab. 3). 
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Tab. 2. Spokojnosť s KŢ v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia a veku (n = 143)  

Kategória 

 
Sledovaná skupina 

(n = 53) 

Kontrolná skupina 

(n = 90) 
 

Charakteristika 
n 

(%) 

Priemerné 

skóre 

x (SD) 

p1 

 

n 

(%) 

Priemerné 

skóre 

x (SD) 

p2 

 

p3 

 

Fyzické fungovanie 

Physical functioning 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 78,0 (10,0) 
0,549 

58 (64,4) 56,0 (28,3) 
0,670 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 80,0 (14,0) 32 (35,6) 53,8 (21,7) 0,000 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 77,3 (13,0) 
0,274 

28 (31,1) 56,1 (20,7) 
0,604 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 81,0 (11,2) 62 (68,9) 53,1 (29,4) 0,000 

Funkčné obmedzenia 

Role limitations due to 

physical health 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 66,0 (18,9) 
0,463 

58 (64,4) 48,7 (44,8) 
0,697 

0,015 

Ţena 28 (52,8) 70,5 (25,5) 32 (35,6) 52,3 (40,8) 0,041 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 62,5 (22,0) 
0,043 

28 (31,1) 50,9 (40,5) 
0,694 

0,190 

> 30 [r.] 25 (47,2) 75,0 (21,7) 62 (68,9) 47,0 (43,6) 0,001 

Emocionálne 

obmedzenia 

Role limitations due to 

emotional problems 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 62,7 (26,0) 
0,598 

58 (64,4) 51,7 (44,2) 
0,685 

0,164 

Ţena 28 (52,8) 66,7 (28,7) 32 (35,6) 47,9 (41,4) 0,044 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 60,7 (30,2) 
0,247 

28 (31,1) 47,6 (40,0) 
0,861 

0,172 

> 30 [r.] 25 (47,2) 69,4 (23,4) 62 (68,9) 49,3 (43,8) 0,018 

Emocionálna pohoda 

Emotional well-being 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 76,8 (10,1) 
0,985 

58 (64,4) 55,4 (23,8) 
0,691 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 76,9 (12,2) 32 (35,6) 53,5 (20,0) 0,000 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 73,4 (13,3) 
0,015 

28 (31,1) 55,7 (18,9) 
0,462 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 80,6 (6,6) 62 (68,9) 52,0 (24,9) 0,000 

Bolesť 

Pain 

 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 89,4 (8,8) 
0,315 

58 (64,4) 61,6 (25,5) 
0,570 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 86,5 (11,7) 32 (35,6) 64,1 (17,4) 0,000 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 87,0 (11,8) 
0,500 

28 (31,1) 61,9 (15,8) 
0,809 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 88,9 (8,9) 62 (68,9) 60,7 (26,9) 0,000 

Energia / Únava
* 

Energy / Fatigue 

 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 70,6 (10,1) 
0,021 

58 (64,4) 52,8 (20,1) 
0,361 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 61,6 (16,8) 32 (35,6) 49,2 (16,6) 0,006 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 66,8 (14,2) 
0,628 

28 (31,1) 50,7 (13,6) 
0,233 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 64,8 (15,3) 62 (68,9) 50,2 (21,5) 0,002 

Sociálne fungovanie 

Social functioning 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 71,5 (9,9) 
0,331 

58 (64,4) 47,8 (22,1) 
0,959 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 68,8 (10,5) 32 (35,6) 48,0 (15,3) 0,000 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 70,5 (11,4) 
0,712 

28 (31,1) 50,0 (13,6) 
0,233 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 69,5 (8,9) 62 (68,9) 45,0 (23,1) 0,000 

Všeobecne zdravie  

General health 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 73,2 (19,2) 
0,001 

58 (64,4) 43,2 (23,6) 
0,528 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 54,8 (12,9) 32 (35,6) 40,2 (20,6) 0,002 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 63,8 (12,7) 
0,630 

28 (31,1) 39,1 (14,5) 
0,522 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 66,2 (22,6) 62 (68,9) 42,1 (26,6) 0,001 
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Celková spokojnosť 

Overall satisfaction 

Pohlavie        

Muţ 25 (45,3) 73,5 (7,1) 
0,350 

58 (64,4) 52,2 (26,3) 
0,840 

0,000 

Ţena 28 (52,8) 70,7 (12,3) 32 (35,6) 51,1 (20,9) 0,000 

Vek        

≤ 30 [r.] 28 (52,8 70,3 (11,6) 
0,128 

28 (31,1) 51,5 (19,1) 
0,768 

0,000 

> 30 [r.] 25 (47,2) 74,4 (7,9) 62 (68,9) 49,9 (27,5) 0,000 

p1 - štatistická významnosť v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia a veku v sledovanej skupine 

p2 - štatistická významnosť v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia a veku v kontrolnej skupine 

p3 - štatistická významnosť v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia a veku medzi dvomi skupinami 

* - maximálne pociťovanie energie 100 bodov, maximálne pociťovanie únavy 0 bodov 
 

Tab. 3. Priemerná spokojnosť s kvalitou ţivota v jednotlivých skupinách (n = 143) 

Kategória Skupina 
n  Priemerné skóre 

x (SD) 

p 

Fyzické fungovanie 

Physical functioning 

Sledovaná skupina 53 79,1 (12,2) 
0,000 

Kontrolná skupina 90 55,2 (26,0) 

Funkčné obmedzenia 

Role limitations due to physical health 

Sledovaná skupina 53 68,4 (22,5) 
0,001 

Kontrolná skupina 90 50,0 (43,2) 

Emocionálne obmedzenia 

Role limitations due to emotional problems 

Sledovaná skupina 53 64,8 (27,3) 
0,015 

Kontrolná skupina 90 50,4 (43,1) 

Emocionálna pohoda 

Emotional well-being 
Sledovaná skupina 53 76,8 (11,2) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 54,7 (22,4) 

Bolesť 

Pain 
Sledovaná skupina 53 87,9 (10,5) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 62,5 (22,9) 

Energia / Únava
* 

Energy / Fatigue 
Sledovaná skupina 53 65,8 (14,6) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 51,6 (18,9) 

Sociálne fungovanie  

Social functioning 
Sledovaná skupina 53 70,0 (10,2) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 47,9 (19,9) 

Všeobecne zdravie  

General health 
Sledovaná skupina 53 64,9 (18,0) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 42,1 (22,5) 

Celková spokojnosť  

Overall satisfaction 
Sledovaná skupina 53 72,2 (10,1) 

0,000 
Kontrolná skupina 90 51,8 (24,4) 

*
 
- maximálne pociťovanie energie 100 bodov, maximálne pociťovanie únavy 0 bodov 

 

Diskusia 

Kvalita ţivota môţe byť definovaná na báze objektívnych ţivotných podmienok, na báze 

subjektívne vnímanej spokojnosti so ţivotom alebo na spoločnej báze objektívnych 

podmienok a subjektívneho vnímania, avšak samotný pojem KŢ je málo konzistentný, pričom 

chýba konsenzus o jeho význame. 

Kvalitu ţivota celiatikov ovplyvňuje vo výraznej miere aj fyzické fungovanie 

(obmedzenia pri denných aktivitách) a funkčné obmedzenia (zníţenie výkonu pri denných 

aktivitách). Pacienti s príznakmi hnačky, slabosťou a únavou majú významne niţšiu KŢ v 

oblasti fyzického fungovania (9). V štúdii Al-Qefaria et al. (14) KŢ v kategóriách fyzické 

fungovanie a funkčné obmedzenie bola niţšia v porovnaní s našou štúdiou o 9,71 resp. 11,8, 

pravdepodobne preto, ţe v uvedenej štúdii bola pouţitá väčšia vzorka pacientov (264 

pacientov) a do štúdie boli zaradené aj deti.  

Duševné zdravie je multidimenzionálnym konceptom, ktorý v sebe zahŕňa sociálne, 

psychosociálne, ako i fyzické faktory. Mladí ľudia musia často zvládať mnoho kľúčových 
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vývinových úloh, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ich duševné zdravie. Počas tohto 

obdobia zaţívajú zmeny, s ktorými sa dosiaľ nestretli. Všetky tieto ţivotné udalosti môţu byť 

pre mladého človeka veľmi stresujúce a môţu negatívne vplývať na jeho duševné i telesné 

zdravie. V tomto období človek významne vplýva na svoje zdravie najmä vlastným 

správaním, zvykmi a ţivotným štýlom. Významne najhoršiu KŢ mali pacienti s celiakiou 

v kategórii emocionálne obmedzenia (64,8 ± 27,3), čo potvrdila aj štúdia Harnettovej a 

Myersa (15) hodnotiaca KŢ 45 celiatikov v Austrálii. Úzkosť a depresia sú najčastejšími 

ťaţkosťami u celiatikov, najmä u tých, ktorí ešte nezačali dodrţiavať bezlepkovú diétu (16). 

Príznaky úzkosti sa preukázali u 16,8 % dospelých celiatikov na bezlepkovej diéte. V štúdii 

Paarahtia et al. (17), ktorá analyzovala 596 dospelých pacientov s celiakiou, autori potvrdili 

2,0 % incidenciu depresie. V kategórii emocionálna pohoda významne vyššiu KŢ mali starší 

pacienti, čo potvrdzuje aj štúdia Alahmari et al. (18), kde autori analyzovali emocionálnu 

pohodu u 581 celiatikov. Priemerné skoré emocionálnej pohody mali starší pacienti s 

celiakiou vyššie ako mladší. 

Významne najlepšiu KŢ mali pacienti v kategórii bolesť, čiastočne si tieto výsledky 

vysvetľujeme tým, ţe naši pacienti pravdepodobne dodrţiavali bezlepkovú diétu. Bolesť vo 

významnej miere vplýva na KŢ (19). Jeden z najčastejších príznakov celiakie je bolesť brucha 

(72,0 %) (20). V štúdii Dorna et al. (21) potvrdili u 101 celiatikov významný vplyv bolesti a 

emocionálnej tiesne.  

V štúdii sme sa zamerali aj na analýzu únavy, ktorá sa prejavuje aţ u 63,0 % celiatikov 

(18). Ţeny mali významne horšiu KŢ v porovnaní s muţmi v kategórii únava (61,6 ± 16,8 vs. 

70,6 ± 10,1), čo potvrdzuje aj štúdia Al-Qefaria et al. (14) uskutočnená na 264 celiatikoch, 

kde muţi mali vyššiu KŢ v danej kategórii. V talianskej štúdii Siniscalchi et al. (22) pacienti s 

celiakiou vykazovali významne častejšie syndróm chronickej únavy v porovnaní so zdravými 

kontrolami. 

 V sociálnom kontexte môţe výskyt únavy ovplyvniť emočnú reguláciu človeka, čo je 

kľúčový prvok socializácie. V tomto zmysle je dôleţité definovať sociálne fungovanie ako 

škálu zručností, ktoré sa pouţívajú na vytváranie a rozvíjanie dlhodobých vzťahov jednotlivca 

a sú nevyhnutné pre jeho psychickú pohodu (23). Vyššiu významnú KŢ sme zistili 

v sledovanej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou (70,0 ± 10,2 vs. 47,9 ± 19,9). V 

štúdii Hopmana et al. (24) autori zistili vyššiu KŢ v kategórii sociálne fungovanie (80,7 ± 

26,3) u celiatických pacientov, čo pravdepodobne mohla spôsobiť menšia sledovaná vzorka 

pacientov (n = 33) dodrţiavajúcich striktne bezlepkovú diétu, sledovaná vzorka mala vyšší 

priemerný vek a vyššie zastúpenie ţien.  

Jednotlivé nami sledované kategórie vplývajú na všeobecne subjektívne vnímanie zdravia. 

Muţi mali významne vyššiu KŢ v kategórii všeobecne zdravie v porovnaní so ţenami (73,2 ± 

19,2 vs. 54,8 ± 12,9). Odlišné výsledky potvrdila Al-Qefaria et al. (14), kde muţi mali horšiu 

KŢ (55,56 ± 57,56) v danej kategórii, avšak v danej štúdii autori analyzovali väčšiu vzorkou 

pacientov s vyšším zastúpením ţien o 19,9 % v porovnaní s naším súborom.  
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Sledovaná skupina mala vyššiu KŢ, pretoţe sme ju neporovnávali so zdravou populáciu, 

ale s populáciou, ktorej boli diagnostikované oveľa závaţnejšie choroby ako celiakia. 

K moţným obmedzeniam tejto štúdie patrí veľkosť vzorky a jej reprezentatívnosť, čo by 

mohlo spôsobiť problémy, pokiaľ ide o zovšeobecnenie výsledkov. Mohlo by to však pomôcť 

identifikovať tie aspekty ţivota, ktoré vyţadujú našu pozornosť.  

 

Záver 

Kvalita ţivota sa stala jedným z najčastejšie pouţívaných pojmov súčasnej medicíny.  

Výsledky priniesli poznatky, ţe na celkovej KŢ mala v sledovanej skupine najvyšší podiel 

kategória bolesť. V kategórií emocionálne obmedzenia sme zistili významne najhoršiu KŢ 

u pacientov s celiakiou.  

Celkovú spokojnosť s KŢ mali nevýznamne vyššiu muţi a staršia veková skupina. 

Odporúčame, aby všetci pacienti s celiakiou, okrem ďalších poţadovaných lekárskych 

vyšetrení, boli vyšetrení na emocionálnu pohodu a poruchy duševného zdravia, zameriavajúc 

sa najmä na úzkosť a depresiu. 

Pri hodnotení spokojnosti s KŢ je dôleţitý prístup nielen zdravotného personálu k 

pacientovi, ale aj upevňovanie vzťahov medzi zdravotným personálom a pacientom na 

základe porozumenia a dôvery, a tým môţeme prispieť aj k zvyšovaniu KŢ u celiatikov. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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NIEKTORÉ KOMPONENTY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  

U PRÍJMOVO ODLIŠNÝCH SKUPÍN OBYVATEĽOV 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,  

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

 

 

 

Ţivotný štýl je komplexný, mnohorozmerný jav. V oblasti zdravotníctva sa spája najmä so 

ţivotosprávou, pohybovou aktivitou, protektívnym i rizikovým správaním človeka vo vzťahu 

k okolnostiam, ktoré sú relevantné pre jeho telesnú a duševnú kondíciu. Ţivotný štýl má 

významný vplyv na dĺţku ţivota jednotlivca, jeho zdravie i zdravie celej populácie. Preto je 

záujmom spoločnosti i jednotlivých jej rezortov, aby si obyvateľstvo v čo najširšej miere 

osvojilo tzv. zdravý ţivotný štýl. Ten zahŕňa naučené, cieľavedomé a systematické aktivity, 

činnosti, ktorými človek posilňuje svoje fyzické a psychické zdravie a ktoré sú prevenciou 

rôznych chronických neinfekčných, tzv. civilizačných chorôb (srdcovocievne a nádorové 

ochorenia, obezita, cukrovka a i.). Za základné komponenty zdravého ţivotného štýlu sa 

všeobecne povaţujú pestrá a vyváţená strava, pravidelná pohybová aktivita, dostatok spánku, 

absencia fajčenia a škodlivého konzumu alkoholu, vyhýbanie sa stresu, konfliktom, ďalej 

stratégia zvládania náročných situácií, pozitívne myslenie, ţivotný optimizmus. 

Ţivotný štýl človeka ovplyvňujú dve skupiny faktorov. Prvú tvoria faktory individuálne, 

napr. vek, pohlavie, vzdelanie, hodnoty, záujmy, zdravotný stav, zvyklosti. Vo vzťahu k týmto 

faktorom bolo v oblasti zdravotníctva realizovaných veľa výskumov, pričom v centre záujmu 

boli najmä také komponenty ţivotného štýlu, ako stravovacie návyky, pohybová aktivita, 

fajčenie, konzum alkoholu a iných návykových látok (3, 4, 5, 6). Druhú skupinu faktorov 

ţivotného štýlu tvoria faktory sociálne a ekonomické, ktoré sa týkajú človeka a komunity, 

ktorej je členom (rodina a vzťahové skupiny, kultúra, sociálny status, ekonomické podmienky 

ţivota). Zlá sociálno-ekonomická situácia a chudoba sú jednou z externých bariér 

dosahovania kvalitnejšieho ţivotného štýlu. Preto problém chudoby (ktorá sa nevyhýba ani 

vyspelým krajinám), jej príčiny a sociálno-zdravotné dôsledky sa riešia nielen na lokálnej, ale 

i nadnárodnej a svetovej úrovni. V súčasnosti sa predmetná problematika dostala medzi ciele 

svetovej komunity pre trvalo udrţateľný rozvoj, do Agendy 2015 – 2030 (1). K plneniu 

programu Agendy 2030 (SDGs – Sustainable Development Goals) sa – ako členská krajina 

OSN – prihlásila i Slovenská republika. Z programu trvalo udrţateľného rozvoja sú v 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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kontexte zdravého ţivotného štýlu relevantné najmä ciele týkajúce sa lepšej výţivy osobitne 

chudobných a zraniteľných osôb (bod 2.1), ďalej ciele zabezpečenia zdravého ţivota pre 

všetkých a prevencia uţívania návykových látok, vrátane škodlivého uţívania alkoholu (bod 3 

a 3.5). 

V nadväznosti na uvedené sa z podnetu O. Z. Slovenská sieť proti chudobe (angl. skr. 

SAPN) a v spolupráci dvoch organizácií, t. j. RÚVZ Košice (Odbor podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu a Odbor hygieny výţivy – Poradňa zdravej výţivy) a SAPN, realizovala 

empirická sonda do kvality ţivotného štýlu u osôb ohrozených chudobou a sociálnym 

vylúčením v Košickom kraji, a to zo zorného uhla dostupnosti a spotreby potravín, 

stravovacích a iných ţivotných návykov. Hlavným cieľom bolo urobiť deskripciu 

a komparáciu uvedených atribútov ţivotného štýlu – primárne v závislosti od ekonomickej 

situácie respondentov, ďalej od ich veku, pohlavia, vzdelania a sociálneho postavenia. 

Predmetný článok obsahuje dielčie výsledky niektorých sledovaných ukazovateľov 

u respondentov s rôznym súhrnným mesačným príjmom. 

 

Materiál a metodika 

Výskumný súbor tvorilo 142 dospelých osôb, vo veku od 18 rokov, z Košického kraja 

(tab. 1). Pre účely porovnávania vytipovaných ukazovateľov ţivotného štýlu – v závislosti 

od ekonomickej situácie – bol súbor rozdelený na dve príjmovo odlišné skupiny 

respondentov. Prvú skupinu (n = 77), osoby ohrozené chudobou, tvorili nízkopríjmoví 

respondenti z jednočlenných domácností (súhrnný príjem do 400 Eur) a viacčlenných 

domácností (súhrnný príjem do 800 Eur). Druhú, tzv. kontrolnú skupinu (n = 65) tvorili 

respondenti z jednočlenných domácností (súhrnný príjem nad 601 Eur) a viacčlenných 

domácností (súhrnný príjem nad 1201 Eur). 

 

Tab. 1. Respondenti z Košického kraja (n = 142) 

Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 
Jednočlenné domácnosti 

Celkový príjem 

n = 8 

do 400 € 

Jednočlenné domácnosti 

Celkový príjem 

n = 7 

nad 601 € 

Viacčlenné domácnosti 

Celkový príjem 

n = 69 

do 800 € 

Viacčlenné domácnosti 

Celkový príjem 

n = 58 

nad 1201 € 

 

Zber dát sa realizoval anonymne, dotazníkovou metódou. Dotazník obsahoval základné 

identifikátory (vek, pohlavie, príjem, sociálny status, vzdelanie), ďalej otázky vzťahujúce sa k 

nákupu, finančnej dostupnosti a konzumácii potravinových komodít, k stravovacím a ďalším 

ţivotným návykom. Súčasťou dotazníka bol aj 24-hodinový jedálny lístok. Zostavovateľom 

dotazníka bol RÚVZ Košice, ktorý vychádzal z interných a zdrojových podkladov (ÚVZ SR; 

SAPN).  

 

Výsledky 

1. Sociálny status  

Porovnanie príjmovo odlišných skupín respondentov sme začali analýzou ich sociálneho 
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statusu (tab. 2). Hlavné rozdiely sa týkali zastúpenia kategórie zamestnaní/nezamestnaní. V 

skupine nízkopríjmových respondentov bolo 25,9 % osôb nezamestnaných a 35,1 % 

zamestnaných. V kontrolnej skupine bolo nezamestnaných osôb len 1,5 % a zamestnaných 

61,5 %. Ostatné sociálne kategórie (starobní dôchodcovia, ţeny na materskej/rodičovskej 

dovolenke, študenti) boli zastúpené pomerne rovnako. 

 

Tab. 2. Sociálny status 

 

2. Nákup potravinových komodít 

Kvalita, zloţenie, pestrosť stravy, stravovací reţim, stravovacie návyky, významne 

ovplyvňujú zdravie populácie. Konzum potravín determinujú nielen osobné preferencie, 

sociálne očakávania, normy, ale aj dostupnosť potravín (2). Tá sa v značnej miere odvíja 

od ekonomických moţností ľudí. V kontexte nášho skúmania nás zaujímala finančná 

dostupnosť potravín najmä u osôb ohrozených chudobou. Preto sme sa zamerali 

na porovnanie nákupu potravinových komodít u príjmovo odlišných respondentov, a to 

prostredníctvom troch otázok: čo ovplyvňuje ich nákupné rozhodovanie, akú sumu vyčleňujú 

na nákup a ako reflektujú uspokojenie svojich potrieb pri nákupe potravín. Výsledky ukázali 

nasledovné. 

U nízkopríjmových respondentov bola pri nákupe potravín – v porovnaní s ich kvalitou – 

rozhodujúcim činiteľom cena, resp. skôr cena (74,0 % opýtaných). Zvyšná, pribliţne štvrtina 

respondentov uprednostnila kvalitu, resp. skôr kvalitu potravín. V kontrolnej skupine to bolo 

naopak. Respondenti kládli dôraz na kvalitu, resp. skôr kvalitu (63,1 %). Cenu, resp. skôr 

cenu by pred kvalitou uprednostnilo 36,9 % respondentov s vyššou úrovňou príjmu (tab. 3). 

 

Tab. 3. Čo rozhoduje pri nákupe potravín? 

 

Ďalej sa ukázalo, ţe respondenti porovnávaných skupín sa líšili v sume, ktorú zvyčajne 

dávajú na nákup potravín pre jednu osobu. Nákup do 80 Eur mesačne realizuje 48,1 % 

nízkopríjmových respondentov. V kontrolnej skupine uvedenú sumu udalo len 13,8 % 

opýtaných. Zvyšok respondentov (51,9 % v prvej skupine a 86,2 % v druhej skupine) uviedol, 

ţe míňa sumy nad túto hranicu (t. j. nad 80 Eur) (tab. 4). 

 

Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

Nezamestnaní 25,9 % Nezamestnaní 1,5 % 

Zamestnaní 35,1 % Zamestnaní 61,5 % 

Starobní dôchodcovia 11,7 % Starobní dôchodcovia 10,7 % 

Materská/Rodičovská dovolenka 7,8 % Materská/Rodičovská dovolenka 6,1 % 

Študenti 5,2 % Študenti 9,2 % 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

Cena, skôr cena 74,0 % 36,9 % 

Kvalita, skôr kvalita 25,9 % 63,1 % 
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Tab. 4. Zvyčajná suma na nákup potravín (osoba/mesiac) 

 

Pokiaľ ide o uspokojenie potrieb nákupom potravín (ktorý je podmienený príjmom), 

respondenti to reflektujú rozdielne. Takmer tri štvrtiny (71,5 %) nízkopríjmových 

respondentov uviedlo, ţe ich príjem im nákup potravín podľa ich potrieb neumoţňuje alebo 

umoţňuje len obmedzene. Z kontrolnej skupiny dalo takúto odpoveď 20 % respondentov 

(tab. 5). Testovanie rozdielov medzi skupinami respondentov sa vo všetkých uvedených 

poloţkách ukázalo štatisticky významné na 1% hladine významnosti. 

 

Tab. 5. Umoţňuje váš príjem nákup potravín podľa vašich potrieb? 

 

3. Stravovacie návyky 

V ďalšej časti dotazníkového prieskumu sme sa zamerali na porovnanie stravovacích 

návykov respondentov, prostredníctvom otázok na častosť konzumácie jedál počas dňa 

a prostredníctvom otázok na konzumáciu vybraných potravinových komodít (zeleniny, 

ovocia, celozrnných výrobkov, rybieho mäsa a sladkých, cukrárenských výrobkov). 

V počte konzumácie troch jedál denne sa rozdiely medzi porovnávanými skupinami 

respondentov neukázali (tab. 6). V skupine nízkopríjmových respondentov je však niţší 

podiel tých, ktorí denne konzumujú štyri aţ päť jedál neţ v skupine s vyšším príjmom 

(37,6 % vs. 44,6 %) a súčasne je vyšší podiel tých, ktorí denne konzumujú len jedno aţ dve 

jedlá (14,3 % vs. 10,8 %). 

 

Tab. 6. Koľko jedál denne konzumujete (raňajky, obed, večera, atď.)? 

 

Veľmi častú konzumáciu čerstvej alebo varenej zeleniny (napr. 4- aţ 5-krát týţdenne) 

uviedlo 49,4 % nízkopríjmových respondentov a 53,8 % respondentov kontrolnej skupiny 

(tab. 7). Obdobne je to i s konzumáciou ovocia. Tá je v porovnávaných skupinách o niečo 

vyššia, no tieţ nie je dostatočná (tab. 8). Štyri aţ päťkrát týţdenne konzumuje čerstvé, 

mrazené alebo konzervované ovocie 55,8 % nízkopríjmových a 64,6 % respondentov s 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

Do 80 € 48,1 % 13,8 % 

Nad 80 € 51,9 % 86,2 % 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

Áno 28,5 % 80,0 % 

Nie 31.2 % 7,7 % 

Obmedzene 40,3 % 12,3 % 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

1 – 2 14,3 % 10,8 % 

3 46.7 % 44,6 % 

4 – 5 37,6 % 44,6 % 
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vyššími príjmami. Uvedený konzum má v oboch skupinách rezervy, pričom údaj, ţe 20,8 % 

nízkopríjmových respondentov konzumuje zeleninu i ovocie len jeden aţ dvakrát mesačne, je 

veľmi nepriaznivý. 

 

Tab. 7. Ako často konzumujete zeleninu (čerstvú, varenú, konzervovanú)? 

 
Tab. 8. Ako často konzumujete ovocie (čerstvé, mrazené, konzervované)?

 

Ďalšie otázky boli zamerané na konzum múčnych výrobkov. Celozrnná múka má vyššiu 

výţivovú hodnotu ako beţná pšeničná múka, preto sme sa zamerali na pekárenské výrobky z 

celozrnnej múky (chlieb, pečivo). Ukázalo sa, ţe tieto konzumuje veľmi často (napr. 4- aţ 5-

krát týţdenne) 38,9 % nízkopríjmových respondentov, no väčší podiel z nich (42,9 %) tak činí 

len jeden aţ dvakrát mesačne. Z kontrolnej skupiny respondentov konzumuje tieto výrobky 

veľmi často 33,8 % a 21,5 % tak robí len jeden aţ dvakrát mesačne (tab. 9). Následne nás 

zaujímala častosť konzumu cukrárenských výrobkov/sladkostí (tab. 11). Jeden a viackrát 

týţdenne konzumuje tieto výrobky 54,6 % nízkopríjmových respondentov a 69,3 % 

respondentov s vyšším príjmom. V oboch skupinách konzumuje uvedené sladkosti veľmi 

často (napr. 4- aţ 5-krát týţdenne) aţ pätina respondentov (20,8 % a 23,1 %).  

 

Tab. 9. Ako často konzumujete celozrnný chlieb/pečivo? 

 

Všeobecne nízky trend konzumácie rýb a rybacích výrobkov odhalil aj náš prieskum (tab. 

10). Zo skupiny nízkopríjmových respondentov konzumuje rybie mäso jeden alebo viackrát 

týţdenne 36,3 % opýtaných, no aţ 63,7 % osôb tak robí len jeden aţ dvakrát mesačne. 

Respondenti s vyšším príjmom uvádzali častejšiu spotrebu, aj keď ani tá nie je optimálna. 

52,3 % týchto respondentov konzumuje ryby jeden alebo viackrát týţdenne a 47,7 % 

opýtaných tak činí len jeden aţ dvakrát mesačne.  

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina  

(n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 49,4 % 53,8 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 29,9 % 36,5 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  20,8 % 7,7 % 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 

Kontrolná skupina (n 

= 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 55,8 % 64,6 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 23,4 % 24,6 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  20,8 % 10,0 % 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina  

(n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 38,9 % 33,8 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 18,2 % 44,6 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  42,9 % 21,5 % 
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Tab. 10. Ako často konzumujete ryby a výrobky z nich? 

 
Tab. 11. Ako často konzumujete cukrárenské výrobky a rôzne sladkosti? 

 

Testovanie rozdielov medzi skupinami respondentov sa ukázalo štatisticky významné na 

5 % hladine významnosti pri poloţkách výrobky z celozrnnej múky a rybie mäso, čo 

znamená, ţe respondenti s vyšším príjmom konzumujú uvedené potravinové komodity 

významne častejšie ako respondenti nízkopríjmoví. 

 

4. Ďalšie komponenty ţivotného štýlu 

Ďalšie porovnávanie osobitostí ţivotného štýlu, podmieneného výškou mesačného príjmu, 

sme zamerali na spôsoby stravovania, ktoré sa stali súčasťou ţivota dnešnej spoločnosti. 

Respondentov sme sa pýtali na stravovanie v reštauráciách/jedálňach, fastfoode a vyuţívanie 

jedla donáškovou sluţbou. 

Ukázalo sa, ţe pokiaľ ide o stravovanie sa v reštauráciách/jedálňach, je jeho frekvencia v 

porovnávaných skupinách odlišná (tab. 12). Aspoň raz týţdenne vyuţíva túto formu 13 % 

nízkopríjmových respondentov, ale aţ 41,6 % respondentov s vyšším príjmom. Moţno 

predpokladať, ţe tento rozdiel súvisí aj s rozdielom v zamestnanosti respondentov 

porovnávaných skupín, a tým aj s prístupom k príspevku na stravu od zamestnávateľa. Okrem 

toho, pre osoby, ktoré sú zamestnané, môţe byť forma stravovania sa mimo domácnosti 

výhodnejšia z časového i praktického hľadiska. Rozdiel medzi porovnávanými skupinami bol 

významný na 1 % hladine významnosti. 

Frekvencia konzumu jedál vo fastfoode je u respondentov oboch skupín nízka (tab. 13), 

čo moţno povaţovať za pozitívny trend. Aţ 90,9 % nízkopríjmových respondentov a 92,3 % 

respondentov s vyšším príjmom vyuţíva túto formu len 1- aţ 2-krát mesačne alebo ju 

nevyuţíva vôbec. Častejšie vyuţívanie týchto jedál by sa ukázalo pri zohľadňovaní kritéria 

veku, nakoľko k stravovaniu typu fastfood inklinujú viac respondenti mladších vekových 

kategórií. Uvedené však nebolo cieľom tejto analýzy. 

 

 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina  

(n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 3,9 % 1,5 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 32,5 % 50,8 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  63,7 % 47,7 % 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina 

 (n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 20,8 % 23,1 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 33,8 % 46,2 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  44,2 % 29,2 % 

Bez odpovede 1,3 % 1,5 % 



107 
 

Tab. 12. Ako často konzumujete jedlo v reštauráciách/jedálňach? 

 
 

Tab. 13. Ako často konzumujete jedlo vo fastfoode? 

 

Donáškovú sluţbu stravy vyţívajú častejšie respondenti s vyšším príjmom. Aspoň raz 

týţdenne to robí 13,9 % opýtaných z tejto skupiny, no len 1,3 % opýtaných s nízkym príjmom 

(tab. 14). Vo všeobecnosti však výrazná väčšina respondentov oboch skupín vyuţíva túto 

sluţbu len 1- aţ 2-krát mesačne alebo ju nevyuţíva vôbec. 

 

Tab. 14. Ako často konzumujete jedlo objednané prostredníctvom donáškovej sluţby? 

 

Súčasťou ţivotného štýlu sú aj rizikové formy správania. Popri nevhodnej výţive je to 

najmä zneuţívanie návykových látok a nedostatok fyzickej aktivity. Ţivotný štýl 

respondentov s rôznou výškou mesačného príjmu sme preto porovnali aj z hľadiska častosti 

fajčenia tabakových výrobkov, venovania sa pohybovým aktivitám a vystavenosti stresu. 

Napriek tomu, ţe nikotín je legálnou psychoaktívnou látkou, je stále najčastejšou príčinou 

smrti uţívateľov návykových látok. Preto fajčenie (aj pasívne), ktoré má široké spektrum 

negatívnych účinkov na zdravie človeka, nepatrí do zdravého ţivotného štýlu. V našom 

prieskume (tab. 15) sa ukázalo, ţe výskyt fajčiarov bol u nízkopríjmových respondentov 

mierne vyšší neţ u respondentov z kontrolnej skupiny (33,8 % a 23,0 %). Naznačený trend 

nevykázal štatisticky významné rozdiely, i keď korešponduje so zisteniami viacerých autorov, 

ţe vyššia prevalencia fajčiarov je v skupine s niţšou socioekonomickou úrovňou (7). 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina  

(n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 5,2 % 23,1 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 7,8 % 18,5 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  77,9 % 55,4 % 

Bez odpovede 7,8 % 3,1 % 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina 

 (n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 0,0 % 1,5 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 1,3 % 3,1 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / nekonzumujem  90,9 % 92,3 % 

Bez odpovede 7,8 % 3,1 % 

Odpovede 
Respondenti ohrození 

chudobou (n = 77) 
Kontrolná skupina 

 (n = 65) 

Veľmi často (4- aţ 5-krát/týţdeň) 1,3 % 3,1 % 

Menej často (1- aţ 2-krát /týţdeň) 0,0 % 10,8 % 

Občas (1- aţ 2-krát /mesiac) / 

nekonzumujem  
90,9 % 83,1 % 

Bez odpovede 7,8 % 3,1 % 
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Tab. 15. Fajčíte tabak? 

 

Pravidelná pohybová aktivita má pozitívny vplyv na fyzickú kondíciu, telesné i duševné 

zdravie. V súčasnosti, z rôznych objektívnych i subjektívnych dôvodov však u veľkej časti 

obyvateľstva prevláda pasívny, sedavý spôsob ţivota. Aj výsledky nášho prieskumu potvrdili, 

ţe pohyb, šport sú slabou stránkou všetkých našich respondentov (tab. 16). Na otázku, koľko 

hodín týţdenne venujú pohybovým aktivitám, dostali sme takmer identické odpovede. 

Ţiadnu, resp. minimálnu pozornosť (0 – 1 h/týţ.) im venuje 58,4 % nízkopríjmových 

respondentov a 57,0 % respondentov s vyšším príjmom. 

Pokiaľ ide o exponovanosť zvýšenej miere stresu (ktorého zdroje neboli skúmané), táto je 

tieţ v oboch sledovaných skupinách podobná (tab. 17). Potvrdilo ju 48,1 % nízkopríjmových 

respondentov a 47,7 % respondentov kontrolnej skupiny. Zvyšní respondenti uviedli, ţe 

existenciu zvýšeného stresu nevnímajú alebo ju vnímajú len niekedy. 

 

Tab. 16. Koľko času týţdenne venujete pohybovým aktivitám, športu ? 

 
Tab. 17. Exponovanosť zvýšenej miere stresu 

 

5. Posudzovanie vlastnej ţivotosprávy 

Posledné prezentované údaje sa týkajú posudzovania vlastnej ţivotosprávy (kvalita stravy, 

stravovacie návyky, pohybová aktivita) účastníkmi prieskumu. 

Z nízkopríjmovej skupiny povaţovalo svoju ţivotosprávu za dobrú/uspokojivú 58,4 % 

osôb, z kontrolnej skupiny to bolo 70 % osôb (tab. 18). Zvyšní respondenti z oboch skupín ju 

posúdili ako málo uspokojivú, zlú. Spomedzi príčin nedostatkov v ţivotospráve si pozornosť 

zasluhujú dve, ktoré respondenti porovnávaných skupín uvádzali v rôznej frekvencii (tab. 19). 

Prvou príčinou je nedostatok financií, ktorý uviedlo 39,3 % nízkopríjmových respondentov 

a 12,2 % respondentov z kontrolnej skupiny. Títo respondenti – s vyššou úrovňou príjmu – 

najčastejšie uvádzali, ţe príčinu svojej neuspokojivej ţivotosprávy vidia sami v sebe, 

vo svojej pohodlnosti (36,7 %). V skupine nízkopríjmových respondentov tento dôvod 

reflektovalo len 12,3 % opýtaných. 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

denne, menej ako 

denne 
33,8 % 23,0 % 

nie 66,2 % 76,9 % 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

0 – 1 h 58,4 % 57,0 % 

2 a viac h 41,5 % 43,0 % 

Odpovede Respondenti ohrození chudobou (n = 77) Kontrolná skupina (n = 65) 

Áno 48,1 % 47,70 % 

Nie, niekedy 51,9 % 52,3 % 
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Tab. 18 Posudzovanie ţivotosprávy 

 
Tab. 19. Príčiny nedostatkov v ţivotospráve 

 

Záver 

Na základe výsledkov empirickej sondy moţno povedať, ţe rôzna socioekonomická 

situácia jednotlivcov a rodín naznačuje isté odlišnosti v ich ţivotnom štýle. Hlavným 

komponentom zdravého ţivotného štýlu je pestrá a vyváţená strava. Vo viacerých poloţkách, 

týkajúcich sa nákupu a konzumácie vybraných potravinových komodít, sa medzi skupinami 

respondentov s rôznou výškou mesačného príjmu ukázali významné rozdiely alebo trendy 

v neprospech skupiny s niţšími príjmami. Ako príklad moţno uviesť, ţe medzi 

nízkopríjmovými respondentmi je menej tých, ktorí konzumujú stravu viac neţ trikrát denne, 

ktorí častejšie konzumujú rybie mäso a výrobky z celozrnnej múky, ţe asi pätina z nich 

konzumuje ovocie a zeleninu len jeden aţ dvakrát mesačne. Aj keď stravovanie je 

determinované osobnými preferenciami, nákupnými a stravovacími návykmi, svoju úlohu 

zohráva aj finančná dostupnosť potravín. Aj v našom prieskume sa ukázalo, ţe 

u nízkopríjmových respondentov je nákup potravín určovaný primárne ich cenou. Na základe 

toho moţno predpokladať, ţe táto skupina obyvateľov má obmedzenú dostupnosť výţivovo 

hodnotnejšej stravy a tým aj zdravého ţivotného štýlu. 

 

Konflikt záujmov 

Autorka na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Epidemiologické výskumy stavu výţivy populácií a prevalencie nekontagióznych chorôb 

predstavujú základnú zloţku preventívne orientovaných zdravotných štúdií. Tieto sú cennými 

zdrojmi nových informácií o zistených koreláciách medzi sledovanými parametrami, avšak 

potvrdenie ich kauzality a mechanizmus vzniku objasňujú aţ následné experimentálne 

a klinické štúdie. História epidemiologických populačných štúdií siaha do obdobia po 2. 

svetovej vojne, ako reakcia na narastajúcu chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva hlavne na 

kardiovaskulárne choroby v prosperujúcich štátoch.  

Prvá, dnes uţ klasická štúdia začala v USA výskum v danom zameraní s názvom 

Framingham Heart Study (1), ktorá priniesla cenné nové poznatky o rizikových faktoroch 

kardiovaskulárnych chorôb, ako aj moţnostiach ich účinnej prevencie. Podľa pôvodného 

programu mala štúdia trvať 20 rokov, ale pre mimoriadnu významnosť bola rozdelená do 

rôznych segmentov a kohort, v ktorých jej riešenie pokračuje aţ do súčasnosti ako uţ štvrtá 

generácia jej účastníkov. Uvedená štúdia sa tak stala vzorom pre ďalšie epidemiologické 

výskumy, najmä práce prof. Ancela Keysa, ktoré sa popri USA uskutočnili začiatkom 50. 

rokov so spolupracovníkmi vo viacerých európskych štátoch a dosiahnuté výsledky 

publikoval pod známym názvom Seven Countries Heart Study (2). Opodstatnene moţno 

predpokladať, ţe Framinghamská štúdia slúţila za vzor aj autorom slovenských 

epidemiologických výskumov, ktoré prezentujeme v súčasnej práci.  

Výskumné úsilie v oblasti výţivy na Slovensku v svetle súčasného vedeckého poznania 

začalo zaloţením Štátneho ústavu pre výţivu ľudu a dietetiku koncom roku 1945 v Bratislave 

a jeho zakladateľom bol primár MUDr. Imrich Sečanský, ktorý sa stal aj jeho prvým 

riaditeľom. Nový ústav výţivy predstavoval komplexnú výskumnú inštitúciu s nutričným, 

epidemiologickým, dietologickým a klinickým – metabolickým a gastroenterologickým 

zameraním. Za jeho existencie sa uskutočnili aj 2 kľúčové celoslovenské reprezentatívne 

výskumy výţivy obyvateľstva v r. 1951 – 1957 (Budlovský J., Sečanský I. a spol.), v rámci 

ktorých sa uskutočnilo klinické vyšetrenie 10 000 osôb (3).  

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Ďalší a dosiaľ ostatný celoslovenský výskum výţivy sa uskutočnil uţ pod vedením 

riaditeľa doc. MUDr. Andreja Bučka, DrSc. v r. 1983 – 1990, v 2 etapách – v jarnom 

a jesennom období s celkovým počtom 24 000 vyšetrených osôb (Kajaba I., Nagy L. a spol.) 

(4). Charakteristiku súboru a pouţité klinicko-biochemické metodiky jesennej časti 2. 

celoslovenského výskumu uvádzame v publikácii (5). Poskytujeme tým niektoré jeho 

výsledky, ktoré predstavujú základnú porovnávaciu bázu pre posúdenie zmien ukazovateľov 

stavu výţivy obyvateľstva v novších štúdiách. Uvedieme tieţ prehľad vybraných významných 

výskumov výţivy uskutočnených na Slovensku. Rozsah práce nám, ţiaľ, neumoţňuje uviesť 

všetky, tie však uplatníme v ďalších publikáciách. 

Vývoj epidemiologických výskumov na Slovensku 

Prvou a hneď grandióznou bola epidemiologicko-klinická štúdia uskutočnená vtedajším 

riaditeľom Endokrinologického ústavu SAV prof. MUDr. Juliánom Podobom, DrSc. 

a kolektívom spolupracovníkov v rokoch 1949 – 1953 s názvom Výskyt endemickej strumy 

a endemických neuropsychických degenerácií (oligofrénie a kreténizmu) s určením ich 

výskytu a rizikových oblastí na Slovensku v súvislosti s nedostatkom jódu v strave (6). 

Vykonaný bol reprezentatívny epidemiologicko-klinický výskum, pri ktorom sa vyšetrilo 

3,2 % obyvateľstva a týkal sa 602 obcí. Vyšetrených bolo 157 865 osôb, detí, mládeţe 

a dospelých oboch pohlaví, čo v súčasnosti predstavuje rozsah štúdie priam nedosiahnuteľný. 

Metodicky bola štúdia riešená sledovaním výţivy so zameraním na príjem jódu v strave, 

fyzikálnym vyšetrením štítnej ţľazy – strumy a stanovením antropometrických údajov. 

V klinických prípadoch sa uskutočnilo laboratórne stanovenie tyreotropného hormónu 

adenohypofýzy – TSH a základných hormónov štítnej ţľazy fT3 a fT4 v krvi (7). Zistilo sa, ţe 

napríklad v oblasti Slovenského Rudohoria bol výskyt strumy aţ u 70 % dievčat vo veku do 

10 rokov a u 80 % dospelých ţien. Výskyt kreténizmu na základe štúdie dosahoval na 

Slovensku aţ 3 %, pričom ľahších poškodení mozgu bolo oveľa viac. Exaktne sa potvrdilo, ţe 

hlavnou príčinou tohto stavu bol nedostatok jódu v strave. Riešenie úlohy tak prinieslo 

európske prioritné poznatky, ako aj progresívny návrh prevencie strumy zavedením jodidácie 

kuchynskej soli na základe tejto štúdie uţ v roku 1951, a ktorá bola v roku 1966 uzákonená 

ako povinná jódová profylaxia. Docielilo sa tým vymiznutie endemickej strumy a kreténizmu 

na Slovensku. Tieto výsledky rezonovali nielen v európskom meradle, ale moţno uviesť, ţe 

dodnes majú celosvetový význam. 

Ďalším významným počinom bolo uskutočnenie prvého celoslovenského výskumu výţivy 

obyvateľstva v rokoch 1951 – 1957 (3), v rámci ktorého bolo klinicky a somatometricky 

vyšetrených 10 000 osôb mladej generácie a dospelých oboch pohlaví. V časti štúdie sa 

uskutočnilo aj laboratórne vyšetrenie stanovením základných hematologických ukazovateľov 

a výskum výţivy respondentov sa uskutočnil vo vybraných rodinách inventórnou metódou, 

uplatnenou pri návšteve diétnej asistentky v rodine s kvalifikovanými kvantitatívnymi 

záznamami o spotrebe potravín. 

Prvý celoslovenský výskum výţivy poskytol viaceré významné poznatky o značných 

regionálnych rozdieloch v spotrebe potravín a pripravovaných jedál. Na jeho základe boli 

vypracované aj prvé štandardy priemernej výšky a hmotnosti oboch pohlaví v dospelej časti 
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obyvateľov Slovenska. Z dnešného pohľadu moţno uviesť, uţ ako raritný, nález z prvého 

celoslovenského výskumu – okolo 1% prevalenciu obezity u školskej mládeţe v okrese 

Prešov, ako aj údaje o výskyte obezity v mestách u 3 – 5 % detí. Častejšie však pritom boli 

nálezy výţivových deficiencií u detí a dospelých, ktoré sú dnes, našťastie, pri 

epidemiologických výskumoch výţivy uţ zriedkavými nálezmi. 

V ďalšom období bola Výskumnému ústavu výţivy ľudu (VÚVĽ) v Bratislave pridelená 

kľúčová federálna štátna výskumná úloha, ktorá sa ako jediná epidemiologická štúdia z 

Československa riešila aj v rámci medzinárodného biologického programu so sídlom 

v Londýne s názvom Výskum zdravotne-nutričného stavu obyvateľstva spádovej oblasti VSŢ 

(Východoslovenské ţeleziarne) na novo budovanom sídlisku Terasa, klasického mesta Košíc 

a kontrolnej vidieckej oblasti v okrese Trebišov, s osobitným zameraním na vznik 

a prevalenciu vybraných hromadných degeneratívnych chorôb. Prvá etapa prebiehala v r. 

1962 – 1966 (8 a, b) a 2. etapa v r. 1967 – 1971 (9). V štúdii prvýkrát na Slovensku došlo 

k širokému zavedeniu biochemických vyšetrení stavu výţivy sledovaných osôb, popri 

hematologických parametroch bolo novo zaradené stanovenie markerov kardiovaskulárnych 

chorôb – celkového cholesterolu a jeho frakcií LDL-cholesterolu a HDL-choleesterolu, 

triacylglycerolov v sére a askorbémie. Potvrdila sa pritom štatisticky vysoko významná 

inverzná korelácia medzi hladinou celkového cholesterolu a vitamínom C v sére, t. j. vyššia 

hodnota askorbémie súvisela s niţšou hodnotou cholesterolémie, a naopak. 

Kauzalita uvedenej závislosti bola potvrdená v cielenom 47-dňovom epidemiologickom 

teste (10) u osôb oboch pohlaví s hypercholesterolémiou a zníţenou askorbémiou vo veku 

40+ rokov so suplementáciou 300 mg vitamínu C per os/deň vo výskumnej skupine 32 osôb 

a v kontrolnej skupine 18 osôb bez uvedenej suplementácie (obr. 1, 2). 

 
Obr. 1. Vplyv vitamínu C (300 mg/deň) na cholesterolémiu vo vybranej skupine populácie  

počas 47 dní (január – marec); vek > 40 rokov 

 

Pre potvrdenie uvedenej závislosti sme vykonali ešte test 3-hodinového vylučovania 

vitamínu C v moči po i. v. podaní 100 mg kyseliny askorbovej (Celaskon Spofa) pri ktorom 

sa zistil výrazný rozdiel medzi sledovanými skupinami (obr. 3). Uvedený epidemiologický 
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poznatok predstavoval základ pre ďalšie experimentálne práce E. Gintera o potvrdení rizika 

hypercholesterolémie a ochrannej úlohe vitamínu C vo vzťahu k ateroskleróze (11, 12). 

 
Obr. 2. Hladina vitamínu C v sére po 47-dňovej aplikácii 300 mg vitamínu C/deň v testovanej  

a kontrolnej skupine osôb oboch pohlaví s hyposaturáciou vitamínu C vo veku > 40 rokov  

 

 
 

Obr. 3. Vylučovanie vitamínu C v mg v 3-hodinovom moči u sledovaných osôb s hypercholesterolémiou po 

intravenóznej injekcii 100 mg kyseliny askorbovej (Celaskon Spofa) 

 

V klinickom vyšetrení pri somatometrickom výskume mládeţe a dospelých osôb sa u nás 

prvýkrát zaviedla metóda kaliperometrie, a tým diagnostika obezity v súhlase s jej definíciou, 

t. j. podľa nadmerného mnoţstva tuku v tele (13). Vedecká realizácia podstatnej časti 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

V
it
a
m

ín
 C

 v
 s

é
re

 (
µ

m
o
l/
l)
  

 

testovaná skupina, n=32

kontrolna skupina, n=18

 P<0,05 

 P<0,02 

 pred  po 



115 
 

výsledkov epidemiologického výskumu (8, 9) bola prezentovaná na 8. medzinárodnom 

kongrese výţivy v Prahe v dňoch 28. 8. – 5. 9. 1969 a publikovaná v trojdielnom zborníku 

(VIII
th

 International Congress of Nutrition in Prague, 1969) (14). Na základe získaných 

výsledkov boli vypracované aj prvé slovenské Odporúčané výţivové dávky (OVD) pre 

fyziologické skupiny obyvateľstva v roku 1970 (15). V r. 1975 prešli na federálne OVD, ktoré 

boli následne 3-krát v 5-ročných intervaloch revidované a v r. 1997 sa stali opäť slovenskými 

OVD pre obyvateľstvo SR (16). Pre komplexnosť uvádzame, ţe v r. 2015 boli vypracované 

súčasne platné OVD pre obyvateľstvo SR ako ich 9. revízia (17). 

V období rokov 1983 – 1990 sa uskutočnil druhý reprezentatívny celoslovenský výskum 

výţivy obyvateľstva (v 2 etapách, klinicky bolo vyšetrených 24 osôb (detí, dospievajúcich 

a dospelých), viac ako polovica aj biochemicky (4). Po zadováţení moderného prístroja – 

atómového absorpčného analytického spektrometra, rozšírilo sa spektrum biochemických 

markerov o stanovenie sérových hladín stopových prvkov zinku a medi (18) a neskôr aj 

selénu. 

Reprezentatívny celoslovenský výskum stavu výţivy obyvateľstva poskytol aktuálne 

somatometrické a klinicko-biochemické údaje so zreteľom na pohlavné a vekové rozdiely, 

ako aj obraz o prevalencii nekontagióznych chorôb v mladej generácii a dospelých v SR. 

Týka sa to hlavne obezity, dyslipoproteinémií, artériovej hypertenzie, ale aj subklinických 

malnutričných symptómov, ktoré predstavujú základnú porovnávaciu bázu pre posúdenie 

zmien v nových epidemiologických štúdiách. Napríklad riziková hypercholsterolémia 

v priemere 6,4 mmol/l sa potvrdila v skupine muţov vo veku 35 – 40 rokov a druhý pík (6,2 

mmol/l) u muţov vo veku 50 – 60 rokov. U ţien sa potvrdil plynulý vzostup cholesterolémie 

s maximom v priemere 5,8 mmol/l vo veku 60 a viac rokov. Sledované hladiny 

triacylglycerolov v sére, základnej zloţky vysoko rizikového metabolického syndrómu, sa 

opäť potvrdili abnormálne zvýšeným píkom 2,2 mmol/l u 30 – 40 ročných muţov a u ţien s 

najvyššou hodnotou 1,9 mmol/l u 60- a viacročných. Potrebné je tu uváţiť, ţe za uvedenými 

priemernými údajmi sa ukrýva určitý počet osôb s oveľa vyššími hodnotami sledovaných 

ukazovateľov. Disponujeme aj údajmi ďalšieho rizikového faktora metabolického syndrómu, 

nálezov abnormálneho zníţenia hladiny HDL-cholesterolu v sére, ktoré diferencovane, podľa 

pohlavia a 2 vekových skupín, uvádzame na obr. 4. Vyplýva z neho u oboch pohlaví vzostup 

nálezov nízkych hladín s vekom výraznejšie u ţien a celkove je nález abnormálne zníţených 

hladín HDL-cholesterolu v sére významne vyšší u muţov oboch vekových skupín (30,4 %), 

v porovnaní s nálezom u ţien (26,3 %). Epidemiologické výsledky vývoja prevalencie 

preobezity a obezity u oboch pohlaví detí a mládeţe vo veku 7 – 18 rokov a dospelých vo 

veku 19 – 75 rokov počas 50 rokov na Slovensku sú publikované v práci (19). 

V nadväznosti na celoslovenský výskum výţivy boli realizované nasledovné 

epidemiologické štúdie: V roku 1994 štúdia Príjem a sérové hladiny antioxidačných 

vitamínov v 2 socio-ekonomických rozdielnych skupinách (20). V roku 1998 Spôsob výţivy 

detí a mládeţe, príjem makro- a mikronutrientov vo vybraných regiónoch SR v r. 1998 (21). 

Obe epidemiologické štúdie (20 a 21) poskytli údaje o niektorých zmenách v sledovaných 

nutričných a klinicko-biochemických ukazovateľoch. Ďalšou štúdiou bol Výskum prevalencie 
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chorôb srdcovo-cievnych a nádorových u obyvateľov modelových oblastí Banská Bystrica 

a Trebišov, v rámci projektu CINDI v r. 1993 – 2003, ktorý upozornil na aktuálnosť ich 

primárnej prevencie (22). V r. 2013 sa uskutočnila štúdia Monitoring stravovacích zvyklostí 

a výţivových preferencií vybranej populácie detí SR (23). 

 

 
 

Obr. 4. Prevalencia abnormálne zníţených hodnôt HDL-cholesterolu séra u ţien a muţov Slovenska v %  

(n = 3 133) z celoslovenského reprezentatívneho výskumu výţivy obyvateľstva 

 

Podnetná je epidemiologická štúdia s názvom Prevalence and Trends of Metabolic 

Syndrome in Slovakia, riešená v rokoch 2003 – 2017 s komplexným stanovením lipidového 

spektra a prínosnými realizačnými závermi (24). 

Rozsiahle epidemiologické výsledky prezentovali autori z Katedry výţivy ľudí Fakulty 

agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od r. 

2000 – 2006 na 6 vedeckých konferenciách s názvom Výţiva a potraviny pre tretie tisícročie 

a na ďalších 2 konferenciách v r. 2009 a 2010 s názvom Antioxidanty vo výţive, vydané na 

CD (Nitra: FAPZ SPU, Katedra výţivy ľudí). Hlavnými autormi v slede rokov sú Daniška, 

Fatrcová-Šramková, Chlebo, Habánová, Kopčeková, Mrázová, Lenártová, Gaţárová, 

Schwarzová, Holovičová, Chlebová a Predná. 

Ďalšie 2 práce pochádzajú zo špecializovaného pracoviska nemocnice sv. Svorada (Zobor, 

Nitra) Epidemiologická štúdia vplyvu niektorých habituálnych, nutričných a chorobných 

faktorov na vznik a rozvoj osteoporózy v súbore 1 600 vyšetrených osôb (25). Priniesla nové 

poznatky pre liečbu a tieţ prevenciu osteoporózy v populácii SR. Druhou je práca Vplyv 

obezity na funkciu pľúc, ktorá upozorňuje, ţe na viaceré závaţné komplikácie dýchacích 

ústrojov sprevádzajúce obezitu bude popri klinickej praxi potrebné myslieť a sledovať ich aj 

v rámci epidemiologických nutričných štúdií (26).  
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Spresnenie diagnostiky dyslipoproteinémií v epidemiologickej, nutričnej a klinickej praxi 

prinášajú ďalšie cenné práce (26, 27). Realizoval sa aj epidemiologický nutričný a klinicko-

biochemický výskum spôsobu a stavu výţivy ţien v SR s fyziologickou graviditou 

v celkovom počte 2 200 ţien (29), ktoré boli rozdelené na 2 vekové skupiny – do 25 rokov 

a 25 rokov a viac, ďalej na prvorodičky a viacrodičky (multipary). Vo výţive sa u nich v II. 

a III. trimestri zistil adekvátny príjem energie, mierne zvýšené zastúpenie bielkovín a mierne 

zníţené zastúpenie sacharidov. Spotreba tukov vykazovala nadmernosť v II. trimestri (131 % 

OVD) v porovnaní s III. trimestrom (108 % OVD), vykazuje však tolerovateľný rozptyl okolo 

OVD. Závaţnejšie sú kvalitatívne nedostatky vo výţive gravidných, nedostatočný príjem 

vápnika a vitamínu B2, čo súvisí s nízkou spotrebou mlieka a jeho výrobkov, rovnako aj 

vitamínu C a ţeleza, ktoré bude nutné suplementovať. Niţší príjem vitamínu A (ekvivalenty 

retinolu 670 µg/deň, OVD je 700 µg), moţno hodnotiť ako zodpovedajúci a bezpečný. 

Vzhľadom na moţné riziko z vyššieho príjmu vitamínu A je limitovaný jeho denný príjem pre 

gravidné na 1 500 µg (a u ţien plánujúcich tehotenstvo na 2 400 µg/deň ), nakoľko pri jeho 

vyššom príjme je moţnosť výskytu patologických zmien na centrálnom nervovom systéme 

plodu a aj teratogénny účinok (30). Somatické zmeny počas gravidity spočívajú v priemernom 

zvýšení telesnej hmotnosti o 10,7 kg, pričom pribliţne 1/3 patrí do prvej polovice a ďalšie 2/3 

do druhej polovice gravidity, čo zodpovedá európskym priemerom. Stanovená je v práci aj 

hranica nástupu obezity v gravidite údajom viac ako 16 kg a výraznej obezity pri prírastku 

viac ako 19 kg, avšak len ak je vylúčená moţnosť nadmerného mnoţstva plodovej vody, 

alebo prítomnosť opuchových stavov z retencie tekutín. Kaliperometriou je potvrdené 

postupné zvyšovanie mnoţstva podkoţného tuku. Z týchto údajov a po konfrontácii 

s odbornou literatúrou sa odhaduje pribliţne kumulácia tuku v tele gravidnej 3,5 – 4 kg 

a okolo 0,5 kg u plodu, takţe celkový prírastok 4,5 kg tuku počas gravidity sa povaţuje za 

prejav fyziologických telesných zmien. Pri biochemických zmenách dominuje nález 

hyperlipoproteinémie (zvýšenie o viac ako 50 %) v porovnaní s korešpondujúcimi vekovými 

skupinami negravidných ţien. Hyperlipoproteinémia sa do 2 – 3 mesiacov po pôrode 

spontánne upravuje na normálnu hodnotu, okrem geneticky podmienených, čo je opäť nutné 

povaţovať za prejav fyziologicky podmienených metabolických zmien. Ide o nový poznatok, 

ţe hyperlipoproteinémia môţe byť aj fyziologická, ale iba v určitom období – radostnom v 

ţivote ţien. Potvrdené sú aj zmeny hematologických parametrov: zníţenie počtu erytrocytov, 

koncentrácie hemoglobínu (Hb), hematokritu, ale aj proteinémie a siderémie, čo je nutné 

pripísať fyziologickej hypervolémii v gravidite. Znamená to, ţe pre posúdenie stavu výţivy 

gravidných musia platiť špeciálne hematologické a biochemické referenčné hodnoty, 

rozdielne od negravidných. Pre posúdenie výskytu anémie v gravidite WHO určilo kritérium 

pre koncentráciu Hb pod 110 g/l a pre nutnosť medikamentóznej suplementácie ţeleza 

hranicu Hb pod 100 g/l. Podľa uvedeného kritéria sa zistil výskyt anémie u gravidných hlavne 

v III. trimestri (15,4 %) a v 9. mesiaci (aţ u 20,5 % tehotných). Zníţený príjem ţeleza v strave 

a abnormálne nízka siderémia naznačujú, ţe ide o hypochrómnu anémiu. Práca je doplnená aj 

novými poznatkami, ţe v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a metabolických chorôb, ako sú 

ateroskleróza, artériová hypertenzia, dyslipoproteinémia, obezita, DM2 a iné, zohrávajú popri 

genetických dôleţitú úlohu aj faktory prítomné uţ v prenatálnom a ranom postnatálnom 
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období ţivota. Priekopnícke práce v tomto bádateľskom smere prislúchajú Barkerovi a spol., 

ktorí v r. 1989 (31) a 1995 (32) ako prví upozornili na vzťah medzí nízkou pôrodnou 

hmotnosťou (NPH) novorodenca (pod 2500 g a výrazne pod 1500 g) a zvýšenou úmrtnosťou 

na ischemickú chorobu srdca) u dospelých muţov a ţien v Anglicku. Tento nález potvrdili 

viacerí autori v rôznych populáciách a poukázali na asociáciu NPH s viacerými rizikovými 

faktormi. Asi 300 prác následne publikovaných do r. 2002 nachádza asociáciu medzi NPH, 

resp. inými antropometrickými indexmi novorodenca a chorobami dospelého veku. Tieto 

pozorovania sú predmetom hypotézy fetálneho programovania, resp. úsporného fenotypu 

(thrifty phenotype) pri vzniku aterosklerotických kardiovaskulárnych a viacerých 

metabolických chorôb v dospelosti. Je to cenný podnet pre zameranie aj domácich autorov 

bádateľského úsilia v danom smere. 

Podnetné sú aj 2 modelové epidemiologické štúdie výţivy športovcov. Prvá, Spôsob 

výţivy športovcov v zimnom tréningovom období vzhľadom na energetický výdaj u vodákov 

– kajakárov (33) a novšia Štandard výţivy a klinicko-biochemické charakteristiky stavu 

výţivy športovcov – veslárov (34). Potvrdzuje významnú formatívnu funkciu na ţelanú 

telesnú stavbu športovca a z biochemického hľadiska je dôleţitý nález štatisticky významne 

zvýšenej hladiny HDL-cholesterolu v sére u športovcov v porovnaní s korešpondujúcou 

skupinou nešportovcov.  

Významné bolo i riešenie vedecko-výskumného projektu MŠVVaŠ SR pre štrukturálne 

fondy EU (ASFEU) s názvom Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a moţnosti 

redukcie zdravotných rizík v rokoch 2009 – 2012 (35). V rámci projektu došlo k uskutočneniu 

viacerých epidemiologických štúdií, ktoré sú publikované v zborníku SZU  v roku 2012 (36). 

Uvedieme z nich 2 vysoko aktuálne. Prvá štúdia, Vybrané kardiovaskulárne markery 

u vegetariánov a nevegetariánov (37) a ďalšia, Pozitíva a negatíva črevnej mikroflóry – 

moţno ich ovplyvniť stravou? (38). 

Zaiste je medzi preventívne epidemiologické štúdie potrebné zaradiť od roku 1951 

kaţdých 10 rokov konané celoštátne sledovania somatického vývoja detí a dospievajúcej 

mládeţe SR vo veku 7 – 18 rokov antropometrickými metódami, ktoré poskytujú 

diferencovane pre pohlavia a vekové skupiny štandardné hodnoty telesných výšok 

a hmotností, ako aj vypracované pásma výškovo-hmotnostných indexov a v ostatnom čase aj 

priemerné hodnoty obvodu pása. Všetky tieto údaje sú dôleţité aj pre diagnostiku obezity 

u detí a adolescentov. Na tejto významnej a náročnej práci sa viac rokov podieľali a niektorí 

z nich sa dosiaľ aj podieľajú pracovníci ako Kukura, Lipková, Grunt, Ághová, Ševčíková, 

Jurkovičová, Nováková, Regecová, Hamade, Babjaková, pracovníci regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva a mnohí ďalší (39 – 45). Všetkým týmto je treba uviesť zaslúţené 

uznanie a vďaku za tvorbu cenných materiálov, ktoré sú určené na stanovenie stavu výţivy, 

diagnostiku obezity, ako aj pre ďalšie usmerňovania optimálneho telesného vývoja mladej 

generácie Slovenska.  
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Záver 

V práci je prezentovaná bohatá história epidemiologických výskumov v období 

Československa a súčasného Slovenska. Potvrdzuje to priaznivú skutočnosť, ţe domáci autori 

dostatočne včas nastúpili na invenčne zamerané výskumné riešenie aktuálnych problémov 

výţivy a zdravotného stavu obyvateľstva. Epidemiologické štúdie výţivy a zdravotných 

charakteristík obyvateľstva sa dnes povaţujú za základné články preventívnej i klinickej 

medicíny. Prostredníctvom nich dochádza k odhaľovaniu faktorov ţivotného prostredia 

rizikových ale aj benefitných, s včasnou moţnosťou eliminovania prvých a plnej podpory 

druhých. Týka sa to hlavne prevencie viacerých tzv. civilizačných chorôb, kde na ich 

zvládnutie bude potrebné vynaloţiť ešte značné úsilie, ale aj finančné zabezpečenie 

výskumného riešenia závaţných zdravotných problémov zo strany štátu. Mladým kolegom 

hygienikom a klinikom pri nástupe tejto, pre obyvateľstvo vysoko prospešnej výskumnej 

aktivity, ţeláme veľa docielených úspechov. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti.  
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AKO SA ZMENILA VÝŽIVOVÁ SPOTREBA VYSOKOŠKOLÁKOV  

V PRIEBEHU ROKOV 1992 – 2019? 

 

 

K. Hirošová, Z. Štefániková, S. Sekretár, D. Vondrová, M. Samohýl, I. Kachútová,  

Ľ. Argalášová, J. Jurkovičová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

 

 

 

Správna výţiva je základným predpokladom zdravého vývoja človeka, hlavnou 

podmienkou prevencie závaţných chorôb, ktoré postihujú veľké skupiny obyvateľstva a majú 

tieţ nezanedbateľné sociálne a ekonomické dosahy. Nesprávne zloţenie stravy, ktoré 

nezodpovedá potrebám organizmu, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory viacerých 

chronických chorôb. Naopak, zdravou stravou a správnymi stravovacími návykmi je moţné 

posilniť niektoré adaptačné mechanizmy, a tak zníţiť škodlivý vplyv rizikových faktorov. 

Obyvatelia Slovenska za posledné desaťročia pozvoľna menia svoje stravovacie návyky, 

ale ešte stále sa nestravujú zdravo. Dlhodobo sa traduje a analýza spotreby potravín podľa 

Štatistického úradu Slovenskej republiky ukazuje, ţe stravovacie zvyklosti nášho 

obyvateľstva ešte stále nezodpovedajú zdravotným odporúčaniam. Aj keď sa trend spotreby 

potravín od roku 1990 zmenil aj v súvislosti so zmenou ţivotného štýlu, výţiva mnohých 

skupín obyvateľstva je stále energeticky nadmerná a nutrične nevyváţená. Udáva sa, ţe 

hlavným problémom je nadmerný energetický príjem, pokrývaný najmä vysokou spotrebou 

tukov (často skrytých tukov v potravinárskych výrobkoch), vajec a cukru, ako aj nedostatočné 

krytie potreby niektorých vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a pod. (1, 2). 

Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť výţivovú spotrebu vysokoškolských študentov 

z aspektu intersexuálnych a medziročných rozdielov v priebehu 28 rokov a porovnať ju 

s odporúčanými výţivovými dávkami potravín (3). 

 

Súbor a metódy 

Súbor tvorilo 8 184 vysokoškolských študentov – medikov v priemernom veku 22,7 rokov 

(2 723 muţov – 33,3 %, 5 461 ţien – 66,7 %). Ide o profesijne homogénny súbor mladých 

zdravých osôb s nadpriemernými vedomosťami o nutričnej prevencii a zásadách zdravej 

výţivy. Pomocou podrobnej stravovacej anamnézy (24-hodinový recall) sme získali 

kompletné informácie o výţivovej spotrebe všetkých študentov v období rokov 1992 aţ 2019. 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Na rozdiel od celoštátnych alebo medzinárodných štatistických údajov (ŠÚ SR, WHO, 

FAO a pod.), kde sa hodnotí spotreba „nakúpených“ potravín, v priamom populačnom 

epidemiologickom sledovaní sme sledovali spotrebu „skonzumovaných“ potravín formou 

potravinových košov. Na porovnanie sme za rovnaké obdobie rokov 1992 aţ 2019 

vyhodnotili celoslovenské trendy spotreby hlavných potravinových komodít na obyvateľa 

ročne a porovnali ich s odporúčanými dávkami potravín (ODP). 

 

Výsledky 

V tab. 1 uvádzame údaje o priemernej spotrebe potravín na 1 obyvateľa Slovenskej 

republiky v roku 1992 a v roku 2019. Odklon od odporúčaných dávok základných potravín je 

značný a pohybuje sa od 29,9 % (spotreba hovädzieho mäsa) po 179,3 % (spotreba hydiny). 

Nezmenila sa celková spotreba mäsa, k poklesu spotreby došlo v komoditách hovädzie a 

bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, tuky, cukor, obilniny, zemiaky, strukoviny; 

nárast spotreby pozorujeme pri spotrebe hydiny, rýb, syrov a tvarohov, rastlinných tukov, 

cestovín, zeleniny a ovocia s výrobkami. 

U študentov pozorujeme vo väčšine prípadov podobné trendy, ale súčasne aj výrazné 

intersexuálne rozdiely.  

Pokiaľ ide o spotrebu mäsa a mäsových výrobkov (obr. 1) priemerná denná spotreba sa 

u muţov pohybuje vysoko nad ODP, a naopak, spotreba ţien je po celé obdobie sledovania 

významne niţšia neţ u muţov a nedosahuje ani v jednom roku ODP. Trend spotreby je 

u oboch pohlaví v priebehu 28 rokov stúpajúci, rýchlejšie u muţov. 

Štruktúra spotreby podľa druhov mäsa v našom súbore sa odlišuje od celoslovenských 

údajov, ale aj od ODP (obr. 2). V celoštátnom meradle dominuje spotreba bravčového mäsa – 

52 %, hydinové mäso tvorí 40 %. Naopak, u študentov pozorujeme výraznú preferenciu 

hydinového mäsa, v roku 2019 to bolo u muţov 63 %, u ţien dokonca aţ 72 % spotreby mäsa, 

pričom trend je naďalej stúpajúci (obr. 3). Súčasne v zhode s celoslovenským trendom stúpa 

podiel konzumácie mäsových výrobkov. Kým v roku 1992 tvorili mäsové výrobky 

u študentov 30 % spotreby, v roku 2019 uţ 50 % (u muţov aţ 52 %) z celkovej konzumácie 

mäsa (obr. 4).  

Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov je u študentov dlhodobo neuspokojivá, a 

výrazne niţšia u ţien v porovnaní s muţmi (obr. 5). Kým u muţov je priemerná spotreba 

mierne nad polovicou ODP, u ţien sa väčšinou pohybuje len pribliţne v 1/3 ODP, hoci trend 

je dlhodobo stúpajúci. Vysoká a stúpajúca je však spotreba syrov – v r. 1992 predstavovala 

91 % ODP, v r. 2019 uţ 151,4 % ODP. 

Podobne negatívne moţno hodnotiť spotrebu rýb – u muţov v priemere spĺňa ODP, ale 

zaznamenali sme klesajúci trend. U ţien, napriek mierne stúpajúcemu trendu, ani v jednom 

roku nedosiahla spotreba ODP (obr. 6). Priemerná ročná spotreba rýb u obyvateľov naproti 

tomu zaznamenala zvýšenie o 1,6 kg/os./rok (tab. 1). 
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Tab. 1. Spotreba potravín na obyvateľa v SR (kg za rok). Porovnanie spotreby v rokoch 1992 a 2019, 

odporúčané dávky potravín (ODP) a plnenie ODP 

Druh potravín 1992
2 

2019
2 Rozdiel 1992 

– 2019
 

ODP a prípustný 

interval spotreby
3 

% plnenia ODP 

2019 

Mäso spolu 69,3 69,3 0,0 57,3 (51,6–63,0) 120,9 

– hovädzie, teľacie 14,5 5,2 -9,3 17,4 29,9 

– bravčové 39,9 35,7 -4,2 22,2 160,8 

– hydina 13,3 26,9 +13,6 15,0 179,3 

Ryby 4,0 5,6 +1,6 6,0 93,3 

Mlieko a mliečne výrobky 193,8 173,6 -20,2 220,0 (206,0–240,0) 78,9 

– syry, tvarohy 5,0 5,3 +0,3 10,1 52,5 

Vajcia (ks) 323,0 224,0 -99,0 201  111,4 

Tuky spolu 24,0 21,7 -2,3 22,0 (19,8–23,1) 98,6 

– RJTO 
1 

12,9 15,6 +2,7 16,2 96,3 

Cukor 36,6 31,7 -4,9 30,9 102,6 

Obilniny v hodnote múky 108,5 77,0 -31,5 98,5 (94,0–103,0) 78,2 

– Cestoviny 4,7 7,2 +2,5  . 

Zemiaky  77,7 52,8 -24,9 80,6 (76,3–84,9) 65,5 

Strukoviny  1,8 1,5 -0,3 2,6 (2,1–3,2) 57,7 

Zelenina a výrobky 105,0 106,9 +1,9 127,9 (116,9–138,9) 83,6 

Ovocie a výrobky 62,5 67,1 +4,6 96,7 (86,7–106,7) 69,4 
1
 rastlinné jedlé tuky a oleje 

2
 Zdroj: Spotreba vybraných potravín na 1 obyvateľa, SLOVSTAT (Štatistický úrad SR, 2019) 

3 
Odporúčané dávky potravín a prípustný interval racionálnej spotreby (platné od 1. 1. 2000) 

 

 
 

Obr. 1. Denná spotreba mäsa a mäsových výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 

a porovnanie s ODP 

 

Napriek tomu, ţe sme zaznamenali pokles spotreby vajec v našej populácii z 323 ks na 

224 ks/os./rok, stále ide o nadmernú spotrebu – predstavuje 111,4 % ODP (tab. 1). 

U študentov – muţov pozorujeme prekračovanie ODP len v niektorých rokoch, ţeny v celom 

sledovanom období nedosahujú ODP, hoci (na rozdiel od obyvateľstva SR) u oboch pohlaví 

sledujeme stúpajúci trend spotreby vajec (obr. 7).  
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Obr. 2. Štruktúra spotreby mäsa u muţov a ţien – porovnanie rokov 1992, 2019,  

porovnanie so spotrebou obyvateľov SR a s ODP 

 
 

Obr. 3. Trendy spotreby bravčového, hovädzieho mäsa a hydiny u študentov v rokoch 1992 – 2019  

 

V spotrebe tukov nepozorujeme výrazné intersexuálne rozdiely, ich spotreba u oboch 

pohlaví nedosahuje ODP (podobne aj v populácii SR je mierne pod ODP – 98,6 %). U ţien 

pozorujeme dlhodobý pokles spotreby celkových tukov (obr. 8). U ţien sa výrazne zlepšila aj 

štruktúra spotreby tukov – zaznamenali sme nárast spotreby rastlinných tukov z 31 % (1992) 

na dvojnásobok (2019). U muţov nastalo len mierne zvýšenie spotreby rastlinných tukov. 

U oboch pohlaví však podiel spotreby rastlinných tukov nedosahuje ODP (obr. 9). 
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Obr. 4. Vývoj spotreby mäsa a mäsových výrobkov u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 

 
Obr. 5. Denná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 

a porovnanie s ODP 

 

Obr. 6. Denná spotreba rýb a výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien a porovnanie s ODP 
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Obr. 7. Denná spotreba vajec, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

Obr. 8. Denná spotreba tukov, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

Obr. 9. Štruktúra spotreby tukov u muţov a ţien v roku 1992 a 2019 a porovnanie s ODP 
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V spotrebe mlynsko-pekárenských výrobkov majú opäť prevahu muţi a vo viacerých 

rokoch prekračuje ich spotreba ODP, u ţien ani v jednom roku nedosiahla ODP (obr. 10). 

Trendy spotreby sú takmer vyrovnané, na rozdiel od populácie SR, kde pozorujeme výrazný 

pokles spotreby obilnín (o 31,5 kg/os./rok) – v r. 2019 dosiahla len 78,2 % ODP (tab. 1). 

Odlišný obraz pozorujeme pri spotrebe cestovín, kde v niektorých rokoch mali ţeny vyššiu 

spotrebu ako muţi a trend spotreby je u ţien výrazne stúpajúci (obr. 11). Stúpajúci trend 

spotreby cestovín je zjavný aj v celej populácii – vzrástla zo 4,7 kg na 7,2 kg/os./rok. 

 
 

Obr. 10. Denná spotreba mlynsko-pekárenských výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien 

v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

Obr. 11. Denná spotreba cestovín, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 

 

Výrazný pokles spotreby pozorujeme v komoditách zemiaky a strukoviny – tak v celej 

populácii, ako aj v súbore vysokoškolákov. Spotreba zemiakov sa na celoštátnej úrovni 

dostala na 65,5 % ODP, spotreba strukovín len na 57,7 % ODP. U študentov pozorujeme 

trvalý pokles spotreby zemiakov rovnako u muţov i ţien, v r. 2019 dosiahla ich spotreba len 

33,5 % ODP (obr. 12). Kým priemerná spotreba strukovín v rokoch 1992 – 2000 pribliţne 
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zodpovedala ODP, v ďalších rokoch zaznamenávame pokles ich spotreby (obr. 13), v r. 2019 

dosiahla 69,9 % ODP, čo je viac ako celoštátna spotreba 57,7 % ODP). 

 

Obr. 12. Denná spotreba zemiakov, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

 

Obr. 13. Denná spotreba strukovín, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

Jednou z mála komodít, kde kaţdoročne majú ţeny vyššiu spotrebu neţ muţi, je ovocie 

a ovocné výrobky (obr. 14). Aj keď v začiatkoch nášho sledovania bola spotreba ovocia u 

študentov uspokojivá, po roku 1997 sa spotreba ovocia systematicky zniţovala, rovnako 

u muţov aj ţien, a súčasná konzumácia (r. 2019) predstavuje uţ len 55 % ODP (obr. 14), čo je 

podstatne menej ako v celej populácii (69,4 % ODP v r. 2019). Zároveň s poklesom celkovej 

konzumácie ovocia a ovocných výrobkov sa však zlepšuje štruktúra spotreby ovocia, to 

znamená relatívne zvyšovanie podielu čerstvého, najmä tuzemského ovocia, podiel 

konzumácie juţného ovocia sa prakticky nezmenil (obr. 15). U študentov v roku 2019 

konzumácia čerstvých plodov tvorila 88,3 % podiel, v celoslovenskom meradle to bol len 

67,1 % podiel. 
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Obr. 14. Denná spotreba ovocia a ovocných výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien v rokoch 1992 – 2019 

a porovnanie s ODP 

 

 

 

Obr. 15. Zmeny v štruktúre spotreby ovocia u muţov a ţien – porovnanie rokov 1992 a 2019 

 

Konzumácia zeleniny je u študentov (rovnako u muţov aj ţien) dlhodobo nedostatočná 

a i keď jej konzumácia vykazuje stúpajúci trend, stále je hlboko pod ODP – v r. 2019 

predstavovala len 77 % z odporúčanej dennej dávky. Pozitívnym trendom je zvyšovanie 

podielu čerstvej zeleniny z celkovej spotreby zeleniny a zeleninových výrobkov. Podiel 

čerstvej zeleniny v roku 1992 bol 65,3 %, v roku 2019 sa zvýšil na 84,3 %. Spotreba zeleniny 

a výrobkov v celej populácii síce tieţ vykazuje mierne stúpajúci trend, v r. 2019 však 

predstavovala len 83,6 % ODP so 71,5 % podielom čerstvej zeleniny. 
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Obr. 16. Denná spotreba zeleniny a zeleninových výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien  

v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

V spotrebe cukru sme zistili len minimálne intersexuálne rozdiely. Aj v celej populácii, aj 

v súbore vysokoškolákov sledujeme dlhodobý systematický pokles spotreby cukru, ale kým 

v celej populácii spotreba ešte stále prekračuje ODP (102,6 % ODP v r. 2019), v našom 

súbore spotreba nedosahuje ODP a v r. 2019 predstavovala len 32,6 % ODP (obr. 17). 
 

 

Obr. 17. Denná spotreba cukru a výrobkov, trendy spotreby u muţov a ţien  

v rokoch 1992 – 2019 a porovnanie s ODP 

 

Vyhodnotili sme celkovo výţivovú spotrebu študentov v r. 2019 z aspektu plnenia ODP. 

Z obr. 18 je zrejmé, ţe výţivová spotreba študentov je nevyváţená, vo väčšine komodít 

nedosahuje 100 % plnenie. Obzvlášť nedostatočná je konzumácia hovädzieho mäsa, 

zemiakov, ovocia, mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj viacerých iných komodít. Pri väčšine 

potravinových skupín sa ukazuje ešte horšie plnenie neţ je celoslovenský priemer (najväčšie 
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rozdiely pozorujeme pri spotrebe bravčového mäsa, rýb, mlieka a mliečnych výrobkov, 

rastlinných tukov a zemiakov). Naopak, v porovnaní s celoštátnou spotrebou majú študenti 

nadmernú spotrebu hydiny, syrov, vajec a vyššiu spotrebu obilnín a strukovín).  

 
Obr. 18. Výţivová spotreba vysokoškolákov v r. 2019 v porovnaní s ODP 

 

Diskusia 

Vyhodnotili sme vývoj spotreby hlavných potravinových komodít vo veľkom súbore 

mladých jedincov s nadpriemernými nutričnými vedomosťami metódou 24-hodinového 

recallu, t. j. „zjedených“ potravín, na rozdiel od celoštátnych alebo medzinárodných 

štatistických údajov (ŠÚ SR, WHO, FAO a pod.), kde sa hodnotia „nakúpené“ potraviny. 

Toto hodnotenie a porovnávanie s celoštátnymi údajmi „nakúpených“ potravín a s ODP je 

v súvislosti s pouţitou metodikou (jednodenná konzumácia a extrapolácia údajov na ročnú 

spotrebu) zaťaţené určitou chybou. Okrem toho pri získavaní údajov nemoţno u časti 

respondentov vylúčiť snahu korigovať svoju výţivovú spotrebu – tendenciu podhodnocovať 

svoju spotrebu opakovane pozorujeme najmä u študentov s nadváhou/obezitou a u ţien (4, 5). 

Chybou je však zaťaţená aj metodika počítania „nakúpených“ potravín – nie všetky nakúpené 

potraviny sú aj zjedené a nepočíta sa s domácim samozásobovaním. 

Z našich výsledkov vyplýva, ţe výţivová spotreba vysokoškolákov je nevyváţená, vo 

väčšine komodít sledujeme nedostatočné plnenie ODP, v prípade hydiny, syrov a vajec 

pozorujeme vysoké prekračovanie ODP. Negatívne treba hodnotiť stúpajúci trend spotreby 

mäsových výrobkov, vajec a klesajúcu spotrebu zemiakov, strukovín, ovocia. Naopak, 

pozitívne moţno hodnotiť stúpajúci trend spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (len u ţien), 

rastlinných tukov a zeleniny a klesajúci trend spotreby celkových tukov a cukru. 
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Spotreba mäsa súvisí so ţivotnou úrovňou, stravovacími zvyklosťami populácie, 

ţivočíšnou výrobou a spotrebiteľskými cenami. V porovnaní s inými komoditami sa mäso 

vyznačuje vysokými výrobnými nákladmi a vysokými výrobnými cenami. Dopyt po mäse je 

spojený s vyššími príjmami a posunom – v dôsledku urbanizácie – k zmenám v konzumácii 

potravín, ktoré uprednostňujú v strave zvýšené mnoţstvo bielkovín zo ţivočíšnych zdrojov. 

Aj keď svetový mäsový priemysel poskytuje jedlo a obţivu miliónom ľudí, má aj značné 

environmentálne a zdravotné dôsledky pre planétu. Mäso však, aj napriek niektorým 

komunikovaným rizikám, prináša viacero benefitov a preto v primeranom mnoţstve 

a správnej štruktúre je dôleţitou súčasťou ľudskej stravy (6). Negatívne moţno hodnotiť 

stúpanie odbytu a spotreby lacnejších a menej kvalitných druhov mäsových výrobkov. 

Podobný trend moţno pozorovať aj v iných vyspelých krajinách – takmer polovicu spotreby 

mäsa tvoria klobásy, hamburgery, tučné bravčové výrobky a pod. Celosvetovo moţno značnú 

časť zvýšenia spotreby mäsa pripísať celosvetovému zvýšeniu spotreby hydiny (čo 

pozorujeme aj u našich vysokoškolákov), hovädzie mäso na celosvetovej úrovni nepreukazuje 

ţiadny nárast úrovne spotreby (7). 

Obilniny aj naďalej zostávajú najdôleţitejším zdrojom potravy na svete. Tomu zodpovedá 

aj stabilná konzumácia a plnenie ODP na 100,6 % – ako jedinej komodity u našich študentov. 

Úroveň spotreby vajec sa na celom svete zdvojnásobila, pričom nárast je výraznejší v 

rozvojových krajinách v porovnaní s priemyselnými krajinami a ukazuje mierny nárast 

spotreby najmä vo východnej Európe (7). Potvrdzuje to stúpajúca spotreba vajec u našich 

študentov, na rozdiel od celej populácie, v ktorej pozorujeme dlhoročný postupný pokles ich 

konzumácie. 

Mlieko a mliečne výrobky významným spôsobom prispievajú k zabezpečeniu pestrosti 

stravy a dodávajú organizmu človeka kvalitné ţiviny. Aj keď v mnohých rozvojových 

krajinách, najmä v Ázii, stúpol príjem mlieka, za posledných niekoľko desaťročí sa vo 

vyspelých krajinách (vrátane Slovenska) prudko zníţil, čo sa odzrkadlilo na náraste spotreby 

sýtených nápojov a dţúsov (7). Napriek tomuto poznatku sme zaznamenali stúpajúcu 

spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, ale len u študentiek, u muţov spotreba dlhodobo 

stagnuje. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v SR značne zaostáva za okolitými štátmi 

strednej Európy. V roku 2018 podľa dostupných údajov z krajín strednej Európy napríklad 

vysokú spotrebu mlieka mliečnych výrobkov v hodnote mlieka bez masla na obyvateľa malo 

Česko (245,8 l) a Poľsko (221 l). V SR bola zaznamenaná spotreba len 171,1 l. Porovnateľnú 

hodnotu spotreby ako SR v roku 2018 vykazovalo Maďarsko 165,5 l (8). Nakoľko majú na 

tom podiel niektoré módne „výţivové smery“ a rôzne mediálne vyhlásenia tzv. odborníkov na 

výţivu o škodlivosti mlieka, je ťaţko posúdiť. 

Ryby sú dôleţitým zdrojom kvalitných bielkovín a majú nízky obsah tuku (s výnimkou 

olejnatých rýb, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom polynenasýtených n-3 mastných kyselín s 

dlhým reťazcom). Ryby môţu byť aj významným zdrojom jódu akumulovaného v ich 

prostredí. V porovnaní s niektorými európskymi prímorskými krajinami je spotreba rýb na 

Slovensku dlhodobo nedostatočná (na celoštátnej úrovni, aj u našich študentov).  
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Aj keď ovocie a zelenina významne neprispievajú k príjmu energie a makroţivín, 

významným spôsobom prispievajú k príjmu mikronutrientov, vlákniny a zdraviu prospešných 

fytonutrientov. Aj keď produkcia ovocia a zeleniny v posledných rokoch rastie, nedostatočná 

spotreba zostáva na celom svete problémom. V krajinách strednej a východnej Európy 

zostáva spotreba ovocia a zeleniny výrazne pod odporúčanou úrovňou (7, 9). Podobný 

význam vo výţive človeka majú aj strukoviny, ktoré v mnohých krajinách tvoria základné 

potraviny spolu s obilninami. Napriek ich nepochybným benefitom zaznamenávame 

u študentov pokles spotreby ovocia a strukovín a len veľmi mierny nárast spotreby zeleniny. 

Naše výsledky nekorešpondujú s výsledkami štúdie Stea et al. (9), ktorí potvrdili pozitívnu 

súvislosť medzi spotrebou ovocia a zeleniny a úrovňou vzdelania. V celej populácii SR síce 

moţno pozorovať pomalý nárast spotreby ovocia a zeleniny, ich spotreba však stále 

nedosahuje ODP. Nízka spotreba ovocia a zeleniny je však hlavným problémom výţivy aj 

v mnohých iných krajinách (10). 

V spotrebe zemiakov moţno v jednotlivých krajinách pozorovať odlišné trendy. 

V priemyselne vyspelých krajinách má ich spotreba klesajúci trend na rozdiel od rozvojových 

krajín, kde má, naopak, stúpajúci trend (7). Zodpovedajú tomu aj naše výsledky – sledujeme 

dlhodobý pokles spotreby zemiakov ako u študentov, tak aj v celej populácii napriek tomu, ţe 

ide o tradičnú domácu potravinu. 

Spotreba rastlinných olejov sa výrazne zvýšila vo všetkých regiónoch sveta (pribliţne 

trojnásobne v rozvojových krajinách a dvojnásobne v priemyselne vyspelých krajinách). 

Zatiaľ čo na začiatku 60. rokov minulého storočia sa ţivočíšne tuky konzumovali vo väčšom 

meradle ako rastlinné oleje (napr. aj v Európe), postupne došlo k výraznému poklesu spotreby 

ţivočíšnych tukov súčasne s rastom spotreby rastlinných olejov. Očakáva sa, ţe tento trend 

bude pokračovať aj naďalej, najmä z hľadiska zdravotných dôsledkov stravy s vysokým 

obsahom ţivočíšnych tukov s vysokým podielom nasýtených mastných kyselín (7). 

 

Záver 

Muţi konzumujú viac mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, rýb, 

vajec, obilninových výrobkov (okrem cestovín), zemiakov a strukovín neţ ţeny. Ţeny 

konzumujú viac ovocia a ovocných výrobkov. Pribliţne rovnaká je u oboch pohlaví 

konzumácia celkových tukov, zeleniny a cukru. 

V období rokov 1992 aţ 2019 u študentov klesla spotreba tukov, zemiakov, strukovín, 

cukru, ale najmä ovocia. Naopak, vzrástla spotreba mäsa a najmä mäsových výrobkov, 

hydiny, vajec, rastlinných tukov a zeleniny, u ţien aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov a 

cestovín. Spotreba rýb a obilninových výrobkov sa výraznejšie nezmenila. 

Výţivová spotreba študentov nie je v súlade s odporúčaniami. Konzumácia mäsa je 

kvantitatívne dostatočná, ale štruktúrou spotreby nevyváţená, konzumácia mlieka a 

mliečnych výrobkov a rýb je nedostatočná, konzumácia hydiny, syrov a vajec je nadmerná. 

Konzumácia zemiakov, zeleniny a najmä ovocia je kriticky nízka, i keď sa zlepšila štruktúra 



135 

 

spotreby (vyšší je podiel čerstvých plodov). Pozitívne moţno hodnotiť nízku konzumáciu 

bravčového mäsa, celkových tukov a cukru. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti.  
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Kardiovaskulárne choroby sú globálnou príčinou smrti číslo jeden a každoročne si podľa 

odhadov vyžiadajú 17,9 milióna životov, čo je takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku 

neprenosných chorôb. Mnoho z týchto úmrtí je u ľudí do 70 rokov a najviac sa vyskytujú v 

krajinách s nízkym a stredným príjmom. Rizikové faktory súvisiace so stravou, vrátane 

konzumácie potravín obsahujúcich priemyselne vyrobené tuky, sú hlavnou hnacou silou úmrtí 

v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb, ktorým je možné zabrániť. Vylúčenie trans-tukov z 

potravy je však uskutočniteľné a nákladovo efektívne. Môže zlepšiť zdravie a pohodu ľudí, 

aby sa dosiahla zdravšia populácia a zachránili sa životy. 

Na problematiku škodlivosti trans-mastných kyselín (T-MK) sa poukazovalo niekoľko 

desaťročí, čo malo za dôsledok postupné prijímanie technologických opatrení, najmä pri 

výrobe hydrogenizovaných rastlinných tukov. T-MK predstavujú osobitný druh nenasýtených 

mastných kyselín. V problematike označovania potravín (nariadenie (EÚ) č. 1169/2011) sa 

vymedzujú ako „nasýtené kyseliny najmenej s jednou nekonjugovanou (t. j. prerušenou aspoň 

jednou metylénovou skupinou) dvojitou väzbou C-C v transkonfigurácii. Niektoré T-MK sa 

vyrábajú priemyselne a hlavným potravinovým zdrojom priemyselných mastných kyselín sú 

čiastočne hydrogenované oleje. Čiastočne hydrogenované oleje všeobecne obsahujú nasýtené 

a nenasýtené tuky vrátane T-MK v rôznych podieloch podľa použitej výrobnej technológie. 

T-MK môžu byť zároveň prirodzene prítomné v živočíšnych potravinách, ako sú mliečne 

výrobky alebo mäso z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz (T-MK pochádzajúce 

z prežúvavcov). Znižovanie obsahu T-MK sa zameriava na priemyselne vyrábané T-MK, 

pretože ich podiel možno v týchto tukoch upraviť, zatiaľ čo podiel T-MK v tukoch 

prežúvavcov je relatívne stabilný. Zdroje T-MK z prežúvavcov tvoria 0,3 až 0,8 denného 

energetického príjmu v závislosti od stravovacích návykov v rámci Európy. Vysoký príjem T-

MK prispieva k riziku vzniku koronárnej choroby srdca. Existujú dôkazy o tom, že napríklad 

v Dánsku sa vďaka zavedeniu zákonných limitov pre priemyselné T-MK, znížil počet úmrtí 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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spôsobených kardiovaskulárnymi chorobami. Do troch rokov potom, ako sa zaviedol zákonný 

limit, sa úmrtnosť pripisovaná kardiovaskulárnym chorobám znížila v priemere približne 

o 14,2 úmrtí na 100 000 obyvateľov ročne. 

Diéty s vysokým obsahom nasýtených tukov sú spojené so zvýšeným rizikom 

kardiovaskulárnych ochorení. Údaje zo štúdií opakovane ukazujú, že súčasné priemerné 

úrovne príjmu nasýtených tukov prevyšujú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) týkajúce sa menej ako 10 % celkového energetického príjmu takmer vo všetkých 

členských štátoch Európskej únie (1).  

V rámci prieskumu vykonaného ÚVZ SR v r. 2016 (Best practices of the Member States 

in food reformulation) počas slovenského Predsedníctva v rámci Rady Európskej únie až 20 

krajín EÚ malo zavedené rôzne iniciatívy na preformulovanie (zmenu zloženia) potravín s 

cieľom znížiť množstvo trans-tukov (napr. Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, 

Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, 

Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko). 

Podľa získaných údajov sa preformulovanie najčastejšie zameriavalo na potraviny, ako sú 

napr. koláče, sušienky a cukrovinky (Česká republika, Nemecko, Litva, Poľsko) ďalej tuky, 

oleje, margarín a slané pochutiny (Nemecko, Litva, Poľsko) (obr. 1) (2). 

 

 

Obr. 1. Komodity potravín so zameraním na zmenu obsahu T-MK 

 

Základy pre prijatie regulovania obsahu T-MK boli dané v nariadení (ES) č. 1169/2011 

o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, kde v čl. 30 ods. 7 v problematike T-

MK sa ustanovuje, že Komisia s ohľadom na vedecké dôkazy a skúsenosti získané 

v jednotlivých členských štátoch predloží do 13. decembra 2013 správu o prítomnosti T-MK 

v potravinách a celkovo v strave u obyvateľstva EÚ. Zároveň je ustanovené, že v prípade 

potreby Komisia pripojí k tejto správe legislatívny návrh.  
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Vzhľadom na dlhotrvajúcu stagnujúcu situáciu v oblasti T-MK, na základe požiadania 

Európskeho Parlamentu, v r. 2018 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 

stanovisko na základe zhrnutých údajov z kontrolovaných intervenčných štúdií, v ktorým 

potvrdil, že konzumácia stravy obsahujúcej T-MK má nepriaznivé účinky na hladiny lipidov v 

krvi, ktoré predpovedajú zvýšenie rizika koronárnych srdcových chorôb v porovnaní s 

konzumáciou stravy obsahujúcou cis-mononenasýtené mastné kyseliny alebo cis-

polynenasýtené mastné kyseliny, a že účinok je závislý od dávky. Kohortové štúdie 

preukázali konzistentnú súvislosť medzi vyšším príjmom T-MK a zvýšeným rizikom 

ischemickej choroby srdca. Konzistencia dôkazov z týchto dvoch typov štúdií poskytla silnú 

podporu pre záver, že príjem T-MK má lineárny účinok závislý od dávky, ktorý zvyšuje 

riziko pre kardiovaskulárne choroby v porovnaní s príjmom iných mastných kyselín vo výžive 

(3). Odporúčania krajín EÚ a mimo EÚ naznačujú, že príjem T-MK v strave by mal byť čo 

najmenší. V nadväznosti na stanovisko EFSA, po niekoľkoročnom úsilí, bolo v EÚ prijaté 

nariadenie Komisie (EÚ) 2019/649 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o T-MK iné ako T-MK, ktoré 

sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu. Nariadenie (ES) nadobudlo účinnosť 1. 

apríla 2021 (4). 

Postupné opatrenia v priemysle za posledných 15 – 20 rokov spôsobili, že príjem T-MK 

sa znížil v mnohých EÚ krajinách na 1 – 2 %. Podobne je pravdepodobné, že zníženie T-MK 

pomocou právnych prostriedkov v Dánsku, zavedené v roku 2003, pomôže vysvetliť 70% 

pokles úmrtnosti na srdcovo-cievne choroby zaznamenaný v Dánsku v rokoch 1980 až 2009. 

 

Metodika 

Monitoring T-MK sa uskutočnil v r. 2018. Odber vzoriek tukov (olejov, stužených 

pokrmových tukov a hydrogenovaných masiel) vykonali regionálne úrady verejného 

zdravotníctva. Laboratórne vyšetrenie tukov bolo vykonané v laboratóriách ÚVZ SR. 

Stanovenie trans-izomérov metylesterov mastných kyselín sa vykonalo metódou kapilárnej 

plynovej chromatografie s použitím plameňovoionizačného detektora (FID), v prípade 

stužených margarínov a pokrmových tukov vo vyizolovanej lipidickej zložke. Výsledky boli 

vyjadrené ako % trans-izomérov kyseliny olejovej v tuku, % trans-izomérov kyseliny 

linolovej v tuku a suma % trans-izomérov v tuku (t. j. T-MK v g/ 100 g tuku). Odporúčanou 

normou pre hodnotu T-MK boli Odporúčané výživové dávky pre obyvateľov SR (9. revízia) 

(5). 

 

Výsledky 

Spolu bolo analyzovaných 47 vzoriek olejov a tukov (z toho 22 olejov, 2 olivové oleje, 21 

stužených pokrmových tukov a 3 hydrogenované maslá). V prípade stužených pokrmových 

tukov mali väčšie zastúpenie zo sledovaných trans-izomérov trans-izoméry kyseliny olejovej, 

pričom priemer sumy trans-izomérov mastných kyselín pri stužených pokrmových tukoch 
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predstavovalo 1,38g/100 g tuku. Najvyššia nameraná suma trans-izomérov predstavovala 

2,98 g / 100 g tuku.  

V prípade rastlinných olejov mali vyššie zastúpenie trans-izoméry kyseliny linolovej. 

Priemerná hodnota trans-izomérov predstavovala 0,071 g/100 g tuku, najvyššia hodnota trans-

izomérov mastných kyselín pri rastlinných tukoch bola zo sledovaných vzoriek nameraná 

v hodnote 0,39 g/100 g tuku.  

Z výsledkov analyzovaných vzoriek možno skonštatovať, že v prípade 9 vzoriek 

stužených tukov (t. j. 43 % zo vzoriek stužených tukov, 19 % zo všetkých analyzovaných 

vzoriek) boli hodnoty sumy T-MK vyššie ako 2 g/100 g tuku. Pri ostatných analyzovaných 

vzorkách boli hodnoty T-MK pod hodnotou 2 g/100 g tuku. V prípade masla boli namerané 

hodnoty T-MK rovné alebo nižšie ako 0,1 g/100 g tuku (obr. 2 – 5).  

 

 
 

Obr. 2. Množstvo T-MK v rastlinných olejoch 

 

 

Obr. 3. Množstvo T-MK v stužených pokrmových tukoch 
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Obr. 4. Porovnanie množstva T-MK v olejoch a v stužených pokrmových tukoch 

 

 

Obr. 5. Porovnanie priemerného množstva T-MK (g / 100 g tuku) v sledovaných komoditách potravín 

 

Diskusia  

Európske usmernenia o prevencii kardiovaskulárnych chorôb, usmernenia Európskej 

kardiologickej spoločnosti a mnohé vedecké spoločenstvá v Európe odporúčajú, aby nie viac 

ako 1 % celkového príjmu energie pochádzalo z T-MK a podobne priemyselne vyrábané T-

MK by sa mali vylúčiť. 

T-MK v priemyselne vyrobených potravinách poskytujú fyzikálne a chemické vlastnosti, 

ktoré sú atraktívne pre výrobcov potravín, vrátane vytvárania relatívne lacného tuhého alebo 
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polotuhého tuku. Tento proces ničí aj labilné omega-3 mastné kyseliny a tým znižuje 

náchylnosť k žltnutiu tuku a predlžuje trvanlivosť výrobkov a optimalizuje požiadavky pri 

kuchynskej úprave pokrmov vyprážaním. T-MK sa nachádzajú vo viacerých potravinárskych 

výrobkoch vrátane niektorých pekárenských výrobkov (napr. sušienky a pečivo), rastlinné 

tuky (napr. margaríny a nátierky), cukrovinky (výplne a krémy) a niektoré vyprážané jedlá 

(napr. zemiakové lupienky). Konečný obsah T-MK v týchto produktoch sa líši podstatne od 

< 1 % do viac ako 50 % celkového tuku. T-MK na druhej strane sa tvoria v bachore zvierat 

napr. hovädzieho dobytka a oviec, a tak sa prirodzene nachádzajú v tuku mlieka, masle, syre 

alebo hovädzom mäse v množstve 2 – 9 % T-MK celkového tuku (6). 

Primárne zdravotné problémy týkajúce sa T-MK súvisia so zvýšeným príjmom T-MK a 

zvýšenou hladinou cholesterolu v sére a úmrtiami na kardiovaskulárne choroby.  

Vzťah medzi príjmom T-MK a incidenciou ischemickej choroby srdca hlásenou vo 

viacerých publikovaných štúdiách bol vyšší ako predpovedaný v dôsledku zmien hladín 

lipidov v sére. Predpokladá sa, že T-MK môžu mať vplyv aj na ďalšie rizikové faktory 

ischemickej choroby srdca (napr. môžu podporovať rozvoj kardiovaskulárnych chorôb 

cestami ako sú systémový zápal, endoteliálny zápal, dysfunkcia, inzulínová rezistencia, 

viscerálna adipozita, arytmie a rozvoj cukrovky).  

Na Slovensku pred prijatím spoločnej EÚ legislatívy v oblasti regulácie obsahu T-MK 

bolo prijaté regulovanie na úrovni odporúčania v rámci Odporúčaných výživových dávok pre 

obyvateľov SR (OVD), ktorých 9. revízia bola uverejnená 19. júna 2015 vo vestníku 

Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa OVD pre denný príjem T-MK platí doposiaľ nie viac 

ako 1 E%, pričom odporúčacie požiadavky na energiu sú diferencované na základe 

fyziologických potrieb organizmu v závislosti od veku, pohlavia, fyzickej aktivity a pre 

tehotné a dojčiace ženy. 

Podľa predchádzajúcich prieskumov a štúdií medzi krajinami EÚ k hlavným 

prispievateľom T-MK vo výžive patrilo mlieko, mäso, mliečne výrobky, pekárenské výrobky, 

vyprážané výrobky, koláče a sušienky. Väčšina krajín uviedla priemerný príjem v populácii 

pod 2 g/deň alebo nižší ako 1 E% príjmu, hoci existujú prípady, keď jednotlivci alebo 

podskupiny obyvateľstva môžu mať podstatne vyšší príjem. 

Pri prieskume vedomostí obyvateľstva EÚ o výskyte T-MK v potravinách, zdrojoch a 

účinkoch na zdravie sa zistilo, že ich úroveň je pomerne nízka. Len málo krajín vedie 

kampane, resp. informuje obyvateľov o problematike T-MK. Vzdelávanie obyvateľov je 

potrebné považovať za rovnako dôležité ako regulovanie množstva prostredníctvom 

legislatívnych limitov, aby mohli prijímať informované rozhodnutia. Ak spotrebitelia nie sú 

dostatočne informovaní o T-MK, informácie napr. o nutričnom označovaní nemusia priniesť 

zamýšľaný prínos, pokiaľ ide o rozhodnutia pri výbere a preferovaní potravín a následne 

vplyvu na zdravie spotrebiteľov.  

V celej EÚ došlo v rôznej miere k úsiliu o zníženie T-MK v potravinách, čiastočne v 

reakcii na zákonné limity pre T-MK, čiastočne prostredníctvom priemyselnej samoregulácie 
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alebo verejno-súkromných partnerstiev. Účinné a podstatné zníženie T-MK v potravinovom 

reťazci bolo hlásené v krajinách so zákonným obmedzením (napr. v Dánsku), ako aj v 

krajinách s dobrovoľnými opatreniami zo strany priemyslu (napr. v Holandsku). V mnohých 

prípadoch sa to dosiahlo bez zvýšenia obsahu nasýtených mastných kyselín. Preformulovanie 

výrobkov môže predstavovať výzvu v závislosti od kategórie potravín a technickej zdatnosti 

výrobcu, ale o finančných dôsledkoch pre podniky a spotrebiteľov sa vie len málo. Podobne je 

ťažké odhadnúť vplyv alternatív T-MK na životné prostredie, ak chýbajú kvantitatívne údaje. 

 

Záver 

Z výsledkov monitoringu z r. 2018 vykonaného regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva v SR vyplynulo, že namerané množstvá transmastných kyselín prekračovali 

odporúčané najvyššie množstvo, t. j. 2 g/100 g tuku (OVD) vo vzorkách stužených 

pokrmových tukov, a to až v 19 % zo všetkých analyzovaných vzoriek.  

V nadväznosti na uvedené je na mieste naďalej výzva pre potravinársky priemysel vyvíjať 

postupy a procedúry zamerané na dosiahnutie potravinárskeho výrobku s čo najnižším 

obsahom T-MK, súčasne so zachovaním kvality a funkčnosti výrobku. 

K tomuto významne prispeje nariadenie Komisie (EÚ) 2019/649, ktoré nadobudlo 

účinnosť 1. apríla 2021. Podľa tohto nariadenia komisie obsah T-MK iných ako T-MK, ktoré 

sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu, v potravinách určených pre konečného 

spotrebiteľa a potravinách určených na dodávky pre maloobchod, nesmie prekročiť hodnotu 2 

gramy na 100 gramov tuku. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí zásobujú iných 

prevádzkovateľov potravinárskych podnikov potravinami, ktoré nie sú určené pre konečného 

spotrebiteľa alebo nie sú určené na dodávky pre maloobchod, zabezpečia, aby sa 

prevádzkovateľom zásobovaných potravinárskych podnikov poskytovali informácie o 

množstve T-MK iných ako T-MK, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu, 

ak dané množstvo presahuje hodnotu 2 gramy na 100 gramov tuku. Stanovenie limitov pre T-

MK v potravinách je vyjadrené v časti B prílohy III nariadenia (ES) 1925/2006 o pridávaní 

vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. S ohľadom na ochranu 

zdravia a zabezpečenie informovanosti spotrebiteľa by bolo užitočné nutričné označenie na 

spotrebiteľskom obale potraviny prostredníctvom symbolov, ktorému sa v súčasnosti venuje 

pozornosť ako zo strany krajín EÚ, tak i zo strany členských štátov.  

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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MIGRÁCIA FORMALDEHYDU A MELAMÍNU Z PLASTOVÝCH VÝROBKOV 

S PRÍMESOU RASTLINNÝCH VLÁKIEN PRICHÁDZAJÚCICH  

DO KONTAKTU S POTRAVINAMI  

 

 

M. Syčová, K. Sejkorová  

RÚVZ so sídlom v Poprade, Národné referenčné laboratórium pre materiály  

prichádzajúce do kontaktu s potravinami, Poprad 

 

 

 

S rastúcim dôrazom na elimináciu plastových materiálov, používaných ako pri 

jednorazovom balení potravín, tak aj pri opakovane používaných materiáloch a výrobkoch 

prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (FCM), dochádza k snahe nahradiť tradičné plasty 

ekologickejšími alternatívami. Tento tlak na výrobcov a predajcov FCM vzniká nielen 

zo strany Európskeho parlamentu, ktorý od roku 2021 zakazuje predaj vybraných 

jednorazových plastov, a národných iniciatív jednotlivých členských štátov Európskej únie, 

ale aj zo strany samotných spotrebiteľov, ktorí aktívne vyhľadávajú alternatívne (prírodné) 

materiály.  

V niektorých prípadoch sa výrobcovia vracajú k tradičným materiálom používaným pred 

širokým rozvojom plastových obalov. Často ide o sklenené fľaše, cestovinové slamky, 

povoskované papiere, textilné obaly, drevený kuchynský riad a iné. Na trhu sa však môžeme 

už niekoľko rokov stretnúť aj s novými alternatívnymi typmi výrobkov, ako sú bavlnené 

obalové obrúsky upravené rôznymi prírodnými voskami a olejmi, papierové slamky, 

menuboxy z cukrovej trstiny, jednorazové i opakovane použiteľné výrobky z kyseliny 

polymliečnej alebo plastové materiály vyrobené s prísadou rastlinných vlákien, ktorým sa 

v tomto príspevku budeme venovať.  

Práve plastové materiály s prísadou bambusových alebo iných rastlinných vlákien sú na 

trhu často mylne označované ako ekologické či biodegradovateľné výrobky. Dochádza tak k 

nesprávnemu označovaniu výrobkov, k zavádzaniu spotrebiteľov a nepravdivej reklame. Na 

túto tému sme už v minulosti upozorňovali v príspevku na webových stránkach Úradu 

verejného zdravotníctva (1).  

Najčastejším príkladov takýchto výrobkov bývajú hrnčeky, detské taniere alebo iný 

kuchynský riad z formaldehyd-melamínovej živice s bambusovými vláknami či kukuričnou 

múkou. Plastové materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, môžu 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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obsahovať iba povolené monoméry a prísady, ktoré sú uvedené v pozitívnom zozname látok 

v prílohe č. I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami (2). Bambus, kukuričná múka, ani ďalšie rastlinné vlákna 

a drviny (okrem FCM č. 1060 a FCM č. 96, ktoré musia byť ešte ďalej individuálne 

posudzované), nie sú povolenými prídavnými látkami v plastoch. Výrobky z týchto 

kombinovaných materiálov sú teda nelegálne uvádzané na trhu Európskej únie (EÚ) 

a jednotlivé členské štáty ich postupne zakazujú (3).  

Európska odborná pracovná skupina pre FCM sa na spoločných rokovaniach zhodla 

na stanovisku, že prírodné prísady v plastovej matrici, ako je bambus, sú samé o sebe 

pravdepodobne nízkym zdravotným rizikom. Konkrétne zdravotné riziko však vzniká 

v prípadoch, keď je kvalita prírodných prísad nízka, ďalej keď obsahujú nečistoty alebo 

kontaminanty, keď obsahujú produkt reakcie alebo rozkladu, prípadne prispievajú k jeho 

tvorbe, keď materiál vplyvom použitých prísad môže spôsobiť zmeny – narušenie štruktúry 

daného polyméru, čím môže dochádzať k zvýšenej migrácii nebezpečných látok 

(formaldehyd, melamín). Laboratórne analýzy FCM z melamínu v kombinácii s bambusom 

tieto vplyvy skutočne preukázali. Narušenie homogenity polyméru môže viesť k tomu, že do 

potravín migruje zvýšené množstvo látok z plastov, vrátane melamínu a formaldehydu (3).  

Problematickosť takýchto výrobkov dokladá aj vysoký počet hlásení 

v európskom systéme RASFF (rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá). Najčastejšie 

ide o migráciu formaldehydu alebo melamínu v hodnotách nad ich špecifickým migračným 

limitom (SML). Vo vyššie uvedenom nariadení Komisie (EÚ) č. 10/2011 je SML pre plastové 

FCM stanovený na hodnotu 2,5 mg/kg v prípade melamínu (FCM č. 239) a 15 mg/kg 

v prípade formaldehydu (FCM č. 98). 

Formaldehyd je dôležitá chemická látka, ktorá sa široko používa nielen v lepidlách 

a plastoch, ale aj v stavebníctve, textilnom priemysle, liekoch, kozmetike a detergentoch. Je aj 

vedľajším produktom pri fajčení tabaku, spaľovaní pohonných látok automobilov a 

rezidenčnom spaľovaní dreva. Jeho použitie sa ďalej rozširuje na konzervačné látky 

v potravinách, ako sú niektoré talianske syry, sušené potraviny, prípadne ryby. Z dôvodu 

takého rozsiahleho používania vo výrobkoch sa formaldehyd hojne nachádza v interiéroch aj 

exteriéroch. Akútne vystavenie pôsobeniu formaldehydu môže spôsobiť rôzne zdravotné 

problémy, napr. podráždenie častí tela (oči, nos, hrdlo a pokožka). Dlhodobá expozícia môže 

viesť k určitým typom rakoviny a rozvoju astmy (4). 

Melamín je organická chemická látka, ktorá sa používa v plastoch, lepidlách, pracovných 

doskách, hnojivách, kuchynskom riade a inde. Aj keď nie sú priame štúdie o účinkoch 

melamínu na ľudské zdravie, na predpovedanie toxických účinkov je možné použiť údaje zo 

štúdií na zvieratách. Melamín spôsobuje pri testoch na zvieratách kamene v močovom 

mechúre a v kombinácii s kyselinou kyanurovou vytvára kryštály, ktoré môžu viesť k tvorbe 

obličkových kameňov. Tieto malé kryštály môžu blokovať aj malé trubičky v obličkách, 

čo zastaví tvorbu moču a následne dôjde k zlyhaniu obličiek, v niektorých prípadoch aj 

k smrti zvierat. Preukázala sa aj karcinogenita melamínu u zvierat, zatiaľ ale nie sú dostatočné 

dôkazy na posúdenie karcinogénneho rizika na ľudský organizmus (5). 
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 Od roku 2016 sa výkon úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s 

potravinami v Slovenskej republike, okrem iných komodít, špecificky zameriava aj na zistenie 

možnej migrácie formaldehydu, resp. melamínu z výrobkov, ktoré obsahujú bambusové 

vlákna alebo iné prírodné materiály.  

V nasledujúcom texte sa ďalej budeme venovať vyhodnoteniu našich kontrol od začiatku 

roka 2016 do konca roku 2020, zmenám v prístupoch k testovaniu plastových výrobkov po 

vydaní 15. dodatku k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 a štatistickému vyhodnoteniu 

hlásených nevyhovujúcich plastových výrobkov s prímesou bambusu alebo iných 

nepovolených rastlinných vlákien v systéme RASFF od 01. 01. 2017 do 22. 04. 2021.  

 

Materiály a metódy 

Testovanie špecifickej migrácie formaldehydu (FCM č. 98) z výrobkov odobratých 

v rámci výkonu úradných kontrol  

Vzorky melamín-formaldehydových výrobkov s prídavkom bambusových a iných 

rastlinných vlákien určených na priamy styk s potravinami boli odobraté v distribučnej sieti 

v rámci výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami 

v Slovenskej republike. Odbery boli vykonané v sledovanom období od 01. 01. 2016 do 31. 

12. 2020. Vzorky boli analyzované v Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály 

a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Poprade. 

Podmienky migračných skúšok boli zvolené v súlade s požiadavkami Guidelines 

on testing conditions for articles in contact with foodstuffs, EUR 23814 EN 2009, CRL-NRL-

FCM Publication 1st Edition 2009 (EC, JRC, Institute for Health and Consumer Protection) 

a v súlade s požiadavkami Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic 

amines from polyamide kitchenware and for formaldehyde from melamine kitchenware, 

EUR 24815 EN 2011, 1st edition 2011 (EC, JRC, Institute for Health and Consumer 

Protection).  

Výrobky boli naplnené 3% kyselinou octovou za podmienok testovania: doba kontaktu 

2 h 
+5

0 min, teplota (70  2) °C. Vždy išlo o 3 výluhy po sebe, z 2 paralelných skúšok 

ku každému výrobku, pričom bol analyzovaný 3. výluh. Formaldehyd (FCM č. 98) sa 

stanovoval skríningovou spektrofotometrickou metódou s acetylacetónom (akreditovaná 

skúšobná metóda v súlade s normou: STN P CEN/TS 13130-23, charakteristiky skúšobnej 

metódy sú uvedené v tab. 1). Pri skúške formaldehyd reagoval s pentán-2,4-diónom 

v prítomnosti octanu amónneho za vzniku 3,5-diacetyl-1,4-dihydrolutidínu. Absorbancia 

komplexu sa merala na UV spektrofotometri SHIMADZU UV-1800 pri vlnovej dĺžke 410 

nm, v kyvetách dĺžky 10 mm. Výsledky špecifickej migrácie formaldehydu boli vyjadrené 

v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami.  
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Tab. 1. Charakteristiky skúšobnej metódy pre stanovenie formaldehydu 

Koncentračný rozsah (mg/kg) 3 – 30 

Medza stanoviteľnosti (mg/kg) 3,0 

Opakovateľnosť (%) 0,5 

Vnútrolaboratórna reprodukovateľnosť (%) 0,9 

Správnosť (%) 101,9 

Neistota (%)  5 

 

Štatistické spracovanie dát z RASFF 

Údaje o hlásených nevyhovujúcich plastových výrobkoch s prímesou bambusu alebo 

iných nepovolených rastlinných vlákien v systéme RASFF boli vyhodnotené v programe 

EXCEL. Hodnotené obdobie bolo pre naše účely stanovené od 01. 01. 2017 do 22. 04. 2021.  

 

Výsledky a diskusia 

Výstupy z úradných kontrol 

V období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020 bolo v rámci výkonu úradných kontrol nad 

materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami v Slovenskej republike odobratých 

71 vzoriek plastových výrobkov s rôznym podielom bambusových a iných rastlinných 

vlákien, určených na priamy styk s potravinami. Všetky vzorky boli odobraté v distribučnej 

sieti.  

Ako je vidieť na obr. 1, z celkového počtu 71 odobratých vzoriek bola hodnota 

analyzovaného formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej u 54 výrobkov 

pod medzou stanoviteľnosti danej metódy, u 14 výrobkov nad medzou stanoviteľnosti 

metódy, ale zároveň pod legislatívnym limitom formaldehydu (SML = 15 mg/kg) vo výluhu 

vzorky. Z celkového počtu 71 odobratých vzoriek z výrobkov bolo v 3 vzorkách množstvo 

analyzovaného formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej v hodnotách nad 

legislatívnym limitom, a preto tieto vzorky nesplnili požiadavky aktuálnej legislatívy, boli 

hlásené v systéme RASFF a stiahnuté z trhu (obr. 2). Z celkového počtu 71 analyzovaných 

vzoriek teda 68 vzoriek splnilo príslušné legislatívne požiadavky a 3 vzorky tieto požiadavky 

nesplnili, preto boli posúdené ako zdravotne nebezpečné výrobky.  

Ďalej sme sa v tejto štúdii zamerali na pôvod výrobkov. Všetky výrobky, ktoré sú 

uvádzané na trh EÚ, musia spĺňať európsku legislatívu a v jednotlivých členských štátoch je 

kvalita výrobkov kontrolovaná v rámci úradných kontrol, vo vybraných komoditách FCM 

i v rámci hraničných kontrol pri prvom vstupe na územie EÚ. Z 3 nebezpečných výrobkov, 

hlásených v RASFF, mali 2 výrobky pôvod v Číne a 1 výrobok bol vyrobený v Poľsku. 

Z celkového počtu analyzovaných výrobkov bolo 11 vzoriek vyrobených v krajinách EÚ, 55 

v Číne, 4 vo Vietname a 1 vzorka bola vyrobená v Hong Kongu (obr. 3). 
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Obr. 1. Počet výrobkov s hodnotou analyzovaného formaldehydu pod a nad hodnotou 

legislatívneho limitu 15 mg/kg 

 

   

Obr. 2. Zdravotne nebezpečné výrobky s hodnotou formaldehydu nad legislatívnym limitom 

15 mg/kg v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej 

 

 

Obr. 3. Pôvod odobratých výrobkov 
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Výstupy z RASFF 

Pri plánovaní úradných kontrol v SR sa každý rok vychádza z legislatívnych požiadaviek 

na výrobky určené na styk s potravinami, z frekvencie a rozsahu hlásených nebezpečných 

výrobkov v systéme RASFF, podaní a sťažností spotrebiteľov, nových obalových trendov, 

z minulosti prevádzkovateľov a výsledkov úradných kontrol vykonaných na území SR 

v predchádzajúcich rokoch.  

Ako je zreteľné z obr. 4, počet hlásení plastových výrobkov s prídavkom bambusu alebo 

iných rastlinných vlákien v RASFF v sledovanom období od 01. 01. 2016 do 22. 04. 2021 

postupne narastal až na celkový počet 91 notifikácií. V roku 2016 išlo o 2 hlásenia, v roku 

2017 o 4 hlásenia, v roku 2018 o 15 hlásení, v roku 2019 až o 36 hlásení, v roku 2020 počet 

hlásených výrobkov mierne poklesol na hodnotu 21 a od 01. 01. 2021 do 22. 04. 2021 bolo 

zaznamenaných 13 hlásení.  

 

Obr. 4. Počet hlásených plastových výrobkov s prídavkom bambusu alebo iných rastlinných vlákien  

v RASFF v sledovanom období od 01. 01. 2016 do 22. 04. 2021 

 

Obr. 5 zobrazuje jednotlivé dôvody zákazu problematických výrobkov na trhu EÚ. 

V 33 prípadoch išlo o vysokú migráciu formaldehydu z bambusových výrobkov, 

pri 17 bambusových výrobkoch bola zaznamenaná vysoká migrácia melamínu, pri 23 

výrobkoch s prídavkom bambusu bola analyzovaná nadlimitná migrácia melamínu aj 

formaldehydu. Z celkového počtu 91 notifikácií, 1 bambusový výrobok nesplnil legislatívne 

požiadavky aj v ukazovateli celková migrácia látok a 1 bambusový výrobok aj v 

ukazovateľoch celková migrácia látok a špecifická migrácia formaldehydu, 1 plastový 

výrobok s prímesou dreva mal presiahnutý limit pre formaldehyd aj melamín. Od roku 2020 

sa v RASFF začali postupne pridávať hlásenia zákazu dovozu výrobkov do EÚ (a tak 

prípadného nelegálneho uvedenia na trh EÚ) na základe prítomnosti bambusu a iných 

rastlinných látok v plastoch bez laboratórneho testovania, t.j. iba na základe prítomnosti 



150 
 

nelegálnej prísady. V roku 2020 išlo o 7 hlásení z Rakúska a Španielska, v období od 01. 01. 

2021 do 22. 04. 2021 o 13 hlásení zo Španielska, z Belgicka, Grécka a Nemecka.  

 

 

Obr. 5. Percentuálne zastúpenie dôvodov hlásení plastových výrobkov s prídavkom bambusu  

alebo iných rastlinných vlákien v RASFF v sledovanom období od 01. 01. 2016 do 22. 04. 2021 

 

Zmena v prístupu k testovaniu plastov 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1245 z 2. septembra 2020, ktorým sa mení a opravuje 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk 

s potravinami je v poradí už jeho 15. dodatkom. Okrem iného sa v ňom mení testovacia 

stratégia plastov. Naše analýzy boli realizované podľa aktuálnej platnej legislatívy, teda podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 do 14. dodatku vrátane. 

V pôvodnej verzii (do 14. dodatku) bolo v bode 2.1.6 v prílohe V uvedené, že pri výrobku 

určeného na opakovaný styk s potravinami sa migračná skúška urobí trikrát na jednej vzorke 

pomocou inej dávky potravinového simulátora. Súlad sa overoval na základe úrovne migrácie 

zistenej v treťom výluhu. Ak existoval nezvratný dôkaz o tom, že sa úroveň migrácie 

nezvyšovala v rámci druhej a tretej skúšky, a ak sa neprekročili migračné limity počas prvej 

skúšky, potom neboli potrebné žiadne ďalšie skúšky (6).  

Vydaním 15. dodatku sa táto testovacia stratégia plastov určených pre opakované použitie 

mení a bod 2.1.6 v prílohe V vysvetľuje, ako tieto predmety testovať. Migračné skúšky sa 

vykonajú trikrát na jednej vzorke pomocou inej dávky potravinového simulátora. Špecifická 

migrácia sledovanej látky v druhej skúške nesmie prekročiť množstvo zistené pri prvej skúške 

a zároveň špecifická migrácia v tretej migračnej skúške nesmie prekročiť množstvo zistené 

v druhej skúške. Súlad výrobku s platnou legislatívou sa overí na základe úrovne migrácie 

zistenej v treťom výluhu a na základe stability materiálu od prvej po tretiu skúšku migrácie. 

Stabilita materiálu je nedostatočná, ak je migrácia nad úrovňou detekcie v ktorejkoľvek z 

troch skúšok a zvyšuje sa od prvej skúšky migrácie po tretiu. V prípade takto zistenej 

nedostatočnej stability výrobku sa jeho súlad s platnou legislatívou nesmie deklarovať ani v 

prípade, že v žiadnej z troch skúšok nebol prekročený špecifický migračný limit daného 
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ukazovateľa. Pokiaľ sa úroveň migrácie znižuje v rámci druhej a tretej skúšky, a ak sa 

neprekročia migračné limity analyzovanej látky počas prvej skúšky, nie sú potrebné žiadne 

ďalšie skúšky. Bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá, pokiaľ sa pri prvej migračnej skúške 

zistí látka, ktorá podľa článku 11 ods. 4 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 nesmie 

migrovať v zistiteľných množstvách, daný výrobok sa nikdy nesmie považovať za materiál v 

súlade s týmto nariadením (7). Táto úprava 15. dodatku obzvlášť myslí na nestabilitu 

materiálov, ktorá môže vzniknúť v procese výroby materiálu, ale aj pridaním bambusu alebo 

iných látok, narušujúcich stabilitu daného výrobku. 

 

Záver 

V sledovanom období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020 bolo v rámci výkonu úradných 

kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami v Slovenskej republike 

odobratých 71 vzoriek plastových výrobkov s obsahom bambusových a iných rastlinných 

vlákien, určených na priamy styk s potravinami. Vzorky boli následne testované v Národnom 

referenčnom laboratóriu pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami na 

Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Z celkového počtu 71 

odobratých vzoriek bola hodnota analyzovaného formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% 

kysliny octovej u 54 výrobkov pod medzou stanoviteľnosti analytickej metódy, u 14 

výrobkov nad medzou stanoviteľnosti metódy, ale zároveň v súlade s legislatívnym limitom 

15 mg/kg formaldehydu. V 3 testovaných vzorkách bol zistený nesúlad s požiadavkami 

aktuálnej legislatívy, preto boli posúdené ako zdravotne nebezpečné, následne hlásené v 

RASFF a stiahnuté z trhu.  

Od 01. 01. 2016 do 22. 04. 2021 bolo do RASFF pridaných 91 notifikácií k plastovým 

výrobkom obsahujúcim bambusové a iné rastlinné vlákna, určených na priamy styk 

s potravinami. V 76 prípadoch boli výrobky hlásené z dôvodu presiahnutej špecifickej alebo 

celkovej migrácie látok do potravinového simulátora. V prípade 15 hlásení išlo o zákaz 

vstupu výrobkov na trh EÚ z dôvodu nesúladu s platnou Európskou legislatívou. V plastoch 

nesmie byť pridaný bambus a iné nepovolené prídavné látky podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Z tohto 

dôvodu tieto výrobky jednotlivé členské štáty EÚ postupne zakazujú a sťahujú z trhu. Ako je 

v texte vysvetlené, bambus (a podobné rastlinné aditíva v plastoch) sám o sebe nepredstavuje 

vysoké zdravotné riziko, ale môže okrem iného narušiť stabilitu plastov, z ktorých následne 

migrujú chemické látky, ako je formaldehyd a melamín. Toto tvrdenie dokladá nielen vysoký 

počet hlásení takýchto výrobkov v RASFF, ale aj naše laboratórne testovanie v rámci 

uskutočnených úradných kontrol.  

Z právnej analýzy nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 vyplýva, že bambusové alebo iné 

prídavné látky nie sú povolené na výrobu plastových materiálov a predmetov a z tohto 

dôvodu je ich uvádzanie na trh v EÚ nelegálne. Členské štáty postupne pristupujú k eliminácii 

a zákazu dovozu a predaja týchto výrobkov, ktoré sú svojim značením aj klamlivé 

a zavádzajúce pre spotrebiteľov. V SR je predaj týchto výrobkov povolený do 01. 09. 2021 za 

predpokladu, že migrácia formaldehydu bude v súlade s novou stratégiou testovania, pričom 
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bude úradná kontrola nad touto komoditou výrobkov v SR prioritná. Po 01. 09. 2021 sa tieto 

výrobky v SR nesmú predávať.  

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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V súčasnosti sa stretávame s rôznymi výţivovými smermi, ktorých podstatou je 

poskytovať ľudskému organizmu potrebné látky v optimálnom mnoţstve. Rozdiely sú vo 

voľbe potravín, ich kombináciách, niektoré sú pod vplyvom rôznych filozofických či 

náboţenských pohľadov (1).  

Za alternatívne metódy výţivy sa povaţujú dlhodobo pouţívané spôsoby výţivy, ktoré sa 

zásadným a podstatným spôsobom odlišujú od beţnej stravy. Ľudia sa rozhodujú pre 

alternatívne smery najčastejšie vtedy, ak majú zdravotné problémy, avšak niektoré 

odporúčania môţu mať opačný efekt. Nedostatočný príjem niektorých potrebných ţivín môţe 

spôsobiť váţne poruchy zdravia (2). Ďalšími motívmi pre výber alternatívnej formy 

stravovania je napr. snaha schudnúť, ţiť zdravšie, ochrana zvierat a pod. (3). Najviac 

akceptovanou formou alternatívneho stravovania je vegetariánstvo. Alternatívna výţiva 

okrem rôznych druhov vegetariánstva zahŕňa aj mnoho ďalších diét, ako delenú stravu, 

makrobiotickú diétu, výţivu podľa krvných skupín, paleo diétu a ďalšie (2). 

Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť výskyt alternatívnych spôsobov stravovania, 

analyzovať informácie o pozitívnych a negatívnych účinkoch alternatívnej výţivy, sledovať 

postoj respondentov k alternatívnym formám výţivy a dôvody pre výber tohto stravovania. 

 

Materiál a metódy  

Respondenti boli oslovení vo februári 2021 prostredníctvom anonymného dotazníka, 

ktorý bol prístupný na sociálnej sieti. Dotazník s názvom Alternatívne spôsoby výţivy a ich 

negatívny vplyv na zdravotný stav pozostával z 23 otázok, v ktorých mali respondenti vo 

väčšine otázok na výber jednu z 3 moţností, v 7 otázkach bola na výber moţnosť odpovede 

                                                           
1
Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0198/13, KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008 UPJŠ-4/2020, 

KEGA 010UPJŠ-4/2021 a grantmi VVGS IPEL 2020/1485 a VVGS IPEL 2020/1662.  
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áno alebo nie, v dvoch otázkach bola na výber 1 zo 4 alebo 5 moţností. Respondenti boli 

poučení o anonymite dotazníkového prieskumu a bol získaný informovaný súhlas. 

Celkový počet respondentov bol 100. Výskumu sa zúčastnilo 78 % ţien a 22 % muţov. 

Najviac respondentov bolo vo vekovej kategórii 19 – 25 rokov (49 %), 30 % respondentov 

bolo vo veku 26 – 35 rokov, vo vekovej kategórii 36 – 45 rokov sa výskumu zúčastnilo 13 % 

respondentov, 6 % respondentov malo menej ako 18 rokov a 2 % respondentov boli vo veku 

46 rokov a viac. 78 % oslovených respondentov malo ukončené stredoškolské vzdelanie, 

ďalších 18 % respondentov malo vysokoškolské vzdelanie a len 4 % respondentov bolo s 

ukončeným základným vzdelaním. 

Na začiatku výskumného šetrenia sme si stanovili 5 hypotéz: 

Hypotéza 1: respondenti poznajú alternatívne formy výţivy, avšak tento spôsob 

stravovania nikdy nevyskúšali.  

Hypotéza 2: respondenti svoje stravovacie návyky hodnotia ako zdravé, alebo skôr zdravé 

a poznajú aj zásady zdravej výţivy.  

Hypotéza 3: respondenti preferujú ţivočíšnu potravu a za najviac ohrozenú skupinu 

alternatívnou výţivou pokladajú deti a dospievajúcich.  

Hypotéza 4: respondenti majú dostatočné vedomosti a informácie o alternatívnom 

stravovaní a poznajú aj moţné komplikácie a riziká.  

Hypotéza 5: respondenti muţského pohlavia by prešli na niektorú z foriem alternatívneho 

stravovania hlavne zo zdravotných dôvodov, aj keď nemali ţiadne problémy spôsobené 

normálnou výţivou. 

 

Výsledky 

Otázkou Koľkokrát denne sa stravujete? sme chceli zistiť častosť prijímania potravy 

počas dňa. Najviac respondentov (50 %) sa stravuje 5- a viackrát denne, 46 % respondentov 

sa stravuje 3- aţ 4-krát denne a iba 4 % respondentov konzumuje potravu iba 1- aţ 2-krát 

denne. 

Otázku Viete čo znamená alternatívny spôsob stravovania? sme kládli s cieľom zistiť, či 

respondenti vedia, čo alternatívny spôsob stravovania znamená. Najviac (45 %) respondentov 

odpovedalo, ţe si nie sú istí, čo presne tento pojem znamená, ďalších 31 % vôbec nevie, čo to 

znamená a len 24 % respondentov odpovedalo na túto otázku kladne. Túto otázku sme 

vyhodnotili aj podľa ukončeného vzdelania respondentov, čo je uvedené v tab. 1. 

 

Tab. 1. Viete čo znamená alternatívny spôsob stravovania? 

 Základné vzdelanie Stredoškolské vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie 

Áno 50 % 26 % 29 % 

Nie 0 % 42 % 24 % 

Nie som si istý/á 50 % 32 % 47 % 
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65 % respondentov uviedlo, ţe základom zdravej alternatívnej výţivy je zastúpenie 

všetkých ţivín potrebných pre organizmus, 22 % respondentov si myslí, ţe základom 

takéhoto stravovania je mnoţstvo a častosť prijímania potravy a 13 % respondentov uviedlo, 

ţe základom je vylúčenie všetkých potravín ţivočíšneho pôvodu.  

Denne príjme 1 – 2 litre tekutín 58 % respondentov, viac ako 2 litre tekutín denne prijíma 

22 % respondentov a menej ako 2 litre tekutín denne prijíma 20 % respondentov. 

U 79 % respondentov prevaţuje stravovanie ţivočíšnymi produktmi, 20 % respondentov 

sa stravuje najmä produktmi rastlinného pôvodu a iba 1 % uviedlo, ţe je vegetarián alebo 

vegán. 

87 % respondentov si myslí, ţe zdravé stravovanie má vplyv na kvalitu ţivota a iba 13 % 

respondentov uviedlo, ţe zdravá strava a správne stravovanie neprispieva k skvalitneniu 

ţivota. V tab. 2 sú názory respondentov na zdravú stravu podľa pohlavia. 

 

Tab. 2. Názor respondentov na výrok, ţe zdravá strava a správne stravovanie prispieva ku skvalitneniu ţivota 

podľa pohlavia  

 Muţi Ţeny 

Áno 85 % 78 % 

Nie 15 % 22 % 

 

Aţ 70 % respondentov deklarovalo, ţe alternatívnu stravu nikdy nevyskúšalo a ani ich to 

nelákalo, 20 % odpovedalo, ţe alternatívnu stravu vyskúšali, avšak uţ sa takto nestravujú a 

zvyšných 10 % respondentov sa alternatívnou formou výţivy stravujú.  

65 % respondentov by sa rozhodlo pre alternatívnu výţivu zo zdravotných dôvodov, 13 % 

respondentov uviedlo ekologické dôvody. Ďalšími moţnosťami pre výber odpovede boli 

etické (11 %) a náboţenské dôvody (11 %). V tab. 3 sú uvedené dôvody pre výber 

alternatívnej výţivy u muţov a ţien. 

 

Tab. 3. Dôvody pre výber alternatívnej výţivy u ţien a muţov 

 Muţi Ţeny 

Zdravotné dôvody 67 % 69 % 

Ekologické dôvody 19 % 11 % 

Etické dôvody 0 % 11 % 

Náboţenské dôvody  14 % 9 % 

 

70 % respondentov uviedlo, ţe nikdy nemali ţiadne zdravotné problémy spôsobené 

nesprávnou výţivou, 30 % respondentov malo zdravotné komplikácie, ktoré boli spôsobené 

nesprávnou výţivou. V tab. 4 sú uvedené odpovede muţov a ţien. 

 

Tab. 4. Zdravotné problémy spôsobené nesprávnou výţivou u ţien a muţov 

 Muţi Ţeny 

Áno 17 % 32 % 

Nie 83 % 68 % 
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Aţ 45 % respondentov hodnotí svoje stravovacie návyky ako skôr nezdravé. O niečo 

menej, 43 % respondentov uviedlo, ţe svoje stravovacie návyky hodnotí ako skôr zdravé ako 

nezdravé, 8 % respondentov svoje stravovacie návyky hodnotí ako veľmi zdravé a iba 4 % 

respondentov uviedlo, ţe ich stravovacie návyky sú rozhodne nezdravé. 

Pýtali sme sa, či respondenti poznajú moţné riziká alternatívneho stravovania a aké riziko 

pokladajú za najväčšie. 74 % z nich uviedlo, ţe najväčším rizikom je nedostatok niektorých 

vitamínov a minerálnych látok, 17 % si myslí, ţe najväčšie riziko predstavuje narušenie 

imunity, psychického a fyzického vývoja a 9 % respondentov nepovaţuje alternatívnu výţivu 

za rizikovú a preto uviedlo, ţe ţiadne riziko nehrozí. V tab. 5 je uvedené, aký názor majú na 

riziká alternatívneho stravovania respondenti podľa vzdelania. 

 

Tab. 5. Názor respondentov na riziká alternatívnej výţivy podľa vzdelania 

 Základné 

vzdelanie 

Stredoškolské 

vzdelanie 

Vysokoškolské 

vzdelanie 

Nedostatok niektorých vitamínov 

a minerálnych látok 
50 % 75 % 82 % 

Narušenie imunity, psychického a fyzického 

vývoja 
50 % 17 % 6 % 

Ţiadne riziko nehrozí 0 % 8 % 12 % 

 

Najrozšírenejšou formou alternatívnej výţivy je vegetariánstvo podľa 73 % respondentov, 

15 % respondentov si myslí, ţe je to vegánstvo a 12 % respondentov označilo ako odpoveď 

paleolitická diéta. Tab. 6 ukazuje, ţe aj ľudia so základným vzdelaním majú dostatočné 

vedomosti a vedia, ktorá forma alternatívnej výţivy je najrozšírenejšia. 

 

Tab. 6. Najrozšírenejšia forma alternatívnej výţivy 

 Základné vzdelanie Stredoškolské vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie 

Vegetariánstvo 90 % 72 % 76 % 

Vegánstvo 10 % 16 % 12 % 

Paleolitická diéta 0 % 12 % 12 % 

 

61 % respondentov vidí rozdiel medzi vegánmi a vegetariánmi v tom, ţe vegáni 

konzumujú stravu rastlinného pôvodu a nekonzumujú ţiadne výrobky ţivočíšneho pôvodu, 

31 % respondentov si myslí, ţe vegáni sa zameriavajú na stravu rastlinného pôvodu, ale stále 

konzumujú produkty zo zvierat ako vajcia, mlieko a ďalšie. Zvyšných 8 % respondentov 

označilo ako odpoveď moţnosť, ţe vegetariáni konzumujú mäso, ale ostatné výrobky 

ţivočíšneho pôvodu nekonzumujú. 

Na otázku, aké môţe mať vegetariánstvo komplikácie alebo riziká, najčastejšou 

odpoveďou bol deficit bielkovín, ţeleza, vápnika, vitamínov D, B12 a ďalších pre organizmus 

potrebných ţivín. Túto odpoveď označilo aţ 78 % respondentov. 13 % zaradilo medzi moţné 

zdravotné komplikácie vegetariánstva výskyt tzv. civilizačných ochorení a 9 % respondentov 

si myslí, ţe komplikáciou môţe byť obezita. Všetci respondenti (100 %) so základným 

vzdelaním uviedli ako moţnú komplikáciu práve deficit bielkovín, ţeleza, vápnika, vitamínov 
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a ostatných ţivín, oproti vysokoškolsky vzdelaným respondentom, z ktorých túto odpoveď 

označilo len 65 % (tab. 7). 

 

Tab. 7. Komplikácie vegetariánstva 

 Základné 

vzdelanie 

Stredoškolské 

vzdelanie 

Vysokoškolské 

vzdelanie 

Deficit potrebných ţivín 100 % 78 % 65 % 

Výskyt civilizačných ochorení 0 % 12 % 24 % 

Obezita 0 % 10 % 11 % 

 

47 % respondentov je názoru, ţe vitariánstvo je zamerané na konzumáciu surovej 

rastlinnej stravy, 45 % respondentov si myslí, ţe vitariáni konzumujú iba plody rastlín a 

zvyšných 8 % respondentov označilo, ţe vitariáni zo stravy nevylučujú ţiadne potraviny 

ţivočíšneho pôvodu. 

Ako komplikácie pri konzumácii nedostatočnej výţivy 67 % respondentov označilo 

odpoveď anorexia alebo bulímia, infekčné ochorenia 17 %, nadhmotnosť a obezitu označilo 

16 %. 

Odpoveď, ţe laktovegetariáni nekonzumujú mlieko a syry, uviedlo 47 % respondentov, 

42 % respondentov volilo moţnosť vajcia a mäso a 11 % si myslí, ţe laktovegetariáni 

vylučujú bolo ovocie, obilniny a strukoviny.  

50 % respondentov si myslí, ţe princípom delenej stravy je oddelenie sacharidov od 

bielkovín, 27 % respondentov uviedlo, ţe princípom je oddelenie tukov od bielkovín a 23 % 

respondentov označilo ako odpoveď oddelenie sacharidov od tukov. 

90 % respondentov uviedlo, ţe hlavnou nevýhodou vegetariánstva je nedostatok 

potrebných ţivín, 60 % respondentov sa domnieva, ţe vegánstvo nie je vhodné pre všetky 

vekové kategórie, 50 % respondentov správne vyznačilo odpoveď, ţe ovovegetariáni 

prijímajú rastlinnú potravu a vajcia. 42 % respondentov si myslí, ţe frutariáni nekonzumujú 

surové ovocie, 47 % respondentov si myslí, ţe paleo diéta je zameraná na moderné a 

spracované potraviny.  

Respondenti povaţujú za najviac ohrozenú skupinu pri alternatívnych spôsoboch výţivy 

deti a dospievajúcich vo veku 0 – 18 rokov (52 %), 27 % respondentov si myslí, ţe najviac 

ohrozenou skupinou sú starší ľudia nad 60 rokov a 21 % respondentov uviedlo, ţe za najviac 

ohrozenú skupinu povaţuje tehotné a dojčiace ţeny.  

 

Diskusia 

V prvej hypotéze sme predpokladali, ţe respondenti vedia, čo znamená alternatívny 

spôsob výţivy, avšak tento spôsob stravovania nikdy nevyskúšali. Táto hypotéza sa nám 

nepotvrdila. Väčšina respondentov si nebola istá, alebo vôbec nevedela, čo alternatívny 

spôsob stravovania znamená a tento spôsob stravovania ani nikdy nevyskúšali. Iba malé 

percento respondentov vedelo, čo znamená alternatívna výţiva a tento spôsob stravovania aj 

vyskúšalo a stravuje sa tak. 
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V hypotéze 2 sme predpokladali, ţe respondenti svoje stravovacie návyky hodnotia ako 

zdravé, alebo skôr zdravé. Ani táto hypotéza sa nepotvrdila. Aţ 87 % respondentov si myslí, 

ţe zdravá strava a správne stravovanie prispieva ku kvalitnejšiemu ţivotu. Avšak aj napriek 

tomu, ţe sa respondenti stravujú 5- a viackrát denne a prijímajú dostatok tekutín, svoje 

stravovacie návyky hodnotia ako skôr nezdravé. V štúdii z roku 2018, ktorá je súčasťou 

širšieho projektu s názvom CONSUMEHealth. Vyuţívanie spotrebiteľskej vedy na zlepšenie 

zdravých stravovacích návykov, kde sa hodnotili stravovacie návyky u vysokoškolákov vo 

veku 18 – 25 rokov, sa naša hypotéza s touto štúdiou zhodovala čiastočne. Výsledky tejto 

štúdie ukázali, ţe účastníci tohto výskumu si zdravé stravovacie návyky uvedomujú, avšak 

nevenujú im dostatočnú pozornosť. Väčšina účastníkov povaţovala svoju generáciu za 

zdravšiu, ako bola predošlá generácia. Iní však verili, ţe dnes je pre ľudí ťaţšie stravovať sa 

zdravo, pretoţe je k dispozícii rýchle občerstvenie. Niektorí účastníci projektu nemali ani tri 

jedlá denne, ale radšej konzumovali menšie občerstvenie konzistentne po celý deň. 

Frekvencia zdravých a nezdravých stravovacích návykov ukázala, ţe viac účastníkov má 

nezdravé stravovacie návyky (4). 

V tretej hypotéze sme predpokladali, ţe respondenti preferujú ţivočíšnu potravu a za 

najviac ohrozenú skupinu alternatívnou výţivou pokladajú deti a dospievajúcich. Táto 

hypotéza sa potvrdila. Z odpovedí sme zistili, ţe respondenti preferujú stravovanie 

ţivočíšnymi produktmi (79 %) a za najviac ohrozenú skupinu alternatívnou výţivou povaţujú 

detí a dospievajúcich (52 %. Štúdia z roku 2007, ktorá sa zaoberala vplyvom alternatívnych 

diét na dojčatá a deti dospela k názoru, ţe bez náleţitého sledovania môţu mať tieto diéty 

škodlivé účinky na zdravie dieťaťa. Nedostatky vo výţive, najmä na začiatku ţivota, môţu 

nepriaznivo ovplyvniť rast, obsah minerálií v kostiach, motorický a kognitívny vývoj (5). 

V štvrtej hypotéze sme predpokladali, ţe respondenti majú dostatočné vedomosti a 

informácie o alternatívnom stravovaní a poznajú aj moţné komplikácie a riziká. Táto 

hypotéza sa potvrdila. Z odpovedí sme zistili, ţe väčšina respondentov má dostatočné 

vedomosti o alternatívnom stravovaní, vie, čo je základom alternatívnej výţivy, aké sú moţné 

nevýhody, riziká a komplikácie alternatívneho stravovania a zásady v jednotlivých formách 

alternatívnej výţiv).  

Štúdia z roku 2018 o stravovacích návykoch vysokoškolákov ukazuje, ţe účastníci tohto 

výskumu majú vedomostné nedostatky. Ako naznačili autori v tejto práci, najčastejšími 

faktormi, ktoré sa označujú ako prekáţky zdravej výţivy sú časové obmedzenia, vysoká cena 

potravín a ich dostupnosť, po ktorých nasleduje nedostatok motivácie prípravy jedla (4). 

V piatej hypotéze sme predpokladali, ţe respondenti muţského pohlavia by prešli na 

niektorú z foriem alternatívneho stravovania hlavne zo zdravotných dôvodov, aj keď nemali 

ţiadne problémy spôsobené výţivou. Táto hypotéza sa potvrdila. Respondenti muţského 

pohlavia by sa rozhodli pre výber alternatívneho stravovania práve zo zdravotných dôvodov 

(67 %), aj keď väčšina z nich uviedla, ţe nemali ţiadne komplikácie spôsobené nesprávnou 

výţivou (83 %).  
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Rozhodnutia pre zmenu stravy nie sú okamţité, ale trvajú väčšinou dlhšiu dobu. Medzi 

hlavné dôvody výberu alternatívnej výţivy patria zdravotné, ekologické, ekonomické a 

náboţenské dôvody. Čo sa týka zdravotných dôvodov, ide predovšetkým o tzv. civilizačné 

ochorenia, ktoré súvisia so zlou ţivotosprávou (6). 

 

Záver 

Výsledky práce potvrdzujú, ţe respondenti majú dostatočné vedomosti a informácie o 

alternatívnej výţive, poznajú moţné komplikácie pri tomto stravovaní a aj rozdiely medzi 

rôznymi druhmi takéhoto stravovania, avšak aj napriek týmto vedomostiam väčšina 

respondentov nikdy tento druh stravovania nevyskúšala. 

Na základe získaných výsledkov tieţ môţeme potvrdiť, ţe respondenti povaţujú za 

najväčšie riziko alternatívneho stravovania nedostatok vitamínov a minerálnych látok a za 

najväčšiu komplikáciu pokladajú deficit bielkovín, ţeleza, vápnika, vitamínov D, B12 a 

ďalších pre organizmus potrebných nutričných látok. 
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Nadmerná konzumácia alkoholu prispieva každoročne k 3 miliónom úmrtí na celom 

svete, ako aj k zhoršenému zdraviu miliónov ľudí. Celkovo je škodlivé užívanie alkoholu 

zodpovedné za 5,1 % z celosvetového zaťaženia chorobami. Európsky región Svetovej 

zdravotníckej organizácie (SZO) má najvyššiu úroveň spotreby alkoholu na obyvateľa na 

celom svete.  

V mnohých spoločnostiach sú alkoholické nápoje pre mnohých obyvateľov bežnou 

súčasťou spoločenského prostredia. V tejto súvislosti sa zdá, že je ľahké prehliadať zdravotné 

a sociálne škody spôsobené pitím (1).  

Nárazová konzumácia alkoholu má dlhodobé následky, ako je zvýšené riziko výskytu 

ochorení súvisiacich s konzumáciou či problémy so závislosťou. Nárazová konzumácia 

ovplyvňuje všetky vekové skupiny a obe pohlavia. Mladí ľudia vo veku od 15 do 29 rokov sú 

obzvlášť zraniteľní voči smrteľným úrazom spojeným s pitím alkoholu. Negatívne účinky 

nárazovej konzumácie sa v spoločnosti prejavujú vo veľkej miere, či už prostredníctvom 

protispoločenského správania, majetkových škôd a násilia na verejných priestranstvách, 

domáceho násilia alebo absencie a nízkej produktivity práce. SZO definuje nárazovú 

konzumáciu alkoholu ako podiel dospelých konzumentov alkoholu (vo veku nad 15 rokov), 

ktorí za posledných 30 dní vypili najmenej 60 a viac gramov čistého alkoholu aspoň počas 1 

príležitosti (2, 3).  

Po zavedení zdravotných varovaní na tabakových výrobkoch sa čoraz častejšie objavujú 

výzvy týkajúce sa umiestňovania podobných varovaní na alkoholické nápoje (4). Zdravotné 

varovania sú nástrojom, ktorý poskytuje informácie o rizikách spojených s konzumáciou 

alkoholu. Varovania môžu poukázať aj na nebezpečenstvo požitia alkoholu počas tehotenstva, 

pri vedení vozidla a pod. Pokiaľ ide o uvádzanie varovaní na alkohole, v literatúre prevláda 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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široký súhlas, že tieto informácie môžu zlepšiť vedomosti, zvýšiť povedomie a otvoriť 

diskusie o škodlivých následkoch alkoholu. Nepreukázali sa žiadne negatívne účinky v 

súvislosti s uverejňovaním zdravotných varovaní (5).  

 

Materiál a metódy  

Štúdia zameraná na skúsenosti a postoje respondentov ku konzumácii a regulácii 

konzumácie alkoholu bola realizovaná ako súčasť plnenia aktualizácie Národného akčného 

plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.  

Zber údajov zabezpečili pracovníci odborov podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v mesiacoch október 2020 – január 2021. Pre 

každý regionálny úrad verejného zdravotníctva boli vypočítané proporčné počty na základe 

stavu trvale bývajúceho obyvateľstva k 31. 12. 2019 (zdrojom dát bol Štatistický úrad 

Slovenskej republiky) s prihliadaním na 5-ročné vekové skupiny (15- až 19-roční, 20- až 24-

roční, 25- až 29-roční) a pohlavie.  

Zber údajov prebiehal prostredníctvom dotazníka. Dotazník pozostával z 25 otázok, ktoré 

boli zamerané na základné demografické údaje respondentov, skúsenosti s konzumáciou 

a postoj ku konzumácii alkoholických nápojov, nárazovú konzumáciu, ako aj postoj 

k varovných označeniam a reklame.  

Štúdie sa zúčastnilo spolu 2 321 respondentov. Zastúpenie respondentov podľa pohlavia 

bolo nasledovné (n = 2 306): 1 163 mužov (50,4 %) a 1 143 žien (49,6 %). V rámci 

zastúpenia respondentov podľa vekových kategórií sa do štúdie zapojilo (n = 2 306): 783 

respondentov (34 %) vo vekovej kategórii 15- až 19-rokov; 724 respondentov (31,4 %) 

vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov a 799 respondentov (34,6 %) vo vekovej kategórii 25 – 29 

rokov.  

Dáta boli spracované v programe IBM SPSS v.19.  

 

Výsledky  

Konzumácia alkoholických nápojov 

V súvislosti s konzumáciou alkoholických nápojov sme zisťovali, aký druh alkoholického 

nápoja konzumovali respondenti za posledných 12 mesiacov. Každodennú konzumáciu piva 

uviedlo 0,9 % respondentov. Dennú konzumáciu ostatných druhov alkoholických nápojov 

uviedli respondenti v nižších podieloch (tab. 1).  

Respondentov sme sa pýtali, koľkokrát boli opití za posledných 12 mesiacov (n = 2 304). 

Najväčší podiel respondentov, a to 40 %, odpovedal, že opití neboli. Za posledný rok bolo 

opitých jedenkrát 19,9 % a 2- až 3-krát 19,6 % respondentov. 20,5 % respondentov uviedlo, 

že bolo opití 4- a viackrát za posledných 12 mesiacov. 
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Tab. 1. Druh konzumovaného alkoholu za posledných 12 mesiacov (pivo n = 2 274, víno n = 2 269, liehoviny n 

= 2 262, miešané alkoholické nápoje n = 2 239).  

 Frekvencia Pivo Víno Liehoviny 

Miešané 

alkoholické 

nápoje 

  % 

Nikdy 40 32,2 38,4 55,2 

1-krát/mesiac alebo zriedkavejšie 28,1 39,3 38,0 35,6 

2- až 4-krát/mesiac 20,2 22,4 18,1 8 

2- až 3-krát /týždeň 8,2 5,1 3,8 0,9 

4- až 6-krát /týždeň 2,6 0,7 1,4 0,2 

Každý deň 0,9 0,2 0,4 0,1 

n – počet respondentov 

 

Zaujímali sme sa aj o postoje k nárazovej konzumácii alkoholu. Respondenti odpovedali 

na otázku, či zvyknú vypiť 5 a viac pohárikov na jedno posedenie. Ako jeden pohárik sa 

považovala jedna z možností:  

 250 ml piva s 5 % obsahom alkoholu, t.j. polovica veľkého piva, alebo 

 125 ml vína s 12 % obsahom alkoholu, t.j. niečo viac ako 1 dl, alebo 

 70 ml dezertného vína s 18 % obsahom alkoholu, t.j. niečo viac ako 0,5 dl, alebo 

 50 ml likéru alebo aperitívu s 25 % obsahom alkoholu, t.j. 0,5 dl, alebo 

 25 ml destilátu so 40 % obsahom alkoholu, t.j. 1 štamperlík.  

V súvislosti s nárazovou konzumáciou uviedlo 29,3 % respondentov, že nikdy nezvyknú 

vypiť 5 a viac pohárikov na jedno posedenie v porovnaní so 16,2 % respondentov, ktorí 

odpovedali, že zvyknú vypiť 5 a viac pohárikov na jedno posedenie (tab. 2).  

 
Tab. 2. Konzumácia 5 a viac pohárikov na jedno posedenie (n = 2 305) 

Áno Niekedy Už som to skúsil, ale teraz nie Nie, nikdy 

16,2 % 29,5 % 25 % 29,3 % 

  

V súvislosti s nárazovou konzumáciou alkoholu sme zároveň zisťovali dôvody takéhoto 

pitia. Najväčší podiel respondentov uviedol, že konzumácia alkoholu ich posmeľuje, alkohol 

im chutí a chcú sa prispôsobiť partii. Respondenti tiež mohli označiť možnosť iné, v ktorej 

bol priestor pre doplnenie vlastnej odpovede. Ako možnosť iné boli uvádzané dôvody 

konzumácie ako napr. oslavy, stretnutia, príležitosti, nuda prípadne respondenti uviedli, že 

alkohol nekonzumujú (Obr. 1). 

Varovné označenia 

Zaujímalo nás, či si respondenti myslia, že by malo varovné označenie o škodlivosti 

alkoholu uvedené na alkoholických fľašiach význam (n = 2 301). Najväčší podiel 

respondentov, a to 41 % si myslí, že čiastočne, 32,6 % respondentov si myslí, že nie a 26,4 % 

si myslí, že áno, varovné označenie by malo význam.  
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Obr. 1. Dôvody nárazovej konzumácie alkoholu (lebo pije každý; chcem sa prispôsobiť partii; som nešťastný, 

sklamaný; zo zvedavosti: platí n = 2 303 pre každý z uvedených dôvodov), (posmeľuje ma to, som potom 

uvoľnený; je to cool, in; na posilnenie sexuálneho apetítu; mám problémy v rodine, v škole, vo vzťahoch, 

v práci; chutí mi to; iné: platí n = 2 304 pre každý z uvedených dôvodov) 

 

Z 5 možností varovných označení mali respondenti uviesť najefektívnejšie vo vzťahu 

k zníženiu konzumácie alkoholu, pričom bolo možne označiť najviac 3 možnosti. Zároveň 

mohli respondenti onačiť aj možnosť žiadne, prípadne uviesť vlastné varovné označenie. 

Najväčší podiel, 1 143 respondentov (49,6 %) označil možnosť týkajúcu sa konzumácie 

alkoholu počas tehotenstva a s tým súvisiace ohrozenie dieťaťa. Druhou najčastejšou 

odpoveďou (n = 958; 41,5 %) bolo varovné označenie ohľadom nadmernej konzumácie 

alkoholu v súvislosti s poškodením zdravia. Ako tretiu najčastejšiu možnosť (n = 912; 

39,7 %) uvádzali respondenti varovné označenie, že pravidelná konzumácia alkoholu 

spôsobuje závislosť (obr. 2). Možnosť žiadne označilo 31 respondentov (14,4 %) a možnosť 

iné označilo 48 respondentov (2,1 %).  

 
 

Obr. 2. Postoj respondentov k varovným označeniam na alkoholických nápojoch 
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Zaujímalo nás, či by varovné označenia na alkoholických výrobkoch ovplyvnili 

konzumáciu respondentov po ich prečítaní. Najväčší podiel respondentov 660 (28,6%) 

odpovedal, že možno by sa nad tým zamysleli, ale ich konzumáciu by varovné označenia 

neovplyvnili.  

 
Tab. 3. Vplyv varovných označení na konzumáciu alkoholu po ich prečítaní (n = 2 305) 

Varovné označenia by ma ovplyvnili n % 

Áno, určite 360 15,6 

Áno, ale iba v tom momente 224 9,7 

Čiastočne 649 28,2 

Možno by som sa zamyslel, ale konzumáciu by to neovplyvnilo 660 28,6 

Vôbec nie 412 17,9 

 

Zaujímali sme sa či si respondenti všimli, či na niektorých alkoholických výrobkoch sú 

varovné označenia a varovné piktogramy vo forme obrázka. 2 147 respondentov (93,2 %) 

uviedlo, že si nevšimlo varovné označenia a 2 078 respondentov (90,2 %) uviedlo, že si 

nevšimlo varovné piktogramy.  

 

Diskusia  

V prierezovej štúdii sme sa snažili identifikovať postoje respondentov k zavedeniu 

varovaných onačení. Zisťovali sme, či by varovné označenia na alkoholických výrobkoch 

ovplyvnili konzumáciu respondentov po ich prečítaní. Najväčší podiel respondentov – 28,6 % 

odpovedal, že možno by sa nad tým zamysleli, ale ich konzumáciu by varovné označenia 

neovplyvnili, 28,2 % respondentov označilo odpoveď, že zavedenie varovných onačení by 

ovplyvnilo konzumáciu respondentov čiastočne a 17,9 % respondentov sa stotožnilo s 

odpoveďou vôbec nie. V prieskume z roku 2015 rovnako 28 % respondentov uviedlo, že by 

napriek zamysleniu neobmedzili konzumáciu alkoholických nápojov po prečítaní varovných 

označení a až 22 % respondentov tvrdilo, že by to nezmenilo ich konzumáciu vôbec. Iba 

podľa 14 % respondentov by informácia na etikete viedla k obmedzeniu konzumácie alkoholu 

(6). Dossou et al. (7) zistili, že varovania nemotivovali respondentov k zmene správania 

v súvislosti s konzumáciou alkoholu. Autori zároveň uviedli aj dôvody prečo, a to napríklad, 

že varovania sú príliš malé, zle viditeľné, nie sú dostatočne efektívne v súvislosti s tým, že by 

zmenili správanie ľudí a na respondentov pôsobí vo všeobecnosti veľké množstvo iných správ 

o zdraví a cítia sa tým byť zaťažení (7).  

 Respondenti mali na výber z 5 príkladov varovaní. Ako najúčinnejšie označili 

varovanie tykajúce sa konzumácie alkoholu počas tehotenstva a ohrozenia zdravia dieťaťa. 

Druhé najúčinnejšie varovanie bolo zamerané všeobecne a súviselo s tým, že konzumácia 

alkoholu poškodzuje zdravie. Podľa Annunziata et al. (8) respondenti považovali za užitočné 

nasledujúce odporúčania: nepite alkohol v prípade, že užívate lieky a nepite, pokiaľ ste 

vodičom vozidla, šoférujete. Pri všeobecnejších odporúčaniach zaznamenali menšiu 

efektivitu. Varovania boli zamerané na dlhodobé účinky spojené s možným poškodením 

počas tehotenstva a potenciálnym poškodením mozgových funkcií alebo zamerané na zákaz 

podania alkoholu maloletým osobám (8). Critchlow et al. (9) uviedli, že najčastejšie si 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Annunziata%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28629138
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respondenti spomenuli na správy ohľadom zodpovednej alebo miernej konzumácie alkoholu 

(18 %) a konzumácie počas tehotenstva (13 %). Najnižší podiel u respondentov tvorili správy 

v súvislosti s konzumáciou alkoholu a pohlavím (2 %), s dennými limitami pre konzumáciu 

(2 %) a varovania zdôrazňujúce vekovú hranicu (1 %). Necelá polovica respondentov (47 %) 

uviedla neviem na otázku, aké varovné označenia si všimli (9). 

K limitom štúdie zaraďujeme nižší počet respondentov v porovnaní s ich očakávaným 

počtom. Do prieskumu sa zapojilo 2 321 respondentov. Očakávaný počet respondentov 

zapojených so štúdie sme stanovili na 2738. Znížený počet respondentov pripisujeme 

opatreniam v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj 

zmenou pracovných podmienok a vyťaženosťou pracovníkov regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva v súvislosti s pandémiou.  

 

Záver 

Vzhľadom na to, že uvádzanie varovaní na alkoholických nápojoch patrí k jednej 

z možností, ako zvýšiť informovanosť ľudí ohľadom negatívnych účinkov alkoholu a zároveň 

spôsob, akým ovplyvniť ich spotrebu, v štúdii sme sa snažili zistiť, s aký postojom 

v súvislosti s uvádzaním varovaní na alkoholických nápojoch sa respondenti stotožňovali. 

Väčší podiel respondentov sa stotožňoval s tým, že uvádzanie varovaní by ovplyvnilo ich 

konzumáciu čiastočne, prípadne možno by sa zamysleli, ale ich konzumáciu by to 

neovplyvnilo. Približne jedna štvrtina si myslí, že áno, varovné označenia by mali význam. 

Z hľadiska týchto výstupov je teda preventívny prístup založený na zvýšení informovanosti 

prostredníctvom uvádzania varovných označení diskutabilný. Treba však zdôrazniť, že 

existuje nezanedbateľná skupina obyvateľstva, v ktorej by zavedenie varovných označení 

viedlo k zmene užívateľských návykov. V tejto súvislosti je možné ešte riešiť výber 

najvhodnejšieho typu, obsahu a veľkosti varovného označenia, či už vo forme piktogramu 

alebo textu. 

Niektoré štáty v Európe zaviedli povinnosť uvádzať varovania na alkoholických nápojoch, 

avšak Slovenská republika k ním zatiaľ nepatrí. Ďalšími výskumnými otázkami je skúmanie 

postojov respondentov v súvislosti so zavedením iných regulačných opatrení. ako je napríklad 

obmedzenie hodín predaja alkoholu v predajniach alebo konzumácie vo vybraných druhoch 

zariadení. Rovnako môžu byť predmetom ďalšieho výskumného sledovania otázky ohľadom 

postojov k zavedeniu varovných onačení u ľudí vo vyšších vekových kategóriách, keďže vo 

všeobecnosti mládež neodpovedá pozitívne na zavedenie varovných označení a rovnako aj 

zákaz či obmedzenie reklamy na alkoholické nápoje. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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VLASTNÍCTVO DOMÁCICH ZVIERAT AKO MOŢNÝ RIZIKOVÝ FAKTOR 

SÉROPREVALENCIE B. BURGDORFERI SENSU LATO U ĽUDÍ
1
 

 

 

A. Bušová, E. Dorko 

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Košice 

 

 

 

Antropozoonózy sú celosvetovo uznávanou hrozbou pre verejné zdravie a informácie o 

ich prevalencii a súvisiacich rizikových faktoroch umoţňujú vytvoriť lepšie stratégie na ich 

kontrolu. Príkladom je aj lymská borelióza (LB), ktorá patrí k najčastejším kliešťami 

prenášaným ochoreniam na území Európy a Severnej Ameriky (1). Je to zoonotické ochorenie 

spôsobené spirochétou Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi s. l.) (2).  

Vo väčšine európskych krajín je zaznamenaný zvýšený počet prípadov LB, pričom 

incidenciu ochorenia priamo ovplyvňuje distribúcia jeho vektora (1). Hlavným vektorom 

v Európe a Ázii sú kliešte Ixodes ricinus a I. persulcatus, v USA, a to najmä na východe a 

stredozápade krajiny I. scapularis a na západe I. pacificus (2, 3). I. ricinus je nepochybne 

jedným z najdôleţitejších druhov kliešťov, ktoré sú zodpovedné za prenos mnohých 

zoonotických chorôb v Európe, majú vysokú mieru reprodukcie a široký rozsah hostiteľov.  

Prípady nárastu morbidity sú multi-faktoriálne a týkajú sa etiologických agensov 

samostatne, ale aj vektora a rezervoárov spirochét. Ďalším rizikovým faktorom, ktorý 

prispieva k zvýšeniu chorobnosti boreliózy, je aj zvýšená popularita aktívneho trávenia 

voľného času a turistiky so svojimi domácimi zvieratami. Domáce zvieratá sú výbornými 

sentinelmi pre vystavenie človeka kliešťom a ich patogénom. Môţu priniesť kliešte na 

pozemok a dokonca aj do domu, čím sa zvyšuje riziko akvirácie kliešťa u ľudí (4). 

V Európe existuje relatívne málo správ o LB zvierat. Protilátky proti B. burgdorferi s. l. 

alebo klinické prejavy ochorenia boli zistené v starších štúdiách v Dánsku (5), Nemecku (6), 

Spojenom kráľovstve (7), Belgicku (8) a na Slovensku (9). 

 Vlastníctvo domácich zvierat, konkrétne psov a mačiek, bolo navrhnuté aj ako rizikový 

faktor pre ochorenia prenášané kliešťami u ľudí (10), v Európe sa však psy/mačky ako 

sentinelové zvieratá veľmi neskúmali na odhad rizika LB u vlastníkov zvierat.  

                                                           
1
 Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0198/13, KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-

4/2020; KEGA 010UPJŠ-4/2021 a grantmi VVGS IPEL 2020/1485 a VVGS IPEL 2020/1662.  
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Cieľom našej štúdie bolo zistiť asociáciu medzi vlastníctvom alebo častým kontaktom so 

zvieratami a akviráciou kliešťom alebo laboratórne potvrdenou séropozitivitou proti B. 

burgdorferi s. l. u ľudí v sledovanom súbore.  

 

Materiál a metódy  

Naša prierezová štúdia bola realizovaná od júla 2013 do decembra 2016. Do štúdie bolo 

zahrnutých 193 osôb z východného Slovenska: osoby s pracovnými aktivitami v prírode 

(záhradkári, pracovníci na píle, vojaci) a populácia marginalizovaných osôb (súbor Rómov). 

Z toho muţov bolo 147 (76,2 %) a ţien 46 (23,8 %). Odber vzoriek prebiehal terénnym 

zberom, ktorým sme získavali od kaţdého účastníka štúdie venóznu krv s dotazníkmi.  

Dotazníky sme vyuţívali na získanie údajov o rizikových faktoroch súvisiacich s 

ochorením/klinickými príznakmi a s laboratórne potvrdenou séropozitivitou. Dotazníky boli 

tematický delené do troch základných častí – identifikačné a demografické údaje, 

epidemiologická anamnéza a klinické údaje respondenta.  

Venózna krv bola odoberaná z vena cubiti do 10 ml skúmaviek bez protizráţanlivého 

činidla a centrifugáciou (2 500 rpm/10 min) sme získali sérum, ktoré sme aţ do spracovania 

uskladnili pri -80 °C. Všetky séra sme vyšetrili skríningovou ELISA metódou a následne sme 

za účelom konfirmácie séra s pozitívnym a dubióznym výsledkom protilátok triedy IgG 

vyšetrili imunoblotom. Na detekciu špecifických anti-boréliových protilátok triedy IgG/IgM 

boli pouţité súpravy B. Burgdorferi IgG/IgM – ELISA (recombinant) NovaLisa
TM

 (fy 

NovaTec, Nemecko) a LYMECHECK
OPTIMA

 IgG & IgM (fy BIOSYNEX, Francúzsko).  

Pri hodnotení výsledkov ELISA metódy sme namerané hodnoty prepočítali kvantitatívne 

v jednotkách NTU/ml a vzorky sme vyhodnotili podľa uvedených kritérií výrobcu. Za 

negatívny výsledok sme povaţovali hodnotu ˂ 9 NTU/ml, za hraničný výsledok hodnotu od 9 

– 11 NTU/ml a za pozitívny výsledok sme povaţovali hodnotu ˃ 11 NTU/ml. Výsledok 

metódy immunoblotu sme interpretovali na základe vytvoreného bodového hodnotenia 

antigénov.  

Údaje získané pomocou laboratórnych testov a dotazníkovej metódy sme spracovávali 

pomocou štatistického programu IBM SPSS 21.0. Na porovnanie rodových rozdielov vo 

frekvencii skúmaných faktorov sme pouţili hodnotenie pravdepodobnosti – odds ratio (OR) s 

konfidenčným intervalom spoľahlivosti (CI) na úrovni 95 %. Na porovnanie rozdielov vo 

frekvenciách skúmaných faktorov medzi skupinami osôb, ktoré vo svojej anamnéze 

uvádzali/neuvádzali častý kontakt alebo vlastníctvo domácich zvierat, bol pouţitý chí-kvadrát 

test. Pri analýzach sme vyuţívali logistickú regresiu na zistenie vzťahu a vplyvu medzi 

danými vybranými premennými. Za hladinu významnosti sme povaţovali p ˂ 0,05. 

 

Výsledky 

Do prierezovej štúdie bolo zahrnutých 193 osôb z východného Slovenska. Z toho muţov 

bolo 147 (76,2 %) a ţien 46 (23,8 %). Priemerný vek muţov bol 36,12 (SD = 10,8) rokov a 

ţien 38,3 (SD = 13,53) rokov. Bydlisko mesto uviedlo 55 (28,5 %) a vidiek 138 (71,5 %) 
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osôb. Okrem vyššie uvedených charakteristík sme zisťovali aj frekvenciu voľnočasových 

aktivít, akviráciu kliešťom a kontakt/vlastníctvo zvierat. 

Zaujímali nás časté outdoorové aktivity, ktorým sa venovalo 131 (67,9 %) respondentov, 

signifikantne viac muţi ako ţeny (p ˂ 0,001). V epidemiologickej anamnéze uviedlo z 

celkového súboru akviráciu kliešťa 137 (71,0 %) respondentov, signifikantne častejšie muţi 

(n = 110; 74,8 %) ako ţeny (n = 27; 58,7 %) (tab. 1). Zo 193 osôb zahrnutých do štúdie viac 

ako polovica (n = 117; 60,6 %) uviedla, ţe vlastní psa/mačku, ktoré chovali vonku alebo vo 

vnútri domu; z toho 59 (30,6 %) bolo vlastníkmi iba psov, 18 (9,3 %) osôb bolo vlastníkmi 

mačiek a 40 (20,7 %) respondentov označilo, ţe vlastní aspoň jednu mačku a najmenej 

jedného psa. K vlastníctvu/chovu zvierat sa neprihlásilo 76 (39,4 %) osôb. Častý kontakt so 

zvieratami uvádzalo 86 (44,6 %) osôb, z toho 76 (51,7 %) muţov a 10 (21,7 %) ţien (tab. 1). 

 

Tab. 1. Porovnanie rodových rozdielov vo frekvencii vybraných charakteristík 

 
Spolu 

n = 193 (100 %) 
Muţi 

n = 147 (100 %) 
Ţeny 

n = 46 (100 %) 
X

2 
test 

(p-hodnota) 

Bydlisko 

Mesto 55 (28.5) 49 (33,3) 6 (13,0) ˂ 0,01 

** Vidiek 18 (9.3) 98 (66,7) 40 (87,0) 

Vekové kategórie 

≤ 30 55 (28,5) 41 (27,9) 14 (30,4) 
0,05 

* 
31 – 45 101 (52,3) 83 56,5) 18 (39,1) 

≥ 46 37 (19,2) 23 (15,6) 14 (30,4) 

Akvirácia kliešťom 

- 56 (29,0) 37 (25.2) 19 (41,3) 0,03 

* + 137 (71,0) 110 (74.8) 27 (58,7) 

Časté outdoorové aktivity 

- 62 (32,1) 37 (25,2) 25 (54,3) ˂ 0,001 

*** + 131 (67,9) 110 (74,8) 21 (45,7) 

Častý kontakt so zvieratami 

- 107 (55,4) 71 (48,3) 36 (78,3) ˂ 0,001 

*** + 86 (44,6) 76 (51,7) 10 (21,7) 

Chov/vlastníctvo zvierat 

- 76 (39,4) 60 (40,8) 16 (34,8) 0,3 

n.s. + 117 (60,6) 87 (59,2) 30 (65,2) 

Chov/vlastníctvo iba psa 

- 134 (69,4) 100 (68,0) 34 (73,9) 0,58 

n. s. + 59 (30,6) 47 (32,0) 12 (26,1) 

Chov/vlastníctvo iba mačky 

- 175 (90,7) 135 (91,8) 40 (87,0) 0,38 

n. s. + 18 (9,3 %) 12 (8,2) 6 (13,0) 

Chov/vlastníctvo psa a mačky 

- 153 (79,3) 119 (81,0) 34 (73,9) 0,30 

n. s. + 40 (20,7) 28 (19,0) 12 (26,1) 

Legenda: n – počet respondentov, X
2 

test – chí-kvadrát test, *p ˂ 0,05, **p ˂ 0,01, ***p ˂ 0,001, n. s. – 

nesignifikantné 
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Pri porovnaní rozdielu vo frekvenciách jednotlivých sledovaných charakteristík medzi 

skupinami osôb, ktoré vo svojej epidemiologickej anamnéze uvádzali častý kontakt so 

zvieratami sme zistili, ţe častý kontakt s domácimi zvieratami častejšie uvádzali muţi 

(88,4 %), ľudia ţijúci na vidieku (65,1 %) a osoby vo vekovej kategórií od 31 do 45 rokov 

(58,1 %).  

V tejto skupine osôb bola zaznamenaná aj signifikantne častejšia akvirácia kliešťa 

(80,2 %) a vyššia frekvencia voľnočasových aktivít (77,9 %).  

V súbore vlastníkov domácich zvierat sme zaznamenali podobné výsledky. Podrobnejšie 

údaje sú opísané v tabuľke 2. 

 

Tab. 2. Porovnanie rozdielov vo frekvencii vybraných charakteristík v skupinách osôb s častým kontaktom 

s domácimi zvieratami/bez kontaktu a medzi vlastníkmi/nevlastníkmi domácich zvierat 

 
Spolu 

n = 193 

(100 %) 

Osoby s 

kontaktom 

so zvieratami 

n = 86 

(100 %) 

Osoby bez 

kontaktu so 

zvieratami 

n = 107 

(100 %) 

X
2 
test 

(p-hodnota) 

Vlastníci 

domácich 

zvierat 

n = 117 

(100 %) 

Nevlastníci 

domácich 

zvierat 

n = 76 

(100 %) 

X
2 
test (p-

hodnota) 

Pohlavie    

Muţi 
147 

(76,2) 
76 (88,4) 71 (66,4) ˂ 0,001 

*** 

87 (74,4) 60 (78,9) 0,5 

n. s. 
Ţeny 46 (23,8) 10 (11,6) 36 (33,6) 30 (25,6) 16 (21,1) 

Bydlisko    

Mesto 55 (28.5) 30 (34,9) 25 (23,4) 0,06 

n.s. 

29 (24,8) 26 (34,2) 0,2 

n. s. Vidiek 138 

(71,5) 
56 (65,1) 82 (76,6) 88 (75,2) 50 (65,8) 

Vekové kategórie    

≤ 30 55 (28,5) 24 (27,9) 31 (29,0) 

0,2 

n. s. 

34 (29,1) 21 (27,6) 

0,9 

n. s. 
31 – 45 

101 

(52,3) 
50 (58,1) 51 (47,7) 60 (51,3) 41 (53,9) 

≥ 46 37 (19,2) 12 (14,0) 25 (23,4) 23 (19,7) 14 (18,4) 

Akvirácia kliešťa    

- 56 (29,0) 17 (19,8) 39 (36,4) 
0,01 

** 

33 (28,2) 23 (30,3) 
0,75 

n. s. + 
137 

(71,0) 
69 (80,2) 68 (63,6) 84 (71,8) 53 (69,7) 

Časté outdoorové aktivity    

- 62 (32,1) 19 (22,1) 43 (40,2) 
0,01 

** 

36 (30,8) 26 (34,2) 
0,64 

n. s. + 
131 

(67,9) 
67 (77,9) 64 (45,7) 

81 (69,2) 50 (65,8) 

Legenda: n – počet respondentov, X
2 
test – chi-kvadrát test, **p ˂ 0,01, ***p ˂ 0,001, n. s. – nesignifikantné 

 

ELISA metódou sme pozitívne hodnoty IgM protilátok detegovali u 8,8 % osôb (n = 17), 

dubiózne u 5,2 % (n = 10) a negatívne u 86 % (n = 166) osôb. Pozitívne hodnoty protilátok 

triedy IgG sme zistili u 18,1 % (n = 35), dubiózne u 2,6 % (n = 5) a negatívne u 79,3 % (n = 

153) osôb. Po overení testom immunoblot zo súboru osôb pozitívnych a dubióznych pre IgG 

protilátky sa pozitivita potvrdila u 14 % (n = 27), hraničných bolo 1,5 % (n = 3), zatiaľ čo 

zostávajúcich 84,5 % (n = 163) ostalo negatívnych.  

Logistickou regresiou sa nám nepodarilo preukázať asociáciu častého kontaktu so 

zvieratami a vlastníctva domácich miláčikov so séropozitivitou IgG/IgM protilátok proti B. 
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burgdorferi s. l. v sledovanom súbore osôb (tab. 3). Pri posudzovaní vplyvu moţných 

rizikových faktorov na akviráciu kliešťa sme zistili štatisticky významnú asociáciu medzi 

častým kontaktom so zvieratami a akviráciou kliešťa v sledovanej skupine respondentov (p = 

0,01). Vyšší výskyt nájdených kliešťov u našich respondentov bol zaznamenaný aj v skupine 

vlastníkov zvierat (61,3 % vs. 38,7 %) a u osôb, ktorí vlastnia iba psov (67,9 % vs. 32,1 %), 

ale bez štatistickej významnosti (tab. 4). 

 

Tab. 3. Výsledky sérologie protilátok proti B. burgdorferi s. l. a logistická regresia vplyvu častého kontaktu so 

zvieratami a ich vlastníctva na séropozitivitu LB 

 
Spolu  

n = 193 

(100 %) 

Osoby – 

kontakt so 

zvieratami  

n = 86  

(100 %) 

Osoby bez 

kontaktu so 

zvieratami 

n = 107 (100 

%) 

OR  

(CI 95 %) 

p-hodnota 

Vlastníci 

domácich 

zvierat  

n = 117 

(100 %) 

Nevlastníci 

domácich 

zvierat 

 n = 76  

(100 %) 

OR  

(CI 95 %)  

p-hodnota 

LB IgM ELISA test     

Negatívny 166 (86,0) 77 (89,5) 89 (83,2) 0,58  

(0,25 – 1,36) 

p = 0,21 n. s. 

103 (88,0) 63 (82,9) 0,66  

(0,29 – 1,49) 

p = 0,32 n. s.  

Hraničný 10 (5,2) 3 (3,5) 7 (6,5) 4 (3,5) 6 (7,9) 

Pozitívny 17 (8,8) 6 (7,0) 11 (10,3) 10 (8,5) 7 (9,2) 

LB IgG ELISA test     

Negatívny 153 (79,3) 71 (82,6) 82 (76,6) 0,69  

(0,34 – 1,42) 

p = 0,31 n. s. 

91 (77,8) 62 (81,6) 1,27  

(0,61 – 2,61) 

p = 0,5 n. s.  

Hraničný 5 (2,6) 2 (2,3) 3 (2,8) 4 (3,4) 1 (1,3) 

Pozitívny 35 (18,1) 13 (15,1) 22 (20,6) 22 (18,8) 13 (17,1) 

LB IgG Immunoblot (pozitívne a hraničné séra)    

Negatívny 163 (84,5) 77 (89,5) 86 (80,4) 0,48  

(0,21 – 1,11) 

p = 0,09 n. s. 

99 (84,6) 64 (84,2) 0,9  

(0,44 – 2,15) 

p = 0,9 n. s.  

Hraničný 3 (1,5) 1 (1,2) 2 (1,9) 1 (0,9) 2 (2,6) 

Pozitívny 27 (14,0) 8 (9,3) 19 (17,8) 17 (14,5) 10 (13,2) 

Legenda: binárna logistická regresia, n – počet respondentov, OR – Odds ratio, CI – konfidenčný interval, n. s. – 

nesignifikantné 

 
Tab. 4. Logistická regresia vplyvu vybraných sledovaných charakteristík na akviráciu kliešťa 

Sledované 

charakteristiky 

Akvirácia kliešťom 

- 

Akvirácia kliešťom 

+ 
OR  

(CI 95 %) 
 p-hodnota 

n = 56 (100 %) n = 137 (100 %) 

Častý kontakt so zvieratami 

- 39 (69,6) 68 (49,6) 2,33  

(1,20 – 4,51) 

0,01 

** + 17 (30,4) 69 (50,4) 

Chov/vlastníctvo zvierat 

- 23 (41,1) 53 (38,7) 1,11  

(0,59 – 2,08) 

0,76 

n. s. + 33 (58,9) 84 (61,3) 

Chov/vlastníctvo iba psa 

- 15 (26,8) 44 (32,1) 0,77  

(0,39 – 1,54) 

0,47 

n. s. + 41 (73,2) 93 (67,9) 

Chov/vlastníctvo iba mačky 

- 49 (87,5) 126 (92,0) 0,61  

(0,22 – 1,67) 

0,34 

n. s. + 7 (12,5) 11 (8,0) 

Chov/vlastníctvo psa a mačky 

- 45 (80,4) 108 (78,8) 1,1  

(0,51 – 2,39) 

0,81 

n. s. + 11 (19,6) 29 (21,2) 

Legenda: binárna logistická regresia, n – počet respondentov, OR – Odds ratio, CI – konfidenčný interval,  

**p ˂ 0,01, n. s. – nesignifikantné 
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Diskusia 

Distribúcia kliešťov a ochorení prenášaných kliešťami sa za posledné desaťročie rýchlo 

zmenila a naďalej sa vyvíja. Na Slovensku je LB rozšírená v oblastiach s hojným výskytom 

kliešťov druhu I. ricinus. Rezervoárom je celý rad voľne ţijúcich ţivočíchov – od hlodavcov 

cez zajacovité, jeleňovité a vtáčie druhy. U domácich zvierat a najmä u psov sa však výskyt 

LB sústavne neeviduje. K dispozícii sú uverejnené údaje iba zo štúdie Štefančíková a kol. (9), 

kde pracovníci Parazitologického ústavu SAV a Univerzity veterinárneho lekárstva v 

Košiciach skúmali séropozitivitu u psov v košickom regióne. Detegovali vyše 20 % 

séropozitívnych jedincov, z ktorých aţ 40 % boli psy poľovných plemien. Jedným z cieľov 

našej štúdie bolo preskúmať súvislosť medzi vlastníctvom/častým kontaktom so zvieratami a 

séroprevalenciou B. burgdorferi s. l. v populácii osôb z východného Slovenska.  

Psy a mačky okrem iných zvierat (hlodavce) sa povaţujú za rezervoár B. burgdorferi s. l., 

ktorá môţe počas cirkulácie v ich krvi nakaziť cicajúce neinfekčné kliešte. Domáce zvieratá 

môţu jednak zaniesť infikované kliešte do obydlia človeka a tak ho priamo cicaním krvi 

nakaziť, alebo môţe dôjsť k nákaze aj pri ich neopatrnom odstraňovaní zo zvieraťa (4). 

V štúdií Rabinowitza a kol. (10) bol častý kontakt s domácimi zvieratami, konkrétne s 

mačkami a psami, navrhnutý aj ako rizikový faktor pre ochorenia prenášané kliešťami u ľudí. 

Potvrdili to aj staršie štúdie, ktoré naznačili, ţe vlastníctvo domácich zvierat a s tým súvisiaca 

ich kontrola vektorov môţe zvyšovať riziko LB (11, 12, 13). V staršej štúdií Currana a Fisha 

(14) potvrdili vyššie riziko LB u majiteľov mačiek. 

V našej štúdii sa nám nepodarilo preukázať štatisticky významný vplyv častého kontaktu 

alebo vlastníctva domácich zvierat na séroprevalenciu špecifických IgG/IgM protilátok proti 

B. burgdorferi s. l. u ľudí. Okrem toho, osoby bez vlastníctva domácich zvierat, alebo osoby 

bez častého kontaktu so zvieratami, nepreukázali významne niţšiu mieru séropozitivity. Preto 

na základe zistení našej štúdie, vlastníctvo a častý kontakt so zvieratami nemôţeme 

povaţovať za rizikový faktor spojený s vyšším rizikom LB u ľudí.  

Ďalším cieľom našej štúdie bolo preskúmať súvislosť medzi vlastníctvom/častým 

kontaktom so zvieratami a akviráciou kliešťa v sledovanej populácii osôb. Zaujímavým 

zistením bolo, ţe osoby s častým kontaktom s domácimi zvieratami sa zdajú byť populáciou s 

vyšším rizikom akvirácie kliešťa (p = 0,01). V našej štúdii bol aj chov/vlastníctvo domácich 

zvierat indikátorom častejšieho výskytu kliešťov pozorovaných u majiteľov domácich zvierat 

v porovnaní s respondentmi bez vlastníctva, ale bez štatistickej signifikancie. Podobný 

výsledok priniesla štúdia Jonesa a kol. (4), kde zistili, ţe osoby s domácimi zvieratami mali 

1,83-násobne vyššie riziko výskytu nájdených kliešťov v domácnosti a 1,49-násobne vyššie 

riziko akvirácie kliešťa u členov domácnosti v porovnaní s domácnosťami bez zvierat. Naše 

zistenia sú v súlade aj so staršími štúdiami Leya a kol. (15) a Steereho a kol. (16), kde 

identifikáciou rizikových faktorov pre výskyt LB zistili signifikantný vzťah medzi častým 

kontaktom so zvieratami a výskytom kliešťov u ľudí. Majitelia domácich zvierat môţu byť 

vystavení vyššiemu riziku ochorení prenášaných kliešťami, no môţu však prijať preventívne 

opatrenia efektívnejšie.  
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Limitáciou štúdie je absencia sérologických výsledkov domácich zvierat, rovnako aj 

presné počty prichytených kliešťov na domácich zvieratách, nakoľko v štúdii nám respondenti 

s presnou určitosťou nevedeli povedať, ako často boli ich domáce zvieratá zaklieštené. 

Výsledky našej analýzy sa nemôţu povaţovať za úplnú charakteristiku vplyvu medzi 

vybranými sledovanými faktormi, nakoľko je potrebné ďalšie vyšetrovanie týchto moţných 

asociácií.  

 

Záver 

Majitelia domácich miláčikov, či uţ mačiek alebo psov, sú vystavení zvýšenému riziku 

akvirácie kliešťov, a tým aj zvýšenému moţnému riziku vzniku chorôb prenášaných týmito 

článkonoţcami. Majitelia domácich miláčikov by mali byť informovaní o tomto riziku a mali 

by byť upozornení na vykonávanie preventívnych opatrení nie len u seba, ale aj u svojich 

domácich zvierat. V prevencii šírenia LB existuje mnoţstvo osvedčených postupov 

a najúčinnejší spôsob, ako predísť tomuto ochoreniu, je dodrţiavanie ochranných opatrení, 

ktoré spočívajú v primárnej a sekundárnej prevencii. Pri pobyte v prírode sa odporúča 

pouţívanie repelentov a vhodný odev, prípadne vyššia obuv. Vhodné je pamätať aj na srsť 

domácich zvierat, ktorú treba pravidelne kontrolovať po návrate domov.  

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Infekčné ochorenia sa objavujú v čoraz rôznorodejších formách a cestujú spolu 

s človekom. Ochorenia pred časom pozorované v určitej geografickej oblasti sa vyskytujú 

v dnešnej dobe na geografickom území, kde predtým pozorované neboli. Okrem 

neprenosných chorôb sú infekčné ochorenia extrémne dôležité, pretože spôsobujú významnú 

mortalitu a morbiditu, hlavne v rozvojových krajinách a v detskej populácii. Predpokladá sa, 

že v nasledujúcich dekádach budú infekčné ochorenia celosvetovo spôsobovať 1 z 5 úmrtí (1). 

Výskum rozdielov v distribúcii infekčných chorôb v priebehu času môže pomôcť pri 

posudzovaní dôležitosti a spôsobu realizácie preventívnych opatrení a tým včas zastaviť ich 

potenciálne rýchly rozvoj.  

Alimentárne infekcie  

Šigelóza 

Šigelóza je klinický syndróm nákazlivého ochorenia spôsobený inváziou epitelovej 

výstelky terminálneho ilea, hrubého čreva a konečníka bakteriálnymi druhmi Shigella. Šigela 

je členom gram-negatívnej čeľade Enterobacteriaceae a aktuálna klasifikácia ju rozdeľuje na 

4 druhy: S. dysenteriae, S. boydii, S. flexneri a S. sonnei s rozdielnou geografickou 

distribúciou a epidemiologicko-klinickou signifikanciou. Výskyt infekcie je globálny, 

väčšinou sezónny a postihuje všetky vekové skupiny, najčastejšie však endemicky deti od 1 

do 4 rokov z podmienok nízkeho až stredného príjmu. Šigela spôsobuje približne 125 

miliónov hnačkových epizód ročne (niektoré zdroje uvádzajú až 165 miliónov). V roku 2010 

bol celosvetový výskyt tejto choroby 188 miliónov prípadov, z toho 62,3 miliónov prípadov 

u detí mladších ako 5 rokov (2). V roku 2016 v EÚ 29 krajín hlásilo spolu 5 631 potvrdených 

prípadov, čo predstavuje 1,5 prípadu na 100 000 obyvateľov. Najvyššiu mieru incidencie 

výskytu hlási Bulharsko so 4,1 prípadmi na 100 000 obyvateľov, nasleduje Dánsko (3,7 na 

100 000), Belgicko (3,1 na 100 000), Francúzsko a Anglicko (2,8 na 100 000). Informácia o 

cestovaní bola pozitívna u 60,8 % potvrdených prípadov a z nich 53,9 % bolo spojených s 

cestovaním najčastejšie do exotických destinácií Indie a Maroka (3).  

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Rôznorodé manifestácie tejto vysoko nákazlivej alimentárnej infekcie sú v rozpätí od 

diarrhoe až po náhle dyzentérie s inkubačnou dobou 1 až 4 dni. Charakteristické sú horúčky, 

bolesti hlavy, nepokoj, anorexia, vomitus, ktorý nasleduje niekoľko hodín po hnačke. 

Najčastejšie sa vyskytuje stredná intenzita symptómov, avšak v niektorých prípadoch môže 

nastať progres (od niekoľkých hodín až dní) do tzv. Frankovej dyzentérie s veľmi častými (až 

20 za deň) krvavými stolicami s hlienom, ktoré sú sprevádzané abdominálnymi kŕčmi 

a tenezmom. Abdominálna bolesť, ktorá je prominentným prejavom ochorenia, môže 

simulovať zápal slepého čreva, alebo u novorodencov a batoliat vyvolá intususcepciu 

a nekrotizujúcu enterokolitídu. Šigelóza sa prenáša hlavne rukami, nadmerným zoskupovaním 

ľudí do davov, najmä v oblastiach so zhoršenými hygienickými podmienkami. Človek je jej 

jediným prirodzeným hostiteľom a zdrojom nákazy. Najčastejší je fekálno-orálny prenos 

z človeka na človeka. Transmisiu podporujú neadekvátna sanitácia a hygiena. Šigelóza je so 

svojimi prejavmi a vlastnosťami veľmi podobná ostatným príčinám infekčných hnačiek, 

bakteriálnym enteritídam spôsobených napríklad baktériami kampylobakter a netýfusová 

salmonela (4, 5, 6, 2).  

Salmonelóza 

Salmonelóza patrí medzi majoritné problémy verejného zdravotníctva na území nielen 

európskeho kontinentu (7). Zostáva (po kampylobakterióze) druhým najbežnejšie hláseným 

infekčným, skôr sezónnym ochorením u ľudí (8, 9). Táto pôvodom zoonotická choroba má 

významný ekonomický dopad na hydinový priemysel (priamo – mortalita, morbidita, 

nepriamo – nízka kvalita vajec, rastového faktoru) (10). Primárnym zdrojom nákazy je zviera 

a živočíšne produkty nedostatočne tepelne spracované. Salmonelózu spôsobuje netýfusový 

sérotyp baktérie Salmonella enterica, ktorá je charakterizovaná syndrómom gastroenteritídy. 

Zvyčajne sa manifestuje akútnou, zápalovou diarrhoe, horúčkou a abdominálnymi bolesťami 

(11). Inkubačná doba je medzi 4 až 72 hodinami, mortalita býva vzácna. Hamer a Bhutta (11) 

uvádzajú, že rizikové faktory mortality pri diarrhoe sú nedojčenie, podvýživa, zástava rastu 

(stunting), vyčerpanie, nedostatok zinku a vitamínu A. V rizikových skupinách (deti, 

dôchodcovia, imunokompromitovaní pacienti) môžu aj menšie počty salmonely v tele viesť 

k manifestácii symptómov. Môžu byť prítomné aj život ohrozujúce invazívne infekcie 

v extra-intestinálnej oblasti (5 – 10 % infikovaných). Problémom liečby môže byť rezistencia 

na antimikrobiálnu liečbu, ktorej prevalencia sa zvýšila zo 16,7 % v roku 2014 na 91,1 % 

v roku 2016, najmä ak išlo o rezistenciu na ampicilín (7, 12). Seixas a kol. (13) uvádzajú, že 

u mladých ľudí sú zvyčajne prítomné závažnejšie symptómy infekcie, preto sú častejšie 

testovaní. Ďalej autori uvádzajú, že u niektorých pacientov sa môže vyvinúť chronické 

dlhodobé nosičstvo, napr. 12 mesiacov po epizódach diarrhoe.  

V roku 2017 bolo v Európe laboratórne potvrdených 92 649 prípadov (19, 6 prípadov na 

100 000 obyvateľov) a 156 z nich bolo fatálnych. Tento údaj je najnižší za posledných 5 

rokov. Najviac hlásených prípadov bolo v Českej republike (108,5 prípadov na 100 000 

obyvateľov), Slovenskej republike (106,5 na 100 000), ďalej v Maďarsku a Litve. Najnižší 

výskyt hlásilo Portugalsko. Z 68 455 prípadov bolo 15 % prípadov ochorenia spojeného 

s cestovaním (9). 
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Cieľom tejto práce je analyzovať časové trendy výskytu šigelózy a salmonelózy na 

Slovensku od roku 1997 do roku 2017 vzhľadom na rodové rozdiely.  

 

Materiál a metódy 

Údaje sme získali pomocou Zdravotníckych ročeniek Slovenskej republiky (SR) 

vydaných v rokoch 1996 až 2017 Národným centrom zdravotníckych informácii (14). Po 

vyhľadaní relevantných údajov sme pomocou programu Excel vytvorili grafy výskytu 

jednotlivých ochorení v prepočte na 100 000 obyvateľov SR v tzv. časovom trende. 

 

Výsledky 

Na obrázku 1 sa potvrdila klesajúca tendencia hlásenia výskytu šigelózy za posledných 22 

rokov na území SR. Najviac hlásených ochorení bolo v rokoch 2000 a 1997. V týchto rokoch 

sa predpokladá tzv. outbreak nákazy. Naopak najnižší počet hlásených ochorení na šigelózu 

v SR bolo v roku 2016. Z hľadiska rodových rozdielov bol vyšší výskyt u mužov s výnimkou 

v rokoch 2000, 2004, 2007 až 2009, 2011, 2013 a 2017 keď boli ochorenia častejšie hlásené 

u žien. Intersexuálne rozdiely vo výskyte šigelózy sú len minimálne. 

 

Obr. 1. Hlásené ochorenia na šigelózu v SR (na 100 000 obyvateľov) v rokoch 1996 až 2017 

 (Zdroj: NCZI, 1999 – 2017) 

 

Počet hlásených ochorení na salmonelózu na území SR mal od roku 1997 do roku 2009 

klesajúci trend s maximálnym počtom hlásených ochorení na salmonelózu v roku 1998 

a v roku 2001 (obr. 2). Najmenej hlásených ochorení bolo v rokoch 2009, 2011 a 2013. 

Následne po roku 2013 pozorujeme začínajúci mierny vzostup počtu hlásených ochorení na 

salmonelózu v SR. Z hľadiska rodových rozdielov je počet hlásených ochorení vyšší u žien 

s výnimkou rokov 1998, 2002 až 2004, 2007, 2008 a 2012, keď boli vyššie počty hlásených 
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ochorení na salmonelózu u mužov. Pri tomto infekčnom ochorení sú rodové rozdiely medzi 

mužmi a ženami zanedbateľné.  

 

 

Obr. 2. Hlásené ochorenia na salmonelózu na SR (na 100 000 obyvateľov) v rokoch 1997 až 2017  

(Zdroj: NCZI, 1999 – 2017) 

 

Diskusia 

Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať časové trendy výskytu šigelózy a salmonelózy 

na území SR v priebehu rokov 1996 až 2017 a poukázať na časové trendy výskytu týchto 

alimentárnych nákaz a na prípadné rodové rozdiely. Rodové rozdiely sú v oboch prípadoch 

minimálne a dajú sa definovať ako zanedbateľné. Šigelóza bola za ostatných 22 rokov 

častejšie hlásená u mužov a salmonelóza u žien. Šigelóza má na území SR klesajúci trend 

s najnižším výskytom v roku 2016. Salmonelóza a jej výskyt od roku 1997 až do roku 2017 

má vo všeobecnosti klesajúcu tendenciu. Najnižší počet hlásených ochorení bol pozorovaný 

v rokoch 2011 a 2013. Dôležitý je fakt, že salmonelóza má od roku 2013 na území SR 

stúpajúci trend.  

Európsky priemer výskytu šigelózy bol v roku 2016 1,5 prípadu na 100 000 obyvateľov 

a v SR bola táto hodnota prekročená o 1,3 prípadu, keď boli hlásené 2,8 prípadov ľudí 

chorých na šigelózu. V Maďarsku bol výskyt šigelózy výrazne nižší, a to od 0,1 do 0,7 

prípadov na 100 000 obyvateľov v období rokov 2016 – 2012. V Českej republike sa pozoruje 

klesajúca tendencia od 2,5 prípadov na 100 000 obyvateľov v roku 2012 na 0,6 prípadu v roku 

2016, čo je výrazne nižšie ako v SR. Výrazne nižší výskyt šigelózy je aj v Rakúsku (od 0,7 po 

1,1 prípadu v priebehu rokov 2012 až 2016) a Nemecku (od 0,5 po 0,7 prípadu na 100 000 

obyvateľov od roku 2012 po 2016). Poľsko neuvádza takmer žiadny prípad v období rokov 

2012 až 2016. Celkovo bol európsky priemer od 1,5 po 1,8 prípadov na 100 000 obyvateľov 
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v priebehu rokov 2012 až 2016 a v SR ich bolo v priebehu týchto rokov výrazne viac (od 3,5 

v 2016 roku až po 9,9 prípadov na 100 000 obyvateľov v roku 2012 (3). 

Európsky priemer výskytu salmonelózy sa pohyboval od 19,6 až po 21 prípadov na 

100 000 obyvateľov v období rokov 2017 až 2013. SR, kde sa výskyt salmonelózy pohyboval 

až na úrovni od 70,4 po 106,5 prípadov na 100 000 obyvateľov, patrí spolu s Českou 

republikou medzi krajiny s najvyšším výskytom salmonelózy v Európe. Najmenší výskyt 

salmonelózy v priebehu rokov 2013 až 2017 hlásilo napr. Taliansko, Írsko, Grécko, Cyprus či 

Portugalsko a Holandsko (9). Štatistiky z Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb 

sú pre SR o niečo miernejšie ako dáta z národného centra. Dáta z Európskeho centra pre 

kontrolu a prevenciu chorôb sa však môžu líšiť od národných správ z dôvodu rozdielnej 

definície prípadov a z dôvodu rozdielnych dátumov odovzdávania a extrakcie dát (8). 

 

Záver 

Výsledky našej štúdie ukazujú, že na území SR je výskyt salmonelózy za posledné roky 

na miernom vzostupe a pri celoeurópskom porovnaní patrí medzi najvyššie spomedzi štátov 

Európskej únie. Zvýšenie hygienických štandardov, najmä v produkcii živočíšnych potravín, 

v sledovaní zdravotného stavu zvierat, skladovaní a tepelnej príprave potravín a jedál, ale aj 

disciplína v ich dodržiavaní, môžu byť nápomocné pri znižovaní výskytu a šírenia prípadov 

nielen salmonelózy, šigelózy, ale aj ostatných alimentárnych infekcií. Táto štúdia prispieva 

informáciami o časových trendoch výskytu šigelózy a salmonelózy na území SR aj v kontexte 

porovnania ich výskytu v EÚ a môže byť nápomocná v realizácii preventívnych opatrení. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 

 

Literatúra 
1. Blazes DL, Riddle MS, Ryan ET. The local importance of global infectious diseases. Trop Dis Travel Med 

Vaccines, 2015; 1: 5. 

2. Williams P, Berkley J. Dysentery (shigelosis) current WHO guidelines and the WHO essential medicine list 

for children. 2016.  

3. European Centre for Disease Prevention and Control. Shigellosis. In ECDC. Annual epidemiological report 

for 2016. Stockholm: ECDC, 2018.  

4. Kotlof KL, Riddle MS, Platts-Mills JA, Pavlinac P, Zaidi AKM. Shigellosis. Lancet, 2018; 391:801-812.  

5. Baker S. The HC. Recent insights into Shigella: a major contributor to the global diarrhoeal disease burden. 

Curr Opin Infect Dis, 2018; 31: 449-454.  

6. The World Health Organisation. Guidelines for the control of shigellosis, including epidemics due to 

Shigella dysenteriae type 1. 2005.  

7. Antunes P, Mourão J, Campos J, Peixe L. Salmonellosis: the role of poultry meat. Clin Microbiol Infect, 

2016; 22: 110-121.  

8. EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and 

Control), 2019. The European Union One Health 2018 Zoonoses Report. EFSA Journal, 2019; 17(12): 5926, 

276.  

9. European Centre for Disease Prevention and Control. Salmonellosis. ECDC. Annual epidemiological report 

for 2017. Stockholm: ECDC, 2020. 

10. Kouam MK, Biekop MFH, Katte B, Teguia A. Risk factors of Sallmonella infection in laying hens in 

Menoua Division, Western region of Cameroon (Central Africa). CIMID, 2019; 67, 101370.  



180 

 

11. Hamer DH, Bhutta ZA. Infectious diseases and prions. In Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC. 

Oxford Textbook of Global Public Health. Sixth edition. Volume 3 The Practice of Public Health. 2015. 

Oxford University press.  

12. Chumachenko T, Karlova T, Pivnenko S, Makhota L. Prevalence of antimicrobial resistance in Salmonella 

spp. strains isolated from human in Kharkiv Region, Ukraine. Int J Infect Dis, 2019; 79(S1): 1-150.  

13. Seixas R, Nunes T, Machado J, Tavares L, Owen SP, Bernardo F, Oliveira M. Demographic 

characterization and spatial cluster analysis of human Salmonella 1,4,[5],12:i:-infections in Portugal: A 10 

year study. J Inferct Public Health, 2018; 11: 178-182.  

14. Národné centrum zdravotníckych informácii. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky. Health Statistics 

Yearbook of the Slovak Republic 1996 – 2017, Bratislava: NCZI 1999 – 2019.  



181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍJEM NUTRIČNÝCH SUPLEMENTOV V DOSPELEJ POPULÁCII  

POČAS PANDÉMIE COVID-19 V SR
1
 

 

 

P. Vadovičová
1
, K. Fatrcová-Šramková

2 

1
Únia odborníkov vo výţive a podporovateľov zdravého ţivotného štýlu o.z., Bratislava 

2
Katedra výţivy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, Nitra 

 

 

 

Pandémia koronavírusu (SARS-CoV-2) zasiahla do rôznych oblastí sveta. Na Slovensku 

bola dňa 11. 03. 2020 s účinnosťou od 12. 03. 2020 vládou SR vyhlásená mimoriadna 

situácia v SR (1). Všetky členské štáty EÚ zakázali verejné zhromaţdenia, zatvorili (úplne 

alebo čiastočne) školy a zaviedli hraničné obmedzenia. Viac ako polovica členských štátov 

EÚ vyhlásila výnimočný stav (2). Podľa Analýzy epidemiologickej situácie v SR vrátane 

ochorenia COVID-19 za marec 2021 bolo od začiatku pandémie v SR do 31. 3. 2021 

zistených 667 257 prípadov (12,2 % populácie). V marci 2021 bolo zaznamenaných spolu 

111 970 prípadov, incidencia 2049,9/100 000 obyvateľov. Oproti februáru došlo k poklesu 

výskytu o 19,3%. V marci bola najvyššia chorobnosť v Ţilinskom, Trenčianskom, 

Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej 

skupine 45- aţ 54-ročných, 20- aţ 24- a 15- aţ 19-ročných. Podiel 65-ročných a starších 

tvoril 11,4 % všetkých pozitívnych – vzostup oproti februáru o 0,7 % (3). 

 

Materiál a metódy 

Na základe dostupných dát a šírenia pandémie sme pri príleţitosti Svetového dňa obezity 

dňa 4. 3. 2021 realizovali v rámci projektu „Buď fit počas pandémie!“ v dňoch 4. – 8. 3. 2021 

on-line prieskum, ktorého cieľom bolo zanalyzovať zmeny stravovacích 

návykov, pohybového reţimu a zdravotných ukazovateľov u dospelých osôb od začiatku 

pandémie Covid-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 v marci 2020 aţ do marca 

2021. Prieskumu sa zúčastnilo 1 035 respondentov (50,5 % ţien a 49,5 % muţov) 

s priemerným vekom 44,93 ± 61,19 rokov (vo veku od 20 do 73 rokov). V meste bývalo 

70,9 % a na vidieku 29,1 % súboru. Hodnotili sme príjem nutričných suplementov u osôb 

počas pandémie (v porovnaní s obdobím pred pandémiou), a to osobitne u osôb s 

                                                           
1 Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0488/21 a APVV-19-0598. 
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prekonaným Covid-19 a podľa pohlavia. Pouţili sme dotazníkovú metódu s otvoreným, 

uzatvoreným aj kombinovaným typom otázok. On-line dotazník bol anonymný. Na štatistické 

vyhodnotenie sme pouţili chí-kvadrát test.  

 

Výsledky a diskusia 

Zo súboru 1 035 dospelých osôb Covid-19 prekonalo 171 osôb, z toho v prvej vlne 

1,26 % a v druhej vlne 15,27 %, a to 82 muţov a 89 ţien (7,92 % a 8,60 % súboru) s častými 

príznakmi ako únava, bolesť hlavy, svalov, strata čuchu a chuti (tab. 1). Z imunologického 

hľadiska môţu ţeny získať aktívnejšiu imunitnú odpoveď, ktorá ich môţe chrániť a bojovať 

proti infekčným chorobám v porovnaní s muţmi. Predpokladá sa, ţe tento atribút lepších 

imunitných reakcií na patogény je spôsobený vysokými hladinami estrogénov u ţien (4). 

Zamerali sme sa na príjem nutričných suplementov pred a počas pandémie. 

 

Tab. 1. Počet pozitívnych osôb na Covid-19 počas 1. a 2. vlny pandémie (%)  

 

Čo sa týka počtu pozitívnych osôb na Covid-19 (tab. 1), v 2. vlne pandémie bol (na 

rozdiel od 1. vlny) významne (p  0,001) vyšší výskyt osôb z mesta ako z vidieka (104 

jedincov z mesta verzus 54 jedincov z vidieka), t.j. v zastúpení 10,05 % a 5,22 % zo všetkých 

respondentov. V 1. vlne bolo pozitívnych 6 osôb z mesta a 7 osôb z vidieka, t.j. v zastúpení 

0,58 % a 0,68 % z celého súboru.  

Zastúpenie na Covid-19 pozitívne testovaných ţien a muţov nebolo signifikantne odlišné 

(p ≥ 0,05) ani v 1. ani v 2. vlne pandémie. V 1. vlne pandémie pozitívne testy na Covid-19 

malo 7 muţov a 6 ţien (0,68 % a 0,58 %), zatiaľ čo v 2. vlne 75 muţov a 83 ţien (7,24 % 

a 7,02 %).  

Pri porovnaní uţívania nutričných suplementov počas pandémie s obdobím pred 

pandémiou (spoločne za 1. a 2. vlnu) sme nepozorovali významné rozdiely pri rozdelení 

mesto/vidiek ani muţi/ţeny (p ≥ 0,05). Porovnanie príjmu nutričných suplementov 

s kategorizáciou osôb podľa kritéria – bývanie (mesto/vidiek) uvádza tab. 2.  

Z nutričných suplementov viac počas pandémie uţívalo najmä vitamín D 60,19 % osôb, 

vitamín C 49,47 %, zinok 33,91 %. V priebehu pandémie uţívala viac suplementov ako 

predtým asi pätina súboru vitamíny B (20,58 %), asi desatina selén (12,75 %) a vitamín E 

(11,59 %).  

 1. vlna pandémie  2. vlna pandémie 

Áno 

(n = 13) 

Nie 

(n = 1 022) 

Spolu 

(n = 1 035) 

Áno 

(n = 158) 

Nie 

(n = 877) 

Spolu 

(n = 1 035) 

Mesto 0,58 70,34 70,92 10,05 60,87 70,92 

Muţ 0,29 35,07 35,36 4,44 30,92 35,36 

Ţena 0,29 35,27 35,56 5,60 29,95 35,56 

Vidiek 0,68 28,41 29,08 5,22 23,86 29,08 

Muţ 0,39 13,72 14,11 2,80 11,30 14,11 

Ţena 0,29 14,69 14,98 2,42 12,56 14,98 

Spolu  1,26 98,74 100,00 15,27 84,73 100,00 
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V rovnakej miere ako pred pandémiou uţívala počas pandémie takmer polovica súboru 

horčík (42,51 %), pribliţne tretina súboru vitamín C (33,33 %) a vitamíny B (33,82 %), ďalej 

pätina aţ štvrtina súboru vitamín D, selén, zinok, vitamín E.  

 

Tab. 2. Uţívanie nutričných suplementov počas pandémie Covid-19 v porovnaní s obdobím pred pandémiou 

(%) (n = 1 035)  

Nutričné suplementy Menej Rovnako Viac Vôbec Spolu 

Vitamín C Mesto 1,55 24,15 35,65 9,57 70,92 

 Vidiek 0,77 9,18 13,82 5,31 29,08 

 Spolu 2,32 33,33 49,47 14,88 100,00 

Vitamín D Mesto 0,77 14,59 44,06 11,50 70,92 

 Vidiek 0,48 6,47 16,14 5,99 29,08 

 Spolu 1,26 21,06 60,19 17,49 100,00 

Vitamín E Mesto 1,84 18,84 8,50 41,74 70,92 

 Vidiek 0,77 7,15 3,09 18,07 29,08 

 Spolu 2,61 25,99 11,59 59,81 100,00 

Vitamíny B Mesto 2,13 23,77 15,27 29,76 70,92 

 Vidiek 0,48 10,05 5,31 13,24 29,08 

 Spolu 2,61 33,82 20,58 43,00 100,00 

Selén Mesto 0,87 15,17 9,57 45,31 70,92 

 Vidiek 0,87 5,89 3,19 19,13 29,08 

 Spolu 1,74 21,06 12,75 64,44 100,00 

Zinok Mesto 1,45 18,55 24,54 26,38 70,92 

 Vidiek 0,68 7,25 9,37 11,79 29,08 

 Spolu 2,13 25,80 33,91 38,16 100,00 

Horčík Mesto 2,80 30,43 14,98 22,71 70,92 

 Vidiek 0,87 12,08 6,09 10,05 29,08 

 Spolu 3,67 42,51 21,06 32,75 100,00 

Probiotiká Mesto 2,71 14,78 7,25 46,18 70,92 

 Vidiek 1,26 6,96 2,51 18,36 29,08 

 Spolu 3,96 21,74 9,76 64,54 100,00 

 

V súbore dospelých osôb sme zisťovali dĺţku uţívania výţivových suplementov (tab. 3, 

4, 5). Osobitne sme vyhodnocovali skupinu osôb, ktorí prekonali COVID-19 v druhej vlne (n 

= 158) v zastúpení 15 %, z toho viac muţov ako ţien (104 verzus 54). Analýzou dĺţky 

uţívania nutričných suplementov (tab. 5) kratšiu dobu (menej ako 4 mesiace) alebo dlhšiu 

dobu (5 aţ 12 mesiacov) sme zistili významné rozdiely medzi ţenami a muţmi. V skupine 

uţívali významne ţeny (p  0,001) suplementy dlhšiu dobu (5 aţ 12 mesiacov) v prípade: 

vitamínu E, vitamínov B, selénu, zinku, horčíka a probiotík. 

Zdravý výţivový stav je základom účinnej imunologickej ochrany. Na zabezpečenie 

funkčnosti imunitného systému by sa mal zohľadniť odporúčaný príjem makroţivín 

a mikroţivín. Ďalej je na aktiváciu imunitného systému dôleţitý príjem sacharidov, bielkovín 

a tukov (5, 6).  

Vitamíny vrátane A, B, C, D, E, folátov a minerálne látky vrátane ţeleza, zinku, horčíka, 

selénu a medi majú dôleţitú úlohu pri podpore vrodeného a adaptívneho imunitného systému 

(7). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil a na základe zhromaţdených 

vedeckých dôkazov uvádza šesť vitamínov (D, A, C, folát, B6, B12) a štyri minerálne látky 
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(zinok, ţelezo, meď a selén) za nevyhnutné pre normálne fungovanie imunitného systému 

(8). 

 
Tab. 3. Dĺţka uţívania suplementov vitamínov (%) v súbore (n = 1 035) 

 
 

0 až 1 

mesiac 

2 až 4 

mesiace 

5 až 7 

mesiacov 

8 až 10 

mesiacov 

11 až 12 

mesiacov 
Spolu 

Vitamín C mesto 20,00 13,24 9,37 5,42 22,9 70,92 

 muţi 10,24 6,57 4,74 2,71 11,11 35,36 

 ţeny 9,75 6,67 4,64 2,71 11,79 35,56 

 vidiek 9,37 8,12 3,57 2,13 5,89 29,08 

 muţi 5,51 3,38 1,55 1,06 2,61 14,11 

 ţeny 3,87 4,74 2,04 1,07 3,28 14,98 

 Spolu  29,38 21,36 12,95 7,54 28,79 100,00 

Vitamín D mesto 20,67 17,49 12,36 4,93 15,46 70,92 

 muţi 11,5 9,27 5,71 2,41 6,47 35,36 

 ţeny 9,18 8,22 6,67 2,52 8,98 35,56 

 vidiek 9,76 8,99 4,15 1,45 4,74 29,08 

 muţi 5,41 3,87 1,94 1,15 1,74 14,11 

 ţeny 4,35 5,13 2,22 0,29 3,00 14,98 

 Spolu  30,44 26,48 16,53 6,38 20,19 100,00 

Vitamín E mesto 52,37 7,54 3,58 1,64 5,80 70,92 

 muţi 25,89 4,06 1,75 0,87 2,81 35,36 

 ţeny 26,47 3,49 1,83 0,77 3,00 35,56 

 vidiek 23,48 3,19 0,88 0,29 1,26 29,08 

 muţi 11,01 1,44 0,58 0,10 0,97 14,11 

 ţeny 12,47 1,74 0,29 0,19 0,29 14,98 

 Spolu  75,85 10,73 4,45 1,93 7,05 100,00 

Vitamín B mesto 39,90 10,24 7,53 2,62 10,62 70,92 

 muţi 19,51 5,50 2,99 1,74 5,61 35,36 

 ţeny 20,39 4,74 4,54 0,87 5,03 35,56 

 vidiek 18,65 4,84 1,64 1,17 2,80 29,08 

 muţi 9,09 1,83 1,06 0,78 1,35 14,11 

 ţeny 9,57 3,00 0,59 0,39 1,45 14,98 

 Spolu  58,55 15,07 9,17 3,76 13,43 100,00 

 

Dostatok zinku, selénu a vitamínu D je nevyhnutný pre adekvátnu imunokompetenciu, 

ktorá môţe do istej miery pôsobiť proti zhoršeniu stavu v dôsledku zápalových procesov. 

Samotné stravovacie poradenstvo nemusí byť dostatočné na zabezpečenie adekvátnosti 

uvedených ţivín za určitých podmienok, a to aj u starších osôb (9), čo si vyţaduje potrebu 

doplnkov výţivy v rizikových skupinách populácie. 

Primerané hladiny zinku sú dôleţité na udrţanie imunologickej obrany hostiteľa (10). 

Jeho nedostatok je spojený s poškodením celkového imunitného systému, ktorý ovplyvňuje 

počet a funkciu lymfocytov, najmä T buniek, a vedie k zmene produkcie cytokínov, ktoré 

prispievajú k oxidačnému stresu a zápalu (11). Môţe byť spojený so zvýšením vírusových a 

respiračných infekcií (najmä pneumónie) u ľudí (12, 13). Ako pozoruhodnú 

uvádzame nedávnu kazuistiku, kde boli štyria ambulantní pacienti s COVID-19 vo veku 26 – 

63 rokov liečení pastilkami zinočnatých solí. Pastilky uţívali niekoľkokrát denne v mnoţstve 

115 aţ 184 mg Zn počas 10 aţ 14 dní a všetci títo pacienti sa uzdravili. V inej kazuistike 

dostali traja pacienti s COVID-19 vo veku 38 aţ 74 rokov s ďalšími črevnými prejavmi síran 

zinočnatý (220 mg Zn denne počas 5 dní) spolu s hydroxychlorochínom a azitromycínom 

(14). Pokiaľ ide o ďalšie infekčné choroby, veľa štúdií poukazuje na to, ţe stav zinku môţe 
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mať vplyv na výsledok. Niekoľko randomizovaných kontrolných štúdií (RCT, randomized 

controlled trial) preukázalo, ţe zinok podaný počas akútnej epizódy hnačky skracuje trvanie 

a riziko pretrvávajúceho ochorenia (15). Črevná mikroflóra zohráva úlohu pri regulácii 

imunitného systému a črevná dysbióza je znakom ochorenia vrátane mnohých infekčných 

ochorení. Preto diétne prístupy na dosiahnutie zdravej mikroflóry môţu tieţ prospievať 

imunitnému systému. Existujú dôkazy, ţe probiotické baktérie, najmä niektoré laktobacily a 

bifidobaktérie, môţu modifikovať mikroflóru, modulovať imunitnú odpoveď a chrániť pred 

infekciami vrátane dýchacích ciest. Mnohé rastlinné potraviny, vláknina a fermentované 

potraviny zohrávajú úlohu pri vytváraní a udrţiavaní zdravej črevnej mikroflóry a 

napomáhajú v podpore imunitného systému. Preto špecifické ţiviny a potraviny, ktoré ich 

poskytujú, môţu zohrávať úlohu pri podpore imunitného systému, aby sa hostiteľ mohol 

lepšie brániť proti baktériám a vírusom, ak je infikovaný. Preto správne vyváţená výţiva je 

dôleţitým faktorom pri určovaní výsledku u jednotlivcov pri nakazení koronavírusom (16). 

Za zmienku stojí nedávna štúdia z Číny, ktorá uvádza súvislosť medzi mierou vyliečenia 

pacientov infikovaných CoV-2 a stavom selénu, ako sa odvodzuje od selénu v populácii 

miest mimo Hubei, čo odráţa oblasti so zlým a primeraným príjmom selénu (17). V štúdii bol 

stav selénu (selén a SELENOP) signifikantne vyšší u preţívajúcich hospitalizovaných 

pacientov s COVID-19 (n = 27) v porovnaní s pacientmi, ktorí nepreţili (n = 6) (18).  

 

Tab. 4. Dĺţka uţívania suplementov minerálnych látok (%) a probiotík v súbore (n = 1 035) 

 
 

0 až 1 

mesiac 

2 až 4 

mesiace 

5 až 7 

mesiacov 

8 až 10 

mesiacov 

11 až 12 

mesiacov 
Spolu 

Selén mesto 53,72 6,67 3,48 1,55 5,51 70,92 

 muţi 26,28 3,87 1,93 0,48 2,80 35,36 

 ţeny 27,44 2,80 1,54 1,07 2,71 35,56 

 vidiek 23,87 2,71 1,07 0,39 1,06 29,08 

 muţi 11,50 0,96 0,48 0,10 1,06 14,11 

 ţeny 12,37 1,74 0,59 0,29 0,00 14,98 

 Spolu  77,59 9,37 4,54 1,93 6,57 100,00 

Zinok mesto 36,71 14,39 6,96 2,80 10,05 70,92 

 muţi 18,84 6,37 3,87 1,25 5,02 35,36 

 ţeny 17,88 8,02 3,09 1,54 5,03 35,56 

 vidiek 16,81 7,15 1,55 1,16 2,42 29,08 

 muţi 7,63 3,58 0,77 0,68 1,45 14,11 

 ţeny 9,18 3,58 0,78 0,48 0,97 14,98 

 Spolu  53,52 21,54 8,50 3,96 12,46 100,00 

Horčík  mesto 33,43 11,20 5,98 3,38 16,91 70,92 

 muţi 16,82 6,28 2,61 1,74 7,93 35,36 

 ţeny 16,62 4,93 3,38 1,64 8,98 35,56 

 vidiek 14,40 4,64 2,52 1,25 6,28 29,08 

 muţi 7,44 2,03 1,16 0,88 2,61 14,11 

 ţeny 6,95 2,61 1,35 0,39 3,67 14,98 

 Spolu  47,83 15,84 8,50 4,64 23,19 100,00 

Probiotiká mesto 56,04 6,00 2,42 1,07 5,41 70,92 

 muţi 28,12 3,00 1,55 0,39 2,32 35,36 

 ţeny 27,92 3,00 0,87 0,68 3,09 35,56 

 vidiek 23,38 2,13 1,06 0,78 1,74 29,08 

 muţi 11,40 1,25 0,39 0,29 0,77 14,11 

 ţeny 11,98 0,87 0,67 0,48 0,97 14,98 

 Spolu  79,42 8,12 3,48 1,83 7,15 100,00 
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Tab. 5. Dĺţka uţívania nutričných suplementov (n = 158)  

 

 

0 až 4 mesiace 5 až 12 mesiacov 

 n % n % 

Vitamín C Muţi 35 46,67 40 53,33 

 Ţeny 40 48,19 43 51,81 

Vitamín D Muţi 42 56,00 33 44,00 

 Ţeny 45 54,22 38 45,78 

Vitamín E Muţi 65 86,67 10 13,33 

 Ţeny 74 89,16 9 10,84 

Vitamín B Muţi 54 72,00 21 28,00 

 Ţeny 66 79,52 17 20,48 

Selén Muţi 62 82,67 13 17,33 

 Ţeny 73 87,95 10 12,05 

Zinok Muţi 52 69,33 23 30,67 

 Ţeny 62 74,70 21 25,30 

Horčík Muţi 51 68,00 24 32,00 

 Ţeny 54 65,06 29 34,94 

Probiotiká Muţi 68 90,67 7 9,33 

 Ţeny 73 87,95 10 12,05 

 

Vitamín C je všeobecne známy svojimi antioxidačnými a imunomodulačnými 

vlastnosťami, schopný chrániť lymfocyty pred oxidačným stresom (11). Je základom 

regenerácie iných antioxidačných zlúčenín, ako je glutatión a vitamín E, čo umoţňuje 

konverziu na ich aktívnu formu (19). Podľa autorov Bouamama et al. (20) suplementácia 

vitamínov C a E zlepšila odpoveď T-lymfocytov u starších ľudí a môţe prispieť k prevencii 

poškodenia imunitného systému súvisiaceho s vekom. 

U ľudí je horčík spojený s ochranou DNA pred oxidačným poškodením (21). Je dobre 

známe, ţe cholekalciferol (vitamín D3) môţe byť syntetizovaný z cholesterolu v tele pri 

vystavení slnečnému ţiareniu. Jeho biologická aktivita závisí od následnej hydroxylácie 

pečeňou a obličkami na 1,2-(OH)2-D3, ktorý sa viaţe na receptory vitamínu D. Nad rámec 

svojich úloh pri homeostáze vápnika a udrţiavaní integrity kostí stimuluje aj dozrievanie 

imunitných buniek. Epidemiologické štúdie naznačili inverznú súvislosť medzi cirkulujúcou 

hladinou 25(OH)-D3, biomarkeru stavu vitamínu D a zápalových biomarkerov vrátane CRP a 

IL-6 (22). Suboptimálne hladiny vitamínu D, najmä na konci zimnej sezóny, boli hlásené v 

značnom počte zdravých dospelých (23). Ľudia s obmedzeným prístupom k slnečnému 

ţiareniu a starší ľudia so zníţenou syntetizačnosťou schopnosťou môţu mať nedostatok 

vitamínu D (24). Podľa prospektívnej kohortovej štúdie od 1. marca do 30. apríla 2020 

u pacientov vo veku ≥ 65 rokov s príznakmi ochorenia COVID-19 (n = 105), ktorí boli 

testovaní na sérové hladiny 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) počas akútneho ochorenia 

vyplýva, ţe u pacientov s nedostatkom vitamínu D bola vyššia maximálna hladina D-diméru 

(1 914,00 μg FEU/l oproti 1 268,00 μg FEU /l) (p = 0,034), vyššia incidencia podpory NIV 

(non-invasive ventilation, neinvazívna ventilácia) a vysoká závislosť pri prijímaní jednotiek 

(30,77 % verzus 9,68 %) (p = 0,042). Medzi skupinami nebola pozorovaná zvýšená mortalita 

u starších pacientov s ochorením COVID-19 (25).  

Uţívanie nutričných suplementov je vhodné v prípade zvýšenej potreby, resp. potreby 

zvýšenej ochrany pred chorobami, vrátane infekčných. Okrem toho a za normálnych 

okolností je potrebné zabezpečiť príjem ţivín vrátane dôleţitých mikroţivín (vitamínov, 
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minerálnych látok a stopových prvkov) predovšetkým prirodzenou pestrou stravou 

vyznačujúcou sa všetkými zásadami správnej výţivy – pestrosťou, primeranosťou 

a vyváţenosťou.  

 

Záver 

V práci sme u dospelých osôb porovnali príjem nutričných suplementov pred a počas 

pandémie. Pozitívne hodnotíme vyšší príjem vitamínu C v takmer polovici súboru, vitamínu 

D v takmer dvoch tretinách súboru, zinku v tretine súboru počas pandémie v porovnaní 

s obdobím pred pandémiou. Ţeny uţívali nutričné suplementy významne dlhšiu dobu 

(minimálne 5 mesiacov) v porovnaní s muţmi: vitamín E, vitamíny B, selén, zinok, horčík 

a probiotiká.  

Podľa výsledkov on-line prieskumu je potrebné zvýšiť počas pandémie informovanosť 

populácie o pozitívnej zmene ţivotného štýlu a jeho vplyve na zdravie, t.j. o benefitoch z jeho 

uplatňovania v praxi. Správne stravovacie návyky, dopĺňanie nutričných suplementov 

v podobe vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov a iných prospievajú k posilneniu 

imunitného systému. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti.  
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Pandémia koronavírusovej choroby 2019 (COVID-19), ktorej dnešný svet čelí, rýchlo 

postupuje a spôsobuje značnú chorobnosť a úmrtnosť. Závažné a kritické prípady ochorenia 

COVID-19 sú charakterizované dysbiózou črevnej mikrobioty, imunitnou dysreguláciou, 

hyperzápalom a hypercytokinémiou (cytokínová búrka). Preto môžu byť obranné stratégie 

zamerané na tieto patofyziologické procesy prospešné.  

Výživa, faktory životného prostredia a genetika hrajú dôležitú úlohu pri formovaní 

črevnej mikrobioty, ktorá môže ovplyvniť imunitu. Probiotiká a prebiotiká sú jednou z takých 

stratégií, ktoré majú priaznivé účinky na moduláciu črevnej mikrobioty, potláčaní 

oportunistických patogénov v čreve, znižovaní translokácie oportunistických organizmov, 

aktivácii slizničnej imunity a modulácii vrodenej a adaptívnej imunitnej odpovede, 

preukazujú antivírusovú aktivitu a potláčajú zápal. Probiotiká a prebiotiká sú potenciálnymi 

kandidátmi, ktoré sa môžu aplikovať v stredne ťažkých a ťažkých prípadoch COVID-19 

spoločne so súčasnými terapiami formou voľné dostupných a bezpečných doplnkov výživy 

a funkčných potravín. 

COVID-19 

SARS-CoV-2 je nový koronavírus pôvodne identifikovaný v ľudskej populácií čínskeho 

mesta Wuhan (provincia Hubei), v ktorej sa prejavili symptómy závažného respiračného 

ochorenia, medzičasom pomenovaného ako COVID-19 (COronaVIrus Disease-2019). Odtiaľ 

sa ochorenie rozšírilo do celého sveta a predstavuje krízu v oblasti verejného zdravia 

ohrozujúcu ľudstvo. Koronavírusy (čeľaď Coronaviridae, rad Nidovirales) sú patogény ľudí 

a zvierat. Sú to obalené vírusy s hrotovitým vzhľadom, odtiaľ pochádza termín Coronavirus, 

ktorých genóm je tvorený jednovláknovovu RNA (16). Nový koronavírus, tak ako aj vírusy, 

ktoré spôsobili závažné epidémie SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) a MERS 

                                                           
1 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre 

projekt: Funkčné potraviny pre zdravý život, ITMS 2014+ 313012T288 a pre projekt: Dopytovo-

orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný 

zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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(Middle-east Respiratory Syndrome) v roku 2003, resp. 2012, zaraďujeme medzi zoonotické 

(živočíšneho pôvodu) β-koronavírusy. Zistilo sa, že rozhodujúcim faktorom pri schopnosti 

SARS-CoV a MERS-CoV infikovať človeka je špecifická väzba tzv. spike glykoproteínu (S) 

vírusu s receptorom ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) resp. dipeptidyl peptidázou 4 

(DPP4, tiež CD26). Oba receptory sa nachádzajú v špecifických bunkách epitelovej výstelky 

priedušiek a pľúcnych alveolách u ľudí. Je zaujímavé, že ACE2 receptory sú exprimované aj 

v obličkách a gastrointestinálnom trakte, o ktorých je známe, že obsahujú SARS-CoV. 

Uvádza sa, že RNA SARS-CoV-2 môže byť detekovaná v stolici u niektorých pacientov 

s COVID-19, črevo pôsobí ako rezervoár vírusu a skutočnosť, že niektorí pacienti s týmto 

ochorením majú gastrointestinálne príznaky zaznamenané u 12 – 60 %, poukazuje na zreteľnú 

možnosť spojenia osi črevo a pľúca, resp. črevná mikrobiota a pľúca (9, 18). Závažný 

COVID-19 je charakterizovaný imunitnou dysreguláciou, hyperzápalom a hypercytokinémiou 

(cytokínová búrka alebo syndróm uvoľňovania cytokínov). Cytokíny [interleukín (IL) -1β, IL-

1Ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-17, faktor nekrotizujúci nádory (TNF), interferón (IFN)-y, faktor 

stimulujúci kolónie granulocytov a monocytov (GM-CSF), IFN-indukovaný proteín (IP) -10 a 

monocytový chemotaktický proteín (MCP) -3] majú zvýšené hodnoty u tých, ktorí neprežili, 

alebo pri závažnom priebehu COVID-19. Preto s nástupom cytokínovej búrky nemusia byť 

samotné antivírusové lieky dostatočné a navrhuje sa pridať protizápalovú liečbu, ktorej 

súčasťou môže byť suplementácia výživy probiotikami a prebiotikami (4, 10). 

Os črevo-pľúca a črevná mikrobiota pri COVID-19 

Ľudská črevná mikrobiota pozostáva z 10
14

 rezidentných mikroorganizmov, ktoré 

zahŕňajú baktérie, archey, vírusy a huby. U zdravých jedincov dominujú predovšetkým štyri 

kmene Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria a Bacteroidetes. Hrubé črevo ukrýva 

extrémne vysokú hustotu baktérií v čeľadiach Bacteroidaceae, Prevotellaceae, Rikenellaceae, 

Lachnospiraceae a Ruminococcaceae. Črevná mikrobiota hrá kľúčovú úlohu v zdraví 

prostredníctvom svojich ochranných, trofických a metabolických účinkov. Zatiaľ čo mikróby 

dostávajú biotop (stanovište) a výživu od hostiteľa, tieto mikróby zase pomáhajú hostiteľovi 

reguláciou rôznych fyziologických funkcií, vrátane diétneho trávenia a poskytovania 

ochrannej imunity proti patogénom. Nepriaznivé zmeny zloženia črevnej mikrobioty sa 

označujú ako črevná dysbióza, ktorá sprevádza rôzne choroby, ako sú IBD (13), cukrovka 2. 

typu (6), a kardiovaskulárne choroby (17). Existujú dôkazy, ktoré naznačujú prepojenie medzi 

črevnou mikrobiotou a pľúcami (os črevo-pľúca). Táto os udržuje homeostázu hostiteľa a 

môže byť zmenená v chorobných stavoch. Interakcia medzi črevom a pľúcami je obojstranná 

a črevo hrá zásadnú úlohu pri ovplyvňovaní pľúcnych chorôb. V chorobných stavoch je 

narušený črevný mikrobióm (črevná dysbióza), čo vedie k translokácii endotoxínov a 

mikrobiálnych metabolitov z čreva cez krvné riečisko do pľúc. Podobne, keď sa zápal 

vyskytne v pľúcach (napr. respiračné vírusové infekcie), spôsobuje odchýlky v črevnom 

mikrobióme. Táto obojstranná interakcia medzi črevom a pľúcami môže hrať pri infekcii 

COVID-19 dôležitú úlohu, čo vedie k zvýšeniu závažnosti ochorenia predovšetkým u osôb 

vysokého veku a u osôb so sprievodnými komorbídnymi stavmi a imunokompromitovaných 

pacientov. Ukázalo sa, že črevná mikrobiota je zmenená v prípadoch s COVID-19 z hľadiska 

významného zníženia diverzity mikrobioty a počtu prospešnej črevnej mikrobioty a zvýšenia 
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počtu oportunistických patogénov (Streptococcus, Rothia, Veillonella a Actinomyces) (5, 19). 

To môže nakoniec viesť k črevnej dysbióze, translokácii patogénnych organizmov cez 

sliznicu čreva, sekundárnej bakteriálnej infekcii, zosilneniu zápalovej odpovede, dysfunkcii 

viacerých orgánov a zhoršeniu klinického výsledku. Vyvoláva to zaujímavú skutočnosť, že aj 

tento nový SARS-Cov2 môže mať vplyv na črevnú mikrobiotu, niekoľko štúdií už 

preukázalo, že respiračné infekcie sú spojené so zmenou zloženia črevnej mikrobioty (7). 

Jeden zo závažných klinických prejavov COVID-19 je zápal pľúc a progresia do syndrómu 

akútnej respiračnej tiesne (ARDS acute respiratory distress syndrome), najmä u starších ľudí 

a imuno-kompromitovaných pacientov, ktorí majú zníženú diverzitu (rozmanitosť) črevnej 

mikrobioty a počet užitočných mikroorganizmov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Účinok pôsobenia probiotík v kaskáde patogenézy COVID-19 

 

Črevná mikrobiota významne reguluje vývoj a funkciu vrodeného a adaptívneho 

(prispôsobivého) imunitného systému, signály odvodené od črevnej mikrobioty indukujú 

imunitné bunky na pro/antizápalové reakcie, čím ovplyvňujú náchylnosť na rôzne choroby 

(14). Črevné komenzály vylučujú antimikrobiálne peptidy, súťažia o živiny a biotop, čím 
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napomáhajú stavu homeostázy. Homeostáza črevnej imunity je organizovaná regulačnými 

opatreniami rovnováhou prozápalových reakcií ako Th17 verzus zápalové regulačné T bunky 

(Tregs), ktoré sú v konečnom dôsledku kontrolované komenzálnymi mikroorganizmami. 

V odpovedi na patogénne infekcie, ako je koronavírus, je zdravý črevný mikrobióm v 

podstate kľúčový pri udržiavaní optimálneho imunitného systému, aby sa zabránilo 

nadmerných imunitným reakciám, ktoré nakoniec poškodia pľúca a životne dôležité orgány 

organizmu (obr. 1). 

Probiotiká a prebiotiká pri infekcii COVID-19 

Súčasné liečebné stratégie pri COVID-19, ako sú antivírusové lieky, ktoré inhibujú vstup 

a / alebo replikáciu vírusov (remdesivir, favipiravir, lopinavir-ritonavir) a lieky / stratégie, 

ktoré modulujú cytokínovú búrku (hydroxychlorochín, chlorochín, azitromycín, inhibítory 

JAK, inhibítory IL-6, inhibítory IL-1, látky anti-TNF-α, kortikosteroidy, intravenózny 

imunoglobulín, tocilizumab, kolchicín, plazmatická liečba), boli predmetom výskumu pri 

COVID-19, ale niekedy bez väčšieho klinického úspechu. Pretože neexistuje preukázaná 

účinná terapia pre COVID-19, je potrebné otestovať alternatívne stratégie zamerané na 

patofyziologické dráhy u pacientov s COVID-19. Jedným z takýchto prístupov sú probiotiká a 

prebiotiká. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO) definovali probiotiká ako „živé mikroorganizmy, ktoré pri 

správnom podaní poskytujú hostiteľovi zdravotný benefit“. Za probiotiká sa považuje veľa 

rôznych mikroorganizmov vrátane druhov Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. 

rhamnosus); druhy Bifidobacterium (B. bifidum, B. longum, B. lactis); druhy Enterococcus 

(E. fecalis, E. faecium) a Saccharomyces (S. boulardii, S. cerevisiae). Najčastejšie sa 

používajú kmene Lactobacillus a Bifidobacterium. Prebiotiká – tzv. potrava pre probiotické 

mikroorganizmy zlepšujú imunitu, črevnú diverzitu a trávenie u ľudí. Benefity prebiotík sa 

preukazujú cez ich fermentačnú produkciu metabolických markerov, ako sú mastné kyseliny 

s krátkym reťazcom (SCFA).  

Obnova črevnej mikrobioty probiotikami 

Probiotikum prejavuje svoje prospešné účinky rôznymi mechanizmami, vrátane 

manipulácie a obnovy črevnej mikrobioty, zvýšenia funkcie črevnej bariéry, súťažením s 

patogénmi o adhéziu na črevný epitel a výživu, potlačením oportunistických patogénov, 

produkciou antimikrobiálnych látok, znižovaním translokácie patogénov cez črevnú mukózu, 

aktiváciou slizničnej imunity a modulácie vrodenej a adaptívnej imunitnej odpovede a 

znížením sekundárnej bakteriálnej infekcie. Tieto účinky probiotík boli dokázané v rôznych 

experimentálnych a klinických štúdiách (12, 15). Je dôležité poznamenať, že nie všetky 

probiotické kmene majú rovnaké účinky. Kombinácia viacerých kmeňov môže pôsobiť 

jedným alebo niekoľkými účinkami, a tak pôsobiť synergicky. Probiotiká zložené z viacerých 

kmeňov majú vyššiu účinnosť ako jednotlivé kmene. 

Modulácia zápalu probiotikami 

Úloha probiotík pri modulácii zápalu sa preukázala v klinických štúdiách u detí 

a dospelých v rôznych štúdiách Kazemi a kol. (11) analyzovali 167 klinických štúdií, ktoré 

naznačujú, že suplementácia probiotikami vedie k zníženiu prozápalových markerov (hs-CRP, 
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TNF-α, IL-6, IL-12, IL-4) a zvýšeniu anti-zápalových cytokínov (IL-10) u zdravých a 

niekoľkých chorobných stavoch. Pretože sa cytokínová búrka vyskytuje u pacientov s ťažkým 

COVID-19, účinok probiotík na prozápalové a imunoregulačné cytokíny minimalizuje 

poškodenie tkaniva v pľúcach a iných orgánoch sprostredkované imunitnou odpoveďou. 

Takže tieto imunomodulačné účinky probiotík môžu byť relevantné na prevenciu poškodenia 

pľúc, ARDS a syndrómu dysfunkcie viacerých orgánov, ktoré sú významnými komplikáciami 

COVID-19 (3). 

Antivírusové účinky probiotík 

Antivírusové účinky probiotík boli preukázané v experimentálnych (1, 2) a klinických 

štúdiách (8, 20). Vírusy sú najčastejšou príčinou infekcií horných dýchacích ciest. 

Randomizované klinické štúdie s 3 520 účastníkmi, vrátane detí a dospelých ukázali, že 

probiotiká znížili počty účastníkov, u ktorých sa vyskytli epizódy akútnej infekcie horných 

dýchacích ciest. Ukázalo sa, že pri chrípkovej vírusovej infekcii probiotiká modulujú imunitu 

dýchacích ciest a majú priaznivý vplyv na klírens vírusu a zápalom sprostredkované 

poškodenie pľúc (8, 20). 

Niekoľko experimentálnych štúdií ukázalo, že rôzne kmene probiotík majú antivírusový 

účinok tým, že zhoršujú vstup vírusu do ľudských buniek a zabraňujú vírusovej replikácii. 

Ang a kol. (1) v in vitro štúdii zahŕňajúcej ľudské bunkové línie kostrového svalstva a 

hrubého čreva preukázali, že Lactobacillus reuteri Protectis vykázal významnú antivírusovú 

aktivitu závislú od dávky proti kmeňom Coxsackievirus typu A (CA) kmeň 6 a 16 a 

enterovírusu 71. Antivírusová aktivita probiotík proti rotavírusu na in vitro VERO bunkách 

preukázala, že B. longum a L. acidophilus majú inhibičný účinok na rotavírus. Anwar a kol. 

(2) vo výpočtovej dokovacej štúdii preukázali, že tri metabolity Lactobacillus plantarum 

(Plantaricin W, Plantaricin JLA-9 a Plantaricin D) významne blokujú väzbu SARS-CoV-2 na 

receptory ACE2 (blokujú vstup vírusu do bunky) a navrhli antivírusovú vlastnosť 

Lactobacillus plantarum proti SARS-CoV-2. Preto probiotiká môžu pôsobiť ako antivírusové 

látky tým, že interferujú s vstupom vírusu do buniek a / alebo inhibujú replikáciu vírusu. To 

môže viesť k zníženiu šírenia SARS-CoV-2 v dýchacích cestách a čreve a obnovením 

mikrobioty v črevnom trakte a dýchacích cestách a imunitných funkcií sa môže zmeniť 

priebeh infekcie COVID-19 (3). 

 

Záver  

Aj keď dôkazy o dôvodoch používania probiotík na liečbu COVID-19 pochádzajú z 

nepriamych dôkazov, probiotiká a prebiotiká môžu pomôcť pri prevencii a / alebo zmiernení 

symptómov a komplikácií súvisiacich s COVID-19. Probiotiká a prebiotiká sú navyše ľahko 

dostupné, ľahko sa podávajú (orálne), sú relatívne bezpečné a ekonomicky úspornejšie v 

porovnaní s antivírusovými liekmi a imunomodulátormi. Lepšie pochopenie patofyziológie 

COVID-19 a výsledky klinických štúdií povedú ďalej k hľadaniu účinnosti, výhod a 

bezpečnosti probiotík a prebiotík pri COVID-19. Napriek týmto obmedzeniam, vzhľadom na 

rôzne mechanizmy pôsobenia probiotík a prebiotík pri regulácii dysbiózy čriev, ich 

protizápalová a antivírusová aktivita, klinické dôkazy o priaznivých účinkoch probiotík 
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a prebiotík u kriticky chorých dospelých a detí sú potenciálnou terapeutickou stratégiou, ktorú 

je potrebné vyskúšať pri stredne ťažkých až ťažkých prípadoch COVID-19. Odporúčania 

týkajúce sa kmeňa, dávky a trvania probiotík chýbajú. Avšak vzhľadom na veľké skúsenosti s 

klinickým využitím a dôkazy o priaznivých účinkoch v rôznych klinických podmienkach, je 

možné probiotiká a prebiotiká bezpečne použiť vo forme funkčných potravín. 

 

Konflikt záujmov 

Autorka na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 

 

Literatúra 

1. Ang LY, Too HK, Tan EL, Chow TK, Shek LP, Tham EH, Alonso S. Antiviral activity of Lactobacillus 

reuteri Protectis against Coxsackievirus A and Enterovirus 71 infection in human skeletal muscle and colon 

cell lines. Virol J, 2016; 13(1): 186-198. 
2. Anwar F, Altayb HN, Al-Abbasi FA, Al-Malki AL, Kamal MA, Kumar V. Antiviral effects of probiotic 

metabolites on COVID-19. J Biomol Struct Dyn, 2020; 1-10. 
3. Baud D, Dimopoulou Agri V, Gibson GR, Reid G, Giannoni, E. Using Probiotics to Flatten the Curve of 

Coronavirus Disease COVID-2019 Pandemic. Front Public Health, 2020; 8: 186-191. 

4. Conte L, Toraldo DM. Targeting the gut-lung microbiota axis by means of a high-fibre diet and probiotics 

may have anti-inflammatory effects in COVID-19 infection. Ther Adv Respir Dis, 2020; 14: 1-5. 

5. Gu S, Chen Y, Wu Z, Chen, Y, Gao H, Lv L, et al. Alterations of the Gut Microbiota in Patients with 

COVID-19 or H1N1 Influenza. Clin Infect Dis, 2020; Jun 4: ciaa709, 1-26. 

6. Gurung M, Li Z, You H, Rodrigues R, Jump DB, Morgun A, Schulzhenko N. Role of gut microbiota in type 

2 diabetes pathophysiology. EBioMedicine, 2020; 51: 102590, 1-9. 

7. Groves HT, Higham SL, Moffatt MF, Cox MJ, Tregoning JS. Respiratory viral infection alters the gut 

microbiota by inducing inappetence. mBio, 2020; 11: 1-17.  

8. Hao Q, Dong BR, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane 

Database Syst Rev, 2015; 2: CD006895, 1-76. 

9. Chan JFW, Yuan S, Kok KH, To KKW, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated 

with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. 

Lancet, 2020; 395(10223): 514-523. 

10. Infusino F, Marazzato M, Mancone M, Fedele F, Mastroianni CM, Severino P, et al. Diet Supplementation, 

Probiotics, and Nutraceuticals in SARS-CoV-2 Infection: A Scoping Review. Nutrients, 2020; 12: 1718-

1739. 

11. Kazemi A, Soltani S, Ghorabi S, Keshtkar A, Daneshzad E, Nasri F, Mazloomi SM. Effect of probiotic and 

synbiotic supplementation on inflammatory markers in health and disease status: A systematic review and 

meta-analysis of clinical trials. Clin Nutr, 2020; 39(3): 789-819.  

12. Khailova L, Petrie B, Baird CH, Dominguez Rieg JA, Wischmeyer PE. Lactobacillus rhamnosus GG and 

Bifidobacterium longum attenuate lung injury and inflammatory response in experimental sepsis. PLoS One, 

2014; 9(5): e97861, 1-11. 
13. Khan I, Ullah N, Zha L, Bai Y, Khan A, Zhao T, Che T, Zhang Ch. Alteration of gut microbiota in 

inflammatory bowel disease (IBD): cause or consequence? IBD treatment targeting the gut microbiome. 

Pathogens, 2019; 8(3): 1-28.  

14. Negi S, Das DK, Pahari S, Nadeem S, Agrewala JN. Potential role of gut microbiota in induction and 

regulation of innate immune memory. Front Immunol, 2019; 10: 1-12.  

15. Sanaie S, Ebrahimi-Mameghani M, Hamishehkar H, Mojtahedzadeh M, Mahmoodpoor A. Effect of a 

multispecies probiotic on inflammatory markers in critically ill patients: A randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial. J Res Med Sci, 2014; 19(9): 827-833. 

16. Singhal T. A review of coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr, 2020; 87: 281-286. 

17. Tang WHW, Kitai T, Hazen SL. Gut microbiota in cardiovascular health and disease. Circ Res, 2017; 

120(7): 1183-1196.  

18. Wu Y, Guo Ch, Tang L, Hong Z, Zhou J, Dong X, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in 

faecal samples. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2020; 1253(20): 20-21.  

19. Zuo T, Zhang F, Lui GCY, Yeoh YK, Li AYL, Zhan H, et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With 

COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterology, 2020; 159(3): 944-955. 



195 
 

20. Zelaya H, Alvarez S, Kitazawa H, Villena J. Respiratory Antiviral Immunity and Immunobiotics: Beneficial 

Effects on Inflammation-Coagulation Interaction during Influenza Virus Infection. Front Immunol, 2016; 7: 

633-649.  

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍTOMNOSŤ SARS-CoV-2 VÍRUSU V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

 

A. Schubertová
1
, K. Rimárová

2
, T. Kimáková

2
  

1
Ústav súdneho lekárstva, lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

2
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

 

 

Celý svet sa zameriava na ochorenie COVID-19, infekčnú chorobu, ktorá sa objavila 

v čínskej provincii Wu-chan, odkiaľ sa rozšírila po celej krajine a následne po celom svete, čo 

viedlo k vyhláseniu pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO 11. marca 2020 

(1). WHO identifikovala nový betakoronavírus skupiny 2B, ktorý spôsobuje vírusovú 

pneumóniu, a 11. februára 2020 oznámila štandardnú nomenklatúru pre túto chorobu ako 

COVID-19. Súčasne Medzinárodný výbor pre taxonómiu vírusov tento nový koronavírus 

pomenoval ako ICTV SARS-CoV-2 (2).  

Za posledné dve desaťročia sa objavili koronavírusy SARS-CoV, ktoré vyvolávajú ťaţký 

akútny respiračný syndróm (SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome), a koronavírus 

MERS-CoV, ktorý tieţ spôsobuje respiračný syndróm, prvý krát zaznamenaný na Blízkom 

východe (MERS – Middle East Respiratory Syndrome). Tieto vírusy spôsobujú vysokú 

chorobnosť a úmrtnosť. Aj keď je úmrtnosť na COVID-19 niţšia ako pri iných druhoch 

SARS, jeho prenosová rýchlosť je vyššia, čo by sa dalo vysvetliť mutáciou a zvýšenou 

genetickou rekombináciou na S-proteíne v doméne viaţucej receptor (RBD) SARS-CoV-2 

(3). 

V súčasnosti nie je objasnený pravý pôvod SARS-CoV-2. Štúdie však naznačujú, ţe 

natívnym hostiteľom SARS-CoV-2 sú netopiere, pretoţe tento nový vírus je podľa 

fylogénneho porovnania z 96 % homológny so SARS-CoV (4). Medzihostiteľom v prípade 

SARS boli cibetky a pri MERS ťavy. Medzihostiteľ SARS-CoV-2 zatiaľ známy nie je. Vírus 

sa prenáša medziľudským kontaktom, a to kvapôčkou infekciou, čo je hlavná prenosná cesta 

infekcie, kontaminovaným povrchom rôznych materiálov a povrchom potravín (5). WHO a 

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyhlásili, ţe neexistujú dôkazy o prenose a 

priamej kontaminácii SARS-CoV-2 jedlom a vodou, ale existuje moţnosť šírenia vírusu 

konzumáciou potravy, ktorá sa podáva na kontaminovaných povrchoch, počas balenia v 

kontaminovanej miestnosti, pri prenose počas manipulácie alebo zdieľania potravín s 

infikovanou osobou (6). 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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V čase tohto pozorovania pandémia COVID-19 vyústila do pribliţne 28 miliónov 

potvrdených prípadov vo viac ako 218 krajinách, čo malo za následok viac ako 919 000 úmrtí 

a uzamknutie tretiny svetovej populácie (7). COVID-19 sa stále šíri a kaţdý deň sa na celom 

svete vyskytujú tisíce nových prípadov z dôvodu nedostatku špecifickej antivírusovej liečby 

tohto ochorenia. Údaje o globálne hlásených prípadoch COVID-19 sú uvedené na obr. 1. 

Kaţdá krajina navyše čelí nepriaznivým dopadom na svoju ekonomiku v dôsledku infekcie 

COVID-19, pričom medzi najviac zasiahnuté oblasti patria marketingové problémy v rámci 

potravinových dodávateľských reťazcov. 

 

 

Obr. 1. Zaznamenané prípady COVID-19 

Zdroj: (WHO, 2021) 

 

Epidemiológia a prenos 

Koronavírusy patria do čeľade Coronaviridae. Sú to pleomorfné RNA vírusy (okrúhle, 

oválne aţ podlhovasté) so špirálovou symetriou, veľkosti 60 – 220 nm. Obal má 

charakteristické kyjakovité výbeţky. Do čeľade Coronaviridae patrí viacero vírusov 

patogénnych pre zvieratá. Okrem infekčnej nádchy spôsobujú tieto vírusy časté ochorenia 

hospodárskych a domácich zvierat. Ľudské koronavírusy sa delia do dvoch rodov – príslušníci 

rodu Koronavírus majú vzťah k respiračnému traktu, u ľudí môţu vyvolať nádchu aţ 

pneumóniu, rod Torovírus tvoria tzv. ľudské črevné koronavírusy. Ochorenia ľudí 

s koronavírusovou infekciou do roku 2002 boli povaţované za nevýznamné hnačkové 

ochorenia, postihnutia horných dýchacích ciest v podobe beţného prechladnutia, pri ktorom 

vírusy často nepostupovali do dolných častí dýchacieho traktu. Komplikácie nastávali pri 

občasných záchvatoch kašľa u astmatikov a komplikácie pri chronickej bronchitíde 

u dospelých. 

Situácia sa výrazne zmenila počas zimy v rokoch 2002 – 2003, keď sa zjavilo vysoko 

kontagiózne, závaţné a často smrteľné ochorenie SARS, t. j. ťaţký akútny respiračný 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=7794057_gr1_lrg.jpg
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syndróm spôsobený koronavírusom. Ochorenie prebiehalo prevaţne ako ťaţká atypická 

pneumónia. Hlavné príznaky sú vysoká teplota (nad 38 °C), suchý kašeľ, krátky dych a 

ťaţkosti s dýchaním. Prítomné môţu byť aj ďalšie symptómy ako bolesti hlavy, stuhnutosť 

svalov, nechutenstvo, vyráţka, hnačka. Inkubačný čas sa odhaduje na 2 aţ 10 dní, beţne 2 – 5 

dní (9). Najnovšie štúdie dokazujú moţný prenos vírusu SARS-CoV-2 z povrchov ţivotného 

prostredia vrátane potravín, vody a ďalších kontaminovaných predmetov (10, 11). Povrchy 

môţu byť kontaminované rôznymi vírusmi priamym kontaktom s kvapôčkami alebo 

tekutinami infikovaných jedincov. Preţitie vírusu sa odvíja od niekoľkých hodín aţ mnohých 

dní v závislosti od vírusového kmeňa, typu povrchu, teploty a relatívnej vlhkosti prostredia 

(11). Ďalšie potenciálne prenosové cesty SARS-CoV-2 je fekálno-orálny prenos. V poslednej 

dobe sú zaznamenané gastrointestinálne príznaky a asymptomatické infekcie u malých detí 

(12). SARS-CoV-2 je moţné detegovať vo vzorkách moču a stolice od laboratórne 

potvrdených pacientov s COVID-19 (13), čo naznačuje moţnosť prenosu jedlom alebo vodou. 

Pri monitorovaní fekálno-orálneho prenosu by sa preto mali prijať dôsledné preventívne 

opatrenia a na overenie tejto hypotézy je potrebný dôkladnejší výskum. To je obzvlášť 

dôleţité na overenie potenciálneho rizika prenosu z potravy alebo vody a na následné 

zvládnutie tejto pandémie. 

Potraviny a povrchy prichádzajúce do styku s potravinami  

Prvé prípady COVID-19 boli spojené s veľkoobchodným trhom s morskými plodmi 

Huanan (14), kde sa predávajú ţivé zvieratá, ako sú netopiere, hady a svište a ţivočíšne 

orgány, ktoré sprostredkovávajú zoonotický prenos SARS-CoV-2. Aj keď WHO uviedla, ţe 

potraviny nie sú prenosovou cestou pre COVID-19 (15), mnoho inštitúcií, vrátane Americkej 

agentúry pre správu potravín a liečiv (FDA) (2020) a Európskeho úradu pre bezpečnosť 

potravín (2020) (EFSA 2020) umoţňujú naďalej zhromaţďovať informácie týkajúce sa 

moţného pretrvávania vírusu v potravinách a sledovať presného medzihostiteľa pre tento 

vírus. Mäso hovädzie, hydinové, bravčové a z divých zvierat je bohaté na heparánsulfát, ktorý 

je potrebný na vzájomné pôsobenie SARS-CoV-2 s epitelom hostiteľského tkaniva (16). 

Zotrvanie tohto vírusu v prostredí a na povrchoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, 

ako sú drevo, plasty, keramika, guma a nehrdzavejúca oceľ, znamená, ţe môţe preţiť 

niekoľko dní. Povrch mäsových tkanív môţe byť kritickou cestou prenosu COVID-19 (17). 

Štúdie o perzistencii koronavírusov v potravinách sú extrémne zriedkavé. Sledovaním 

preţitia MERS-CoV v dromedárnom ťavom mlieku sa zistilo, ţe vírus sa uchoval vo všetkých 

vzorkách skladovaných pri 22 °C s veľkou stratou infekčnosti. Keď boli uchovávané pri 4 °C, 

vírus preţil 72 hodín, zatiaľ čo infekčnosť sa pri 22 °C stratila po 48 hodinách (17). Ďalším 

pozorovaním bol prenos hovädzieho koronavírusu na chladených listoch rímskeho šalátu. 

Zistilo sa, ţe vírus je prenosný najmenej 14 dní, pričom je odolnejší pri niţšej teplote 

a vlhkosti, čo poukazuje, ţe kontaminovaná zelenina mohla byť jednou z ciest prenosu 

zoonotických koronavírusov na človeka (5). Tieto štúdie sú mimoriadne dôleţité z dôvodu 

sledovania a hlásenia potenciálneho zoonotického prenosu z čerstvých plodov, pri ktorých nie 

je moţné pouţiť tepelné spracovanie na inaktiváciu vírusov. Preukázali, ţe vírusy môţu 

preţiť na plodinách niekoľko dní pri zvýšenej teplote, napr. v chladničkách beţnej 

domácnosti spotrebiteľa. Ďalšie zistenia poukazujú na predĺţené preţitie SARS-CoV-2 
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u lososa pri nízkych teplotách 4 °C po dobu ôsmich dní a preţitie dva dni pri teplote 25 °C. 

Toto pozorovanie tieţ potvrdzuje, ţe infekčnosť SARS-CoV-2 súvisí s teplotou a poukazuje 

na riziko prenosu z rýb alebo morských plodov, ktoré sa väčšinou skladujú a prepravujú 

v chlade (18). V súčasnosti je veľmi malé mnoţstvo publikovaných vedeckých prác 

uvádzajúcich dĺţku času, počas ktorého môţe SARS-CoV-2 zostať ţivotaschopný na 

potravinách alebo na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami. Nebol priamo 

dokázaný prenos vírusu cez potraviny, ale zabezpečenie správnej osobnej hygieny, a to najmä 

umývanie rúk a bezpečné postupy nakladania s odpadom by mohlo prispieť k zamedzeniu 

šírenia SARS-CoV-2 z človeka na človeka. Ďalším faktorom je kontrola rôznych potravín 

vrátane mäsa, hydiny a morských plodov, ktoré sa uchovávajú pri nízkych teplotách. 

Povrchy ţivotného prostredia 

Je známe, ţe mnoho vírusov, vrátane SARS-CoV a MERS-CoV, môţu preţiť na rôznych 

biologických a nebiologických povrchoch, ako sú plasty, kovy, drevo, keramika a 

nehrdzavejúca oceľ, niekoľko hodín aţ mesiacov. Povrchy rôznych potravín môţu byť tieţ 

nosičom vírusov, ak sú vystavené nehygienickým podmienkam (5). COVID-19 je vysoko 

nákazlivý, keďţe sa prenáša medziľudským kontaktom. Vírus sa prenáša hlavne 

prostredníctvom respiračných kvapôčok a aerosólov pri kýchaní, kašli alebo pri kontakte s 

inými ľuďmi v tesnej blízkosti, a to zvyčajne menej ako dva metre. Kvapôčky môţu byť 

vdýchnuté alebo dopadnú na povrch, s ktorým prichádzajú do kontaktu iní ľudia a infikujú sa 

pri dotyku nosa, úst alebo očí. K prenosu od infikovanej osoby môţe dôjsť aj dva dni 

predtým, ako sa u nej začnú prejavovať príznaky. Ţivotaschopnosť koronavírusu na rôznych 

povrchoch ţivotného prostredia je zhrnutá v tab. 1.  

Analyzovaním perzistencie SARS-CoV-2 v aerosóloch a povrchoch vrátane plastov, 

nehrdzavejúcej ocele, medi a lepenky sa zistilo, ţe SARS-CoV-2 pretrvával v aerosóloch po 

dobu 3 hodín so zníţením titra infekčných častíc zo 103,5 na 102,7 TCID50 (stredná infekčná 

dávka pre tkanivovú kultúru) na liter vzduchu, čo bolo podobné ako pri SARS-CoV so 

zníţením zo 104,3 na 103,5 TCID50 na liter. SARS-CoV-2 mohol preţiť 72 a 48 hodín po 

aplikácii na plast a nehrdzavejúcu oceľ, v uvedenom poradí, ale na medi a na kartóne sa 

nezistil ţiadny titer ţivotaschopného vírusu 4 a 24 hodín po aplikácii (17). Skúmanie stability 

SARS-CoV-2 na rôznych povrchoch ukázalo, ţe SARS-CoV-2 preţil štyri dni na skle a 

bankovkách a sedem dní na nehrdzavejúcej oceli a plastoch (19). Podobne sa zistilo, ţe 

signifikantný titer vírusu (2,79 ± 0,46 log TCID50/ml) ešte preţil na vonkajšej vrstve 

chirurgickej masky sedem dní po inokulácii, čo naznačuje ďalšie bezpečnostné opatrenia pri 

ich nosení alebo zneškodňovaní (11). Určité podmienky prostredia, ako je teplota a vlhkosť, 

môţu ovplyvniť ţivotaschopnosť vírusov, vyššie teploty (30 alebo 40 °C) zníţili dobu preţitia 

koronavírusov na neţivých povrchoch, zatiaľ čo vírusy zostali ţivotaschopné aţ do 9 dní pri 

4 °C. Všetky tieto informácie z literatúry jasne naznačujú, ţe častý kontakt s prostredím a 

inými predmetmi je potenciálnym zdrojom vírusového prenosu.  
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Tab. 1. Ţivotaschopnosť koronavírusu na rôznych povrchoch ţivotného prostredia 

Typ povrchu Vírus  Teplota (°C) Perzistencia 

Oceľ 

SARS-CoV-2  NG 3 – 4dni 

SARS-CoV-2  22 ˚C 7dní 
HCoV 229E  21 ˚C > 5dní 

Meď  SARS-CoV-2  NG 4 – 8h 

Sklo 

Kmeň SARS-CoV P9  RT 4dni 

HCoV 229E  21 ˚C > 5dní 

SARS-CoV-2  22 ˚C 4dni 

Hliník 
HCoV 229E  21 ˚C < 8 h 

HCoV OC43  21 ˚C < 2 h 

Drevo 
Kmeň SARS-CoV P9  RT < 4dni 

SARS-CoV-2  22 ˚C 1 – 2dni 

Latex 
HCoV 229E  21 ˚C 3 – 6 h 

HCoV OC43  21 ˚C < 1h 

Papier 

Kmeň SARS-CoV GVU6109 RT < 5 min 

Kmeň SARS-CoV GVU6109 RT 3 h 

Kmeň SARS-CoV GVU6109  RT 24 h 

Kmeň SARS-CoV P9  RT 4 – 5dní 

SARS-CoV-2  22 ˚C 3 h 

Hygienická vreckovka SARS-CoV-2  22 ˚C 30 min 

Bankovka SARS-CoV-2  22 ˚C 2 dni 

Kartón SARS-CoV-2 NG 24 h 

Kremíková guma HCoV 229E  21 ˚C 3 dni 

Keramika HCoV 229E 21 ˚C > 5 dní 

Teflón HCoV 229E  21 ˚C > 5 dní 

PVC HCoV 229E  21 ˚C > 5 dní 

Plast 

Kmeň SARS-CoV HKU39849  22 – 25 ˚C 5 – 28dní 

HCoV 229E  RT 2 – 6dní 

SARS-CoV-2  NG 3 – 4dni 

SARS-CoV-2  22 ˚C 7 dní 

Kov Kmeň SARS-CoV P9  RT 5 dní 

Mosadz 

95 – 100 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 10 min 

85 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 50 min 

60 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 2 h 

Medený nikel 

90 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 20 min 

79 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 30 min 

70 % Cu HCoV 229E  21 ˚C 4 h 

Zinok HCoV 229E  21 ˚C 2 h 

Tkanina SARS-CoV-2  22 ˚C 1deň 

Chirurgická 

 maska 

Vonkajšia vrstva SARS-CoV-2  22 ˚C 7 dní 

Vnútorná vrstva SARS-CoV-2  22 ˚C 4 dni 

Špongie z bavlnenej gázy 
HCoV 229E  21 ˚C 6 h 

HCoV OC43  21 ˚C < 1 h 

Zdroj: upravené podľa Han et al., 2021 (8) 

 

Záver 

Celosvetová pandemická kríza COVID-19 spustila novú epochu v potravinárskom 

priemysle. V čase písania tohto článku celý svet čelí hrozbám SARS-CoV-2 a snaţí sa zníţiť 

ohniská nákazy. Doteraz neexistujú ţiadne potvrdené dôkazy týkajúce sa prenosu SARS-

CoV-2 poţitím kontaminovaných potravín a vody. Otázky však zostávajú nezodpovedané z 

dôvodu stability SARS-CoV-2 za rôznych environmentálnych podmienok a jeho pretrvávania 

na beţne dotknutých povrchoch, vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami. 

Preto je hodnotenie potenciálneho vplyvu vírusu na bezpečnosť potravín pre vlády, 
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potravinársky priemysel a spotrebiteľov na celom svete mimoriadne dôleţitým problémom. 

Existujú niektoré účinné metódy, ako je zahrievanie, chemické dezinfekčné prostriedky a UV 

ţiarenie na deaktiváciu vírusu. Na zaistenie bezpečnosti potravín a na kontrolu pandémie 

COVID-19 sú však potrebné ďalšie štúdie, vrátane adekvátnych stratégií na inaktiváciu 

SARS-CoV-2 prostredníctvom medzinárodných pokynov. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) have infected over 180 million people worldwide by mid 2021. A 

significant proportion requires critical care admission for pneumonia and accompanying 

severe renal and cardiac failure.  

COVID-19 causes a pro-inflammatory and hypercoagulable state with marked elevations 

of ferritin, C-reactive protein, D-dimer and interleukin levels. It predominantly causes pro-

thrombotic disseminated intravascular coagulation (DIC) with a high rate of venous 

thromboembolism (VTE), elevated D-dimer, high fibrinogen levels and low anti-thrombin 

levels are seen. Pulmonary congestion appears to be due to micro-vascular thrombosis and 

occlusion on pathological examination (1).  

Recent studies have reported worse outcome in patients with an activated coagulation 

system and increased D-dimer concentration at time of admission to hospital (>1000ng.ml
-1

). 

This was associated with an 18-fold higher in-hospital mortality compared to those with 

normal D-dimer concentrations (2,3). Empirical anticoagulation has been associated with 

improved thrombotic event-free survival in critically ill patients with acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) due to influenza-A H1N1 and significantly reduced incidence of VTE 

without increased haemorrhagic complications (4).  

We present 4 cases of Covid-19 positive patients admitted to the intensive care unit with 

severe pneumonia requiring invasive ventilation. All had elevated D-dimers and fibrinogen 

levels and were subsequently anticoagulated therapeutically (Table 1). 

 

 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Table 1. Demographic and physiological variables 

 

Case 1 

A 61 years old female was admitted to the local district general hospital with a week 

history of high fever and shortness of breath, and required tracheal intubation and ventilation 

on day 2 of admission for severe respiratory failure. The patient was retrieved to our critical 

care unit on 0.6 inspired oxygen fraction (FiO2). Continuous renal replacement therapy 

(CRRT) was established for worsening renal function. Her admission D-dimer level was over 

5000 ng.ml
-1

. Oxygen requirements remained high and prone ventilation was required. 

Systemic unfractionated heparin (UFH) infusion was started on day 3 of admission to our unit 

as per hospital anticoagulation guidelines with target anti-factor-Xa level (aXa) between 0.3 

and 0.7 IU.ml
-1

. The patient’s respiratory parameters improved and a surgical tracheostomy 

was inserted on day 10 for peripheral weakness. The patient was awake, neurologically 

appropriate and weaning from ventilatory and CRRT support. On day 14 oxygen requirements 

increased and the patient had to be sedated and paralysed in order to achieve adequate 

ventilatory support. Her pupils were dilated with sluggish reaction and an urgent CT scan of 

head and chest were performed. This showed bilateral lung consolidation and no acute 

pathology on CT head images. Pupils become more reactive. For 3 days she remained on high 

  Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 

Age (years) 61 57  22  30 

Gender F M  M  M 

P/F ratio  130 90 14 14.6  

Antiplatelet agent Aspirin 75mg nil  Aspirin 75 mg  nil 

BMI 28 27  45 26  

AT III (IU.dL
-1

) 91  106   17   47 

Fibrinogen (g.l
-1

) 8 10.4   3.6   6.3  

Therapeutic anticoagulant 

infusion 
heparin  heparin  heparin, then argatroban   heparin  

D-dimer on admission 

(ng.ml
-1

) 
5967  2950   3350  2423  

Ferritin (μg.l
-1

) 5174  6403  250  2000  

Lowest aXa (IU.ml
-1

) 0.15 0.2  0.19 0.06-0.1 

Highest aXa (IU.ml
-1

) 0.6 0.9  0.69  0.63 

Lowest & Highest APTT 

(sec) (argatroban 

monitoring) 

NA NA 40/170 NA 

Thrombotic event (day) nil nil Pulmonary embolism (11) nil 

Haemorrhagic event ICH and SAH SAH ICH ICH and SAH 

Day of ICH/SAH event D19 D 14 D17 D4 

ICU length of stay  19 14 21 5 
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ventilatory support, fully sedated, paralysed and with on-going therapeutic UFH infusion. On 

Day 19 a sedation hold was trialled and the patient was not neurologically appropriate. Her 

pupils were dilated and unresponsive to light. An urgent CT head was repeated and a 

catastrophic, large, fresh frontal intracerebral haematoma with subarachnoid haemorrhagic 

extension and significant brain oedema was seen (Figure 1). Withdrawal of care was carried 

out the same day.  

 
Figure 1. CT head 

 

Case 2 

A 57 years old patient was admitted to a local district hospital with pyrexia and acute 

confusion. A trial of non-invasive ventilation failed and the patient’s trachea was intubated 

and ventilated for severe pneumonia. On day 2 the patient was retrieved to our cardiothoracic 

tertiary centre critical care unit. During transfer the patient required high oxygen 

concentration and inotropic support. He required prone ventilation for 3 days for deteriorating 

gas exchange.  

The patient was commenced on CRRT on day 4 and systemic UFH infusion was started as 

per hospital guidelines. Target aXa levels were controlled within the range 0.3 to 0.7 IU.ml
-1

. 
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He had one aXa level of 0.9 IU.ml
-1

. UFH infusion was stopped until the aXa level decreased 

to target range. Candida albicans and Staphylococcus epidermidis were isolated from blood 

culture and patient was started on antimicrobial treatment according to sensitivities.  

The patient started to improve clinically but on day 13 had a failed sedation hold and a CT 

head was done the next day due to the lack of neurological improvement. Diffuse cerebral 

oedema secondary to an extensive subarachnoid haemorrhage both above and below the 

tentorium was seen. After discussion with his family the decision was made to withdraw care 

later that day.  

Case 3 

A 22-year-old man with a history of obesity and hypothyroidism presented to his local 

hospital with left sided weakness, pyrexia and shortness of breath. CT head showed a sub-

acute right anterior cerebral artery (ACA) infarct. He progressed to severe hypoxemic 

respiratory failure requiring tracheal intubation and mechanical ventilation. He was 

transferred to our hospital on day 3. 

Despite his respiratory function improving significantly following 3 episodes of prone 

ventilation, on day 5 he developed multiorgan failure (cardiovascular, renal, liver) due to 

septic shock, necessitating high dose vasopressors and CRRT. Due to very high D-dimers he 

was started on systemic UFH infusion targeting an aXa range of 0.3-0.7IU.ml
-1

. This was 

difficult to achieve with average levels of 0.3-0.5IU.ml
-1

 due to persistently low antithrombin 

III levels.  

A routine CT chest and CT head were performed on day 11, which demonstrated 

multifocal segmental pulmonary emboli (PE). CT head showed no change at this point. Given 

the persistent issues with achieving therapeutic anticoagulation, UFH was changed to 

argatroban at this point.  

On day 17 since admission the pupils appeared unequal and unreactive to light. Head CT 

was performed showing petechial haemorrhages within the previous right ACA infarct. No 

neurosurgery interventions were required, and anticoagulation was continued in order to 

continue the treatment of PE.  

On day 20, the patient deteriorated significantly with massive increase in vasopressors and 

inotropes. Transoesophageal echocardiography (TOE) showed mild-moderate biventricular 

impairment with a moderate pericardial effusion. Bronchoscopy showed a persistently 

occluded bronchus intermedius with copious secretions and underlying consolidation 

demonstrated on lung ultrasound (US) and chest radiograph (CXR). In extremis, the 

pericardial effusion was drained with little overall improvement. Eventually, due to refractory 

multi-organ failure treatment was withdrawn.  

Case 4 

A previously fit and well 30 year old male presented to his local hospital with a 5 day 

history of shortness of breath and severe type 1 respiratory failure. He failed a brief trial of 

continuous positive airway pressure respiratory support (CPAP) before requiring emergent 
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tracheal intubation and ventilation. He was subsequently transferred to our hospital that day. 

CXR on admission showed bilateral pulmonary infiltrates and lung US demonstrated curtain-

pattern confluent B-lines with no evidence of subpleural consolidation. Admission ferritin 

was <2000 μg.l
-1

 and D-dimers were 2343ng.ml
-1

 for which he was prophylactically 

anticoagulated with a UFH infusion and started on empirical azithromycin, 

hydroxychloroquine and piperacillin/tazobactam which was unit protocol at this point.  

 
Figure 2. Prone, Chest X ray 

 

Pulmonary compliance and gas exchange deteriorated over the next 24h necessitating 

prone ventilation (day 2) and an unsuccessful trial of airway pressure-relief ventilation 

(APRV). Following 12h prone (figure 2), the patient developed a refractory respiratory 

acidosis with a pulmonary compliance of 14ml.cmH2O
-1

, pH 6.9 with a PaCO2 12.7kPa, P/F 

ratio of 14.6 on FiO2 1.0. At this point, the patient had a RESP Score of 6 predicting a 92% in 

hospital survival with veno-venous extracorporeal membrane oxygenator (VV-ECMO) 

support. 
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He underwent urgent bi-femoral cannulation for VV-ECMO (day 3) with ECMO blood 

flows of 4.5l.min
-1

 and sweep gas of 7l.min
-1

. Anticoagulation was maintained with a 

continuous UFH infusion targeting an aXa range of 0.2-0.3 IU.ml
-1

, although the patient’s 

levels remained sub-therapeutic throughout his admission. RRT was also initiated to manage 

fluid balance.  

Systemic oxygenation remained poor despite VV-ECMO, which was optimised with 

intravenous (IV) beta-blockade. Conversion to lung-protective ventilation was undertaken but 

continuously worsening pulmonary compliance prompted a further trial of prone ventilation.  

36 hours after initiation of VV-ECMO (day 4), the patient developed fixed and unreactive 

pupils. A CT head was performed which showed widespread intra-parenchymal and 

subarachnoid haemorrhage, diffuse cerebral oedema and loss of grey-white matter 

differentiation with radiological evidence of raised intracranial pressure. There was no role for 

neurosurgical intervention.  

Due to the patient being unable to wean from VV-ECMO, an ongoing contraindication to 

anticoagulation and general progressive multi-organ failure, treatment was withdrawn.  

 

Discussion 

The acquired pro-thrombotic state seen in critically ill COVID-19 patients and associated 

poorer outcomes (2,3) have led to such patients being treated empirically with systemic 

anticoagulants. Unfractionated heparin (UFH) or low molecular weight heparin (LMWH) 

have both been used (2,3)
3
.
 

Data are emerging that support therapeutic-intensity 

anticoagulation to improve outcomes in this patient group (5,6). Indeed a case series of five 

COVID-19 patients under 50 years old has just been described in New York who all presented 

with new-onset symptoms of large vessel stroke (7).  

The risk for any significant haemorrhage in patients systemically anticoagulated for 

venous thromboembolism (VTE) with unfractionated heparin (UFH) is 2-3% (8), and that of 

anticoagulant-related intracranial haemorrhage (AICH) in patients systemically anticoagulated 

with UFH is 1-2.7% (in patients treated for ischaemic stroke) and 4% with argatroban (9). At 

the time of reporting our unit systemically anticoagulated 45 patients (27 UFH, 14 LMWH, 4 

argatroban), representing a rate of 8.9% for associated intracranial haemorrhage. 

The cases we present met the advised criteria for systemic anticoagulation. Despite four-

hourly monitoring of APPT and anti-Xa activity on the intensive care unit there were 

significant fluxes in these laboratory markers of anticoagulation. These may be associated 

with the uncharted nature of this disease process. It is impossible to disassociate the necessary 

therapeutic-intensity anticoagulation with the observed heightened frequency of life-ending 

intracranial haemorrhage in these patients. However, until shown otherwise, aggressive 

prophylaxis and treatment the hypercoagulable, prothrombotic nature of this new disease 

remains paramount in an attempt to prevent life-ending thrombotic events.  
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Pre zdravý vývoj detí, udržanie a rozvoj ich fyzického a duševného zdravia je potrebný 

dostatok pravidelného kvalitného spánku (1). Adolescencia je obdobie osamostatňovania 

a zmien sociálnych rolí, ktoré ovplyvňujú správanie adolescentov, vrátane ich spánkových 

návykov. V období dospievania nastávajú vývojové zmeny bio-regulačných mechanizmov 

spánku, ktoré spolu so psychosociálnymi faktormi a faktormi prostredia menia aj spánkové 

návyky adolescentov. Dochádza k oneskorenému nástupu spánkovej fázy, adolescenti so 

stúpajúcim vekom majú tendenciu ísť neskôr spať a neskôr ráno vstávať a často tak, najmä 

počas školských dní, trpia nedostatkom spánku (2, 3). Chronický nedostatok spánku a s ním 

spojená únava a ospalosť počas dňa majú negatívny dopad na pozornosť, správanie, 

kognitívne funkcie, emocionálnu reguláciu, bezpečnosť a fyzické zdravie detí (4 – 7).  

Zmeny vo fyziológii spánku v období adolescencie, ktoré spôsobujú zvýšenú bdelosť 

v neskorých večerných hodinách, podporujú uprednostňovanie iných aktivít ako je spánok. 

Aktivity, ktoré sú stimulujúce, alebo sú zdrojom svetla (napr. z obrazoviek), môžu ešte viac 

posunúť čas zaspávania a ovplyvniť systém regulácie spánku a bdenia. Tieto faktory však 

ovplyvňujú dĺžku spánku len vtedy, ak sociálny tlak, najmä začiatok vyučovania, núti 

adolescentov vstávať skôr, ako je pre nich prirodzené (8). Čo sa týka potrieb spánku, tu 

nedochádza v období dospievania k výraznejším zmenám. Ak majú adolescenti možnosť spať 

toľko, koľko by chceli, napr. cez víkendy a prázdniny, tak spia v priemere 9 hodín, bez 

ohľadu na vek. To znamená, že nedostatok spánku je v dôsledku skôr environmentálnych a 

psychosociálnych faktorov ako biologických (9). Tieto zistenia potvrdil aj náš predchádzajúci 

výskum, v rámci ktorého sme metodikou systematického prehľadu zistili, že 

najvýznamnejšími determinantami nedostatočného spánku v období adolescencie sú 

fyziologický posun času zaspávania na neskoršiu hodinu, skorý začiatok vyučovania, čas 

strávený pri obrazovkách a online a chýbajúce rodičovské pravidlá ohľadom večierky. 

Pozitívny vplyv na kvantitu a kvalitu spánku mala pravidelná fyzická aktivita (10). 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Intervencie na zlepšenie spánkových návykov adolescentov by tak mali byť prioritne 

zamerané na ovplyvňovanie faktorov prostredia a zmenu správania jednotlivcov. 

Najúčinnejšou intervenciou zameranou na zmenu správania a spánkových návykov 

v dospelej populácii je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), pričom pomer jej benefitov 

a nežiaducich účinkov je vyšší ako pri farmakologickej liečbe, ktorá sa odporúča, až keď je 

kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) neúčinná (11, 12). Kognitívno-behaviorálna spánková 

intervencia je krátkodobá, cieľovo orientovaná, psychoterapeutická liečba, ktorej cieľom je 

zmena spôsobu myslenia a správania v súvislosti so spánkovými návykmi. Zahŕňa 

behaviorálne techniky, ako je spánková edukácia, dodržiavanie správnej spánkovej hygieny, 

kontrola rušivých vplyvov, relaxačné techniky a kognitívnu terapiu zameranú na kontrolu 

negatívnych myšlienok (13). Otázna je jej účinnosť u detí a adolescentov. 

Cieľom práce je syntetizovať najnovšie vedecké poznatky o efektívnych 

nefarmakologických intervenciách na podporu zdravého spánku adolescentov.  

 

Materiál a metódy  

Na syntézu súčasných vedeckých poznatkov sme použili metodiku Umbrella review, ktorá 

syntetizuje poznatky z už existujúcich systematických prehľadov a umožňuje tak efektívny, 

systematický a transparentný spôsob syntézy veľkého množstva poznatkov (14). Systematický 

prehľad (SP) v kontexte Evidence Based Research a Evidence Based Medicine predstavuje 

štúdiu s hierarchicky najvyššou úrovňou dôkazu (15 – 17). Existujúce systematické prehľady 

sme vyhľadávali v elektronických databázach Cochrane database of systematic reviews 

(Cochrane Library), Joanna Briggs Institute Database of Systematic Reviews (JBI Library), 

Epistemonikos, Embase, Medline – PubMed Clinical Queries a Pubmed. Zamerali sme sa na 

vyhľadávanie systematických prehľadov zameraných na spánok a spánkové návyky zdravých 

adolescentov. Do finálnej analýzy sme zaradili štúdie, ktoré spĺňali tieto kritéria: boli 

zamerané na vekovú skupinu adolescentov 10 – 19 rokov, súbor tvorili len zdraví adolescenti, 

štúdie boli typu systematický prehľad, boli zamerané na nefarmakologické intervencie porúch 

spánku, boli publikované v rokoch 2009 – 2020 v anglickom, slovenskom alebo českom 

jazyku. Vylúčili sme SP zamerané na farmakologické intervencie a alternatívne spôsoby 

intervencie (napr. akupunktúru) a SP, ktoré skúmali determinanty spánkových návykov 

a dopady nedostatku spánku na zdravie adolescentov. Pre zostavenie vyhľadávacej stratégie 

sme použili kombináciu termínov adolescent*, child*, teenage*, youth, young, girl, boy, 

sleep*, insomnia. Výsledky systematického prehľadu prezentujeme v súlade s odporúčaniami 

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Na analýzu 

údajov zo systematických prehľadov zaradených do finálnej analýzy sme použili metodiku 

naratívnej syntézy.  

Algoritmus vyhľadávacej stratégie je znázornený na obr. 1. Identifikovali sme 348 štúdií 

typu systematický prehľad. Vylúčili sme 53 duplikátov štúdií. Na základe skríningu názvov a 

abstraktov sme vylúčili ďalších 244 štúdií, ktoré nespĺňali kritériá pre zaradenie a neboli 

relevantné vo vzťahu k cieľom nášho systematického prehľadu. Analýzu plných textov sme 

realizovali v 51 štúdiách, z ktorých sme vylúčili ďalších deväť štúdií. Dodatočne sme výber 
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doplnili o 14 štúdií, na ktoré odkazovali v texte vyhľadané štúdie a identifikovali sme tak 56 

systematických prehľadov zameraných na spánok a spánkové návyky zdravých adolescentov. 

Následne sme vylúčili tri SP zamerané na epidemiológiu spánku, päť SP skúmajúcich 

spánkové odporúčania, 12 SP zameraných na determinanty spánkových návykov a 27 SP 

skúmajúcich dopady nedostatku spánku na zdravie a správanie adolescentov. Do finálnej 

naratívnej syntézy sme zaradili deväť SP zameraných na nefarmakologické intervencie na 

zlepšenie spánkových návykov zdravých adolescentov. 

Obr. 1. Vývojový diagram vyhľadávacej stratégie podľa odporúčaní PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

56 systematických prehľadov 

zameraných na spánok a 

spánkové návyky adolescentov 

47 vylúčených SP z dôvodov: 

 Epidemiológia spánku: 3 

 Spánkové odporúčania: 5 

 Determinanty spánkových 

návykov: 12 

 Dopady nedostatku spánku na 

zdravie: 27 

9 systematických prehľadov 

zaradených na naratívnej 

syntézy 

51 štúdií: analýza plných textov 9 vylúčených štúdií z dôvodov: 

 Nie systematické review: 1 

 Vek (mladšie deti): 2 

 Zamerané na metodológiu: 1 

 Užívanie návykových látok: 2 

 Nerelavantné: 3 
14 štúdií doplnených dodatočne 

z referencií 

295 štúdii: skríning názvu a 

abstraktu 

244 vylúčených štúdií z dôvodov: 

 Nie systematické review: 13 

 Vek: 31 

 Apnoe: 81 

 Bruxizmus: 5 

 Obézne deti: 7 

 Adolescenti so zdravotnými 

problémami: 67 

 Zamerané na metodológiu: 7 

 Nerelevantné: 17 

 Jazyk: 5 

 Farmakologická intervencia: 10 

 Alternatívna intervencia: 1 

 

 

348 štúdií typu systematický prehľad 

identifikovaných v elektronických databázach 

 (2009-2019): 

Epistemonikos: 50 

Cochrane (Ovid EBM): 31 

JBI Database of Systematic Reviews: 7 

PubMed Clinical Queries: 67 

PubMed: 58 

Embase: 135 

 

 

 

53 vylúčených duplikátov 
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Výsledky 

Identifikovali sme jeden SP, ktorý mapoval celkové charakteristiky nefarmakologických 

intervencií a ich účinnosť, tri SP, ktoré skúmali vplyv posunu začiatku vyučovania na 

neskoršiu hodinu na spánok adolescentov, jeden SP, ktorý analyzoval efektívnosť školských 

vzdelávacích programov a štyri SP zamerané na kognitívno-behaviorálne intervencie. 

Charakteristika všetkých deviatich SP je uvedená v tab. 1. 

Busch a kol. (18) sumarizovali charakteristiky intervencií na podporu zdravého spánku 

u detí vo veku 4 až 12 rokov. Z 11 analyzovaných štúdií len 5 preukázalo efektívnosť 

intervencií a len tri intervencie mali dlhodobý účinok (viac ako 6 mesiacov). Jednou 

z účinných intervencií bol posun začiatku vyučovania na neskoršiu hodinu. Ďalšie účinné 

intervencie boli zamerané na zmenu správania. Ako účinný sa ukázal multi-behaviorálny 

integrovaný prístup zameraný na všetky domény so zdravím súvisiaceho správania súčasne, 

ako je stravovanie, pohyb, čas strávený pri obrazovke a spánok. Východiskom účinných 

intervencií je podľa autorov SP ekologický model zdravia, ktorý okrem zmien správania na 

úrovni jednotlivca zdôrazňuje význam vplyvu determinantov prostredia. Ako efektívne sa 

ukázali intervencie, ktoré boli zamerané na zmeny v domácom aj školskom prostredí a tiež 

v komunite (18).  

Ako jednou z účinných intervencií na zlepšenie spánkových návykov adolescentov sa 

ukazuje posun začiatku vyučovania na neskôr. SP od autorov Minges a Redeker (2016) 

syntetizoval poznatky zo šiestich experimentálnych štúdií, ktoré skúmali, ako posunutie 

začiatku vyučovania o 25 až 60 min neskôr v trvaní minimálne jeden týždeň ovplyvní spánok, 

zdravie a školský výkon adolescentov. Autori zistili, že neskorší začiatok vyučovania mal 

pozitívny vplyv na dĺžku aj kvalitu spánku, pričom čas zaspávania sa nezmenil. Výsledkom 

bol pokles únavy a zníženie ospalosti cez deň, zníženie konzumácia kofeínu a zlepšenie 

pozornosti a nálady adolescentov. Neboli zistené dopady na školský prospech. K rovnakým 

zisteniam dospeli aj Bowers a Moyer (34) na základe meta-analýzy 20 štúdií a Marx a kol. 

(20) syntézou poznatkov z 11 štúdií.  

Všetky tri SP poukazujú na to, že skorý začiatok školy je v rozpore s fyziologickým 

posunom cirkadiánneho rytmu adolescentov na neskorší čas zaspávania a vstávania, ktorý sa 

v období puberty posúva až o dve hodiny. Zároveň autori poukazujú na možné problémy, 

ktoré súvisia s posunom začiatku vyučovania, ako je logistika, doprava, časové zosúladenie 

s mimoškolskými aktivitami, čas strávený s rodičmi a ekonomické náklady (19, 20). Marx 

a kol. (20) vo svojom SP poukázali aj na nízku kvalitu štúdií a nízku silu dôkazov, čo sa týka 

benefitov a negatívnych dopadov posunu začiatku vyučovania, a preto upozorňujú, že nie je 

možné vyvodiť jednoznačné závery a odporúčania ohľadom posunu začiatku vyučovania.  
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Tab. 1. Charakteristika systematických prehľadov syntetizujúcich poznatky o účinnosti nefarmakologických 

intervencií na zlepšenie spánkových návykov adolescentov 

Autori, rok 

vydania 
Vek 

Charakteristika 

štúdií  
Cieľ Výsledky 

(počet, skúmané 

obdobie, metóda) 

Busch a kol., 

2017 
4 – 12 r. 11 štúdií 

Sumarizovať 

charakteristiky 

a preskúmať účinok 

intervencií zameraných 

na podporu zdravého 

spánku u školopovinných 

detí 

Najúčinnejšie sú multibehaviorálne 

intervencie zamerané na zdravý 

životný štýl a zmeny v školskom aj 

domácom prostredí a integrovaný 

prístup zameraný na všetky domény 

so zdravím súvisiaceho správania. 

Minges 

a Redeker, 2016 
10 – 18 r. 6 RCTs

1
 

Preskúmať vplyv 

posunutia začiatku 

vyučovania na neskôr na 

spánok, zdravie 

a akademické výsledky 

adolescentov 

Posunutie začiatku školy o 25 až 60 

min predĺžilo spánok o 25 až 77 min, 

zlepšilo kvalitu spánku, spôsobilo 

pokles dennej únavy, depresívnej 

nálady, nedošlo k zmene času 

zaspávania. 

Marx a kol., 

2017 
13 – 19 r. 11 štúdií 

Vplyv neskoršieho 

začiatku vyučovania na 

zdravie, vzdelávanie 

a kvalitu života 

adolescentov 

Existujú potenciálne benefity na 

dĺžku spánku, pokles depresívnej 

nálady, zlepšenie pozornosti. Možné 

negatívne dôsledky na logistiku, 

mimoškolské aktivity, čas strávený 

s rodičmi. 

Bowers a Moyer, 

2017 
10 – 19 r.  

40 štúdií  Zistiť, či neskorší 

začiatok vyučovania má 

vplyv na dĺžku spánku a 

únavu v škole  

Neskorší začiatok vyučovania je 

asociovaný s dlhším časom spánku, 

nižším výskytom únavy v škole 

a dennej spavosti. Sila efektu je 

strednej intenzity. 

20 štúdií meta-

analýza 

5 prospekt. a 15 

prierezových 

Chung a kol., 

2017 
10 – 19 r. 

10 štúdií Analýza účinnosti 

školských programov na 

zlepšenie dĺžky spánku 

študentov 

Spánkové vzdelávacie programy 

signifikantne prispeli k predĺženiu 

spánku najmä cez školské dni, a to 

bezprostredne po intervencii.  

7 RCTs 

3 prehľadové 

Blake a kol., 

2017a 
6 – 20 r. 9 štúdií 

Analýza účinnosti KB
2
 

spánkových intervencií 

u adolescentov 

Kognitívno-behaviorálne spánkové 

intervencie sa ukázali ako efektívne 

u adolescentov. Väčší efekt bol na 

kvalitu spánku ako na dĺžku spánku, 

na subjektívne ukazovatele 

v porovnaní s objektívnymi. 

4 RCTs 

  

Åslund a kol., 

2018 
6 – 20 r. 6 RCTs 

Aktualizovať poznatky 

z RCTs o účinnosti KBT
3
  

KB spánkové intervencie v počte 4 a 

viac sedení zlepšujú spánok detí a 

adolescentov. 

Ma kol., 2018 5 – 19 r. 
10 štúdií, z toho 

Účinnosť KBT pri 

poruchách spánku u detí 

a adolescentov 

KBT môže byť účinná v liečbe 

insomnie u detí a adolescentov, a to 

najmä vplyvom na čas zaspávania a 

efektívnosť spánku. 
6 RCTs 

Werner-Seidler 

a kol., 2018 
12 – 24 r. 

3 štúdie 

Účinnosť a efektívnosť 

digitálnej KBT na liečbu 

spánkových problémov 

u detí a mladých ľudí 

Digitálna KBT je dostupný, 

efektívny spôsob liečby insomnie. 

Signifikantné zlepšenie malej až 

strednej intenzity subjektívnych aj 

objektívnych spánkových parametrov 

v krátkodobom aj dlhodobom 

časovom horizonte. 

2 štúdie 

adolescenti 

1 
RCTs – Randomized Controlled Trials, 

2 
KB – kognitívno-behaviorálne, 

3 
KBT – kognitívno-behaviorálna 

terapia  
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Účinnosť školských výchovno-vzdelávacích programov zameraných na zlepšenie 

spánkových návykov adolescentov analyzoval SP od autorov Chung a kol. (2017). Do 

analýzy bolo zahrnutých 10 štúdií, z toho sedem boli randomizované kontrolované štúdie 

a päť štúdií použilo rovnakú intervenciu: program vypracovaný Austrálskym centrom pre 

vzdelávanie v oblasti spánku. Išlo o štyri vzdelávacie aktivity v trvaní 50 min zamerané na 

získanie vedomostí, zmenu správania a správnu spánkovú hygienu, niektoré z nich boli aj 

s účasťou rodičov. Na základe výsledkov meta-analýzy spánkové vzdelávacie programy 

signifikantne prispeli k predĺženiu spánku najmä cez školské dni. Pozitívny efekt bol zistený 

aj na dĺžku spánku cez víkendy a zlepšenie nálady, tu však bola zaznamená vyššia 

heterogenita, v závislosti od dĺžky a obsahu programu a účasti rodičov. Efekt bol 

zaznamenaný len bezprostredne po intervencii, nebol však sledovaný dlhodobý efekt. Na 

základe výsledkov autori odporúčajú, aby boli výchovno-vzdelávacie intervencie zamerané aj 

na rodičov. Zároveň odporúčajú preskúmať efekt vzdelávacích programov v kombinácii s 

posunom začiatku vyučovania (21).  

Efektívnosť kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) na zlepšenie spánkových návykov 

u adolescentov skúmali štyri SP (13, 22 – 24). Preukázala sa účinnosť skôr na kvalitu ako 

dĺžku spánku a efekt bol menší ako v dospelej populácii. Blake a kol. (13) na základe meta-

analýzy výsledkov deviatich štúdií zistili, že KBT predĺžila spánok cca o 30 min, skrátil sa čas 

zaspávania o 16 až 21 min a o 3 – 5 sa zlepšila efektívnosť spánku. Zároveň efekt pretrvával 

dlhšiu dobu a mal pozitívny efekt aj na fungovanie adolescentov počas dňa (zníženie dennej 

spavosti, depresie, anxiety). Åslund a kol. (22) analyzovali výsledky šiestich 

randomizovaných kontrolovaných štúdií a zistili, že KBT v počte štyri a viac sedení zlepšuje 

spánok detí aj adolescentov. Bezprostredný účinok bol zistený najmä na dĺžku zaspávania 

(skrátenie o 9 až 19 min), ale aj na celkovú dĺžku spánku (zlepšenie o viac ako 11 min). 

Dlhodobo (4 – 8 týždňov) pretrvával účinok, len čo sa týka času zaspávania. Nebol zistený 

žiadny efekt na nočné zobúdzanie a dennú spavosť. Ďalšia meta-analýza od autorov Ma a kol. 

(23) potvrdila, že KBT je účinná v liečbe insomnie u detí a adolescentov, účinok sa prejaví 

najmä na čase zaspávania a efektívnosti spánku, nezistil sa žiaden efekt na dĺžku spánku 

a nočné zobúdzanie.  

SP od autorov Werner-Seidler a kol. (24) zisťoval účinnosť on-line KBT v liečbe 

insomnie detí a mladých ľudí vo veku 12 až 24 rokov. Len dve štúdie boli zamerané na 

adolescentov. Zistili, že po šiestich týždňoch on-line konzultácií došlo k signifikantnému 

zlepšeniu subjektívnych aj objektívnych spánkových parametrov v krátkodobom aj 

dlhodobom časovom horizonte, veľkosť efektu bola malej až strednej intenzity. Autori 

poukázali na to, že on-line KBT je dostupný, efektívny spôsob intervencie a môže byť aj plne 

automatizovaný, čím redukuje stigmu a zaručuje anonymitu. 

 

Diskusia 

Systematickým prehľadom najnovších vedeckých poznatkov sme zistili, že najúčinnejšou 

nefarmakologickou intervenciou na zlepšenie spánkových návykov adolescentov je rovnako 

ako v dospelej populácii kognitívno-behaviorálna terapia. V rámci KBT je potrebné 
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uplatňovať multi-behaviorálny integrovaný prístup zameraný na všetky domény so zdravím 

súvisiaceho správania súčasne. Okrem zmeny správania je potrebné sa zamerať aj na 

determinanty prostredia. Ako najúčinnejšia systémová zmena sa ukazuje byť posun začiatku 

vyučovania na neskoršiu hodinu. 

Integrovaný prístup zameraný na zmenu viacerých domén správania uplatňujú aj 

kanadské odporúčania pre 24-hodinové pohybové správanie detí a mládee vo veku 5 – 17 

rokov 24-hour Movement Behaviour Guidelines for Children and Youth. Odporúčania sú 

založené na tom, že intenzita pohybu počas dňa kontinuálne prechádza od pohybu žiadnej 

alebo minimálnej intenzity (spánok) až po intenzívny pohyb (fyzická aktivita vysokej 

intenzity), pričom jednotlivé formy pohybu sa navzájom ovplyvňujú a pre dosiahnutie 

maximálneho benefitu pre zdravie je potrebné uplatniť holistický prístup a zamerať sa na 

všetky z nich (25). Podľa odporúčaní, ktoré sa nazývajú aj 4S (Sleep-Sit-Step-Sweat), by deti 

vo veku 5 až 13 rokov mali spať pravidelne 9 až 11 hodín a 14- až 17-ročné 8 – 10 hodín so 

stabilným časom zaspávania a vstávania (Sleep), mali by obmedziť čas strávený sedením pri 

obrazovke na max. 2 hodiny denne (Sit), mali by vykonávať denne minimálne 60 minút 

fyzickú aktivitu strednej až vysokej intenzity (Sweat) a niekoľko hodín fyzickú aktivitu nízkej 

intenzity (Step) (26). Existuje dostatok vedeckých dôkazov o tom, že fyzická aktivita má 

pozitívny vplyv na kvantitu aj kvalitu spánku a to bez ohľadu na intenzitu, druh a čas 

vykonávanie fyzickej aktivity. Najväčší účinok bol zistený pri pravidelnej fyzickej aktivite, 

ktorá bola vykonávaná bezprostredne (menej ako 3 hodiny) pred spánkom (27, 28).  

Naše zistenia o význame posunu začiatku vyučovania na neskoršiu hodinu sú v súlade 

s odporúčaniami viacerých odborných spoločností vo svete, ako sú Centre for Disease 

Control, American Academy of Pediatrics, Americká akadémia spánkovej medicíny, 

American Psychological Association. Na základe vedeckých poznatkov odporúčajú posun 

začiatku vyučovania na neskôr, s tým, že to má pozitívny vplyv na fyzické a psychické 

zdravie, bezpečnosť, akademické výsledky a kvalitu života adolescentov. Zdôrazňujú, že 

benefity prevažujú nad negatívami a odporúčajú posunúť začiatok vyučovania najskôr na 8:30 

(29 – 31).  

Na základe vedeckých poznatkov sa KBT považuje za účinnú intervenciu na zlepšenie 

spánkových návykov adolescentov, avšak vzhľadom na celkovo menší počet štúdií a ich 

heterogenitu a metodologickú kvalitu nemožno formulovať jednoznačné závery a odporúčania 

tak, ako v dospelej populácii (13, 22). Viaceré veľké štúdie potvrdzujú jej účinnosť aj 

v populácii adolescentov. Jedna z najväčších randomizovaných kontrolovaných štúdií 

zameraná na sledovanie účinku KBT na zlepšenie kvality spánku adolescentov, štúdia 

SENSE, zistila pozitívny účinok spánkovej KBT na emocionálno-behaviorálne problémy 

adolescentov. Zlepšenie kvality spánku v dôsledku KBT viedlo k zlepšeniu sociálnych 

interakcií, pozornosti, ústupu agresívneho správania a úzkosti (32, 33).  

 

Záver 

Východiskom účinných nefarmakologických intervencií na podporu zdravého spánku 

v období dospievania je ekologický model zdravia, ktorý okrem zmien správania na úrovni 
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jednotlivca, zdôrazňuje význam vplyvu sociálnych determinantov a faktorov prostredia. 

V rámci syntézy vedeckých poznatkov sme zistili, že systémovou zmenou, ktorá sa ukazuje 

ako efektívna a ktorú odporúčajú aj viaceré odborné spoločnosti, napriek jej diskutovaným 

negatívam, je posun začiatku vyučovania na neskôr, tak aby sa prispôsobil fyziologickým 

zmenám cirkadiánneho rytmu v adolescencii. Za najúčinnejšiu intervenciu s dlhodobým 

účinkom sa považuje kongnitívno-behaviorálna spánková intervencia. Ide najmä o osvojenie 

a dodržiavanie zásad správnej spánkovej hygieny a relaxačné techniky zamerané na kontrolu 

negatívnych myšlienok. Ako efektívny sa ukázal multi-behaviorálny integrovaný prístup 

zameraný na všetky domény so zdravím súvisiaceho správania súčasne, a to stravovanie, 

pohyb a spánok.  

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Obdobie adolescencie je tranzitným obdobím medzi detstvom a dospelosťou. Podľa WHO 

je definované ako obdobie medzi 10. až 19. rokom života (1). V tomto období prebieha 

množstvo fyzických, psychických a sociálnych zmien, ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené 

prostredím, v ktorom adolescent žije. Puberta a kognitívny vývoj sú podmienené najmä 

biologicky, avšak väčšina psychologického a sociálneho rozvoja závisí od 

environmentálnych, sociálnych a kultúrnych vplyvov (2, 3). 

Rizikové správanie, ktoré sa vyskytuje relatívne skoro v živote človeka, je definované ako 

účasť na správaní, ktoré môže vyvodiť negatívne dôsledky vyvážené pozitívnym ziskom (4, 

5). V tomto období experimentujú mladí ľudia v rôznych aspektoch, čelia mnohým výzvam a 

sú vystavení rôznym situáciám, ktoré musia riešiť, pričom svojimi rozhodnutiami formujú 

vlastnú identitu. Obdobie adolescencie je charakteristické aj zvýšenou autonómiou. Mladí 

ľudia trávia viac času so svojimi rovesníkmi a čoraz menej sú závislí od rodičov, čo však má 

za následok zvýšenú tendenciu napodobňovať rizikové správanie svojich priateľov (2). 

Rizikové správanie je súčasťou životného štýlu, je vykonávané väčšinou dobrovoľne, 

s neistým výsledkom a možnosťou negatívneho dopadu na zdravie (6, 7). Najčastejšie sa 

rozdeľuje do troch skupín: zneužívanie návykových látok, delikvencia a rizikové sexuálne 

správanie (8). 

Adolescenti prežívajú množstvo náročných a neznámych situácií, ktoré sa snažia zvládnuť 

sami, prípadne s podporou rovesníkov, avšak veľmi dôležitú úlohu u nich zohrávajú ešte stále 

rodičia. Mnohé štúdie poukázali na signifikantný vplyv rodičovských faktorov na stravovací 

režim, pohybové aktivity a trávenie voľného času u detí (9, 10, 11). Rodičia hrajú významnú 

                                                      
1
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úlohu aj v prevencii rizikového správania. Zabezpečujú, aby sa dospievajúce deti tomuto 

správaniu vyhli, prípadne aby minimalizovali dôsledky takéhoto správania. Medzi spôsoby, 

akými rodičia chránia svoje deti, patrí monitorovanie správania, stanovovanie pravidiel, 

komunikácia o možných rizikách a najmä vlastný príklad rodičov (12). 

 

Súbor a metódy 

Prezentovaný súbor je súčasťou štúdie YABS (The Youth and Parents Risk Factor 

Behavior Survey in Slovakia), ktorej cieľom je zistiť dopad behaviorálnych a 

socioekonomických faktorov na zdravie adolescentov na Slovensku. Podkladom pre YABS 

boli projekty BRFSS (The Behavioral Risk Factor Surveillance System) a YRBSS (The Youth 

Risk Behavior Surveillance System) navrhnutých CDC (Center for Disease Control) v Atlante 

(13, 14).  

Súbor pozostával z 524 študentov (199 chlapcov a 323 dievčat, dvaja študenti neuviedli 

pohlavie) navštevujúcich stredné školy v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov a ich 

rodičov v počte 699 (392 matiek a 307 otcov). Metodika bola založená na dotazníkovom 

hodnotení, ktoré boli distribuované 798 študentom a 1 586 rodičom so 64 %, resp. 46 % 

návratnosťou. Dotazníky boli anonymné, štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. 

V tejto časti štúdie sme využili otázky týkajúce sa rizikového správania adolescentov a ich 

rodičov (užívanie návykových látok, myšlienky na samovraždu, sexuálne správanie). Časť 

výsledkov sledujúca vybrané behaviorálne a socioekonomické faktory adolescentov a rodičov 

bola prezentovaná formou publikácií a prednášok (11, 15, 16). 

Na štatistické spracovanie sme použili SPSS software, verziu 25. Výsledky sme 

spracovali použitím metód deskriptívnej štatistiky, na hodnotenie vzťahov medzi 

kategorickými premennými sme využili kontingenčné tabuľky a chí-kvadrátový test. 

Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine α < 0,05. 

 

Výsledky 

Vybrané ukazovatele rizikového správania v súbore študentov sú uvedené v tab. 1. 

Významné rozdiely sme zistili pri myšlienkach na samovraždu, kde dievčatá v signifikantne 

vyššom počte uvádzali prítomnosť týchto myšlienok v porovnaní s chlapcami (45,1 % vs. 

35,2 %; p < 0,05). Významný rozdiel bol aj pri výskyte pohlavného styku pred 15. rokom 

života, pričom chlapci významne častejšie udávali túto skúsenosť (32,4 % vs. 8,1 %; p < 

0,001). Taktiež chlapci vo významne vyššom počte priznali viac ako štyroch sexuálnych 

partnerov v porovnaní s dievčatami (32,3 % vs. 11,6 %; p < 0,01). 

Pri sledovaní vzťahov medzi rizikovým správaním rodičov a študentov (tab. 2) sme zistili, 

že významne viac matiek fajčiarok malo aj študentov, ktorí fajčili v porovnaní s matkami – 

nefajčiarkami (25,0 % vs. 15,3 %; p < 0,05). Pri konzumácii alkoholu sme zistili vplyv oboch 

rodičov v zmysle vyššieho výskytu študentov často konzumujúcich alkohol u rodičov, ktorí 

pravidelne konzumovali alkohol, v porovnaní s rodičmi, ktorí alkohol konzumovali 
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minimálne alebo vôbec (matka: 31,1 % vs. 13,5 %; p < 0,001; otec: 27,0 % vs. 12,5 %; p < 

0,01). Matky, ktoré mali skúsenosť s drogami, mali vo významne vyššej miere študentov, 

ktorí už drogy vyskúšali v porovnaní s matkami, ktoré nemajú túto skúsenosť (44,8 % vs. 

22,7 %; p < 0,01). Matky, ktoré rozmýšľali nad samovraždou malo významne viac študentov, 

ktorí mali rovnaké myšlienky, v porovnaní s matkami, ktoré tieto pocity neudávali (65,5 % vs. 

38,1 %; p < 0,01). Rovnaká situácia bola aj u otcov, významne viac študentov so 

samovražednými myšlienkami sa nachádzalo u otcov, ktorí mali rovnaké pocity, v porovnaní 

s otcami, ktorí tieto myšlienky nepociťovali nikdy (68,4 % vs. 37,9 %; p < 0,01). Rozdiel bol 

aj v matkách, ktoré používali antikoncepciu v zmysle vyššieho počtu študentov, ktorí taktiež 

používali antikoncepciu v porovnaní s matkami, ktoré ju nepoužívali (85,1 % vs. 67,9 %; p < 

0,05). 

 
Tab. 1. Ukazovatele rizikového správania v súbore študentov 

Ukazovatele  
  Spolu Chlapec (N = 199) Dievča (N = 323) 

 
  N % N % N % p 

Fajčenie
a nie 411 80,1 151 77,0 258 81,9 

n.s. 
áno 102 19,9 45 23,0 57 18,1 

Alkohol
b nie 203 39,9 76 39,0 127 40,6 

n.s. 
áno 306 60,1 119 61,0 186 59,4 

Drogy
c nie 371 72,7 136 69,7 234 74,8 

n.s. 
áno 139 27,3 59 30,3 79 25,2 

Myšlienky na 

samovraždu 

nie 296 58,8 125 64,8 169 54,9 
< 0,05 

áno 207 41,2 68 35,2 139 45,1 

Pohlavný styk 
nie 305 61,0 112 59,3 192 62,1 

n.s. 
áno 195 39,0 77 40,7 117 37,9 

Pohlavný styk 

pred 15. rokom 

nie 153 82,3 50 67,6 102 91,9 
< 0,001 

áno 33 17,7 24 32,4 9 8,1 

Používanie 

antikoncepcie 

nie 43 23,5 18 25,7 25 22,3 
n.s. 

áno 140 76,5 52 74,3 87 77,7 

Počet 

sexuálnych 

partnerov 

1 78 43,8 20 30,8 58 51,8 

< 0,01 2 – 4 66 37,1 24 36,9 41 36,6 

viac ako 4 34 19,1 21 32,3 13 11,6 

Sexuálna 

orientácia 

heterosexuálna 438 91,6 165 92,2 271 91,2 

n.s. 
homosexuálna 9 1,9 3 1,7 6 2,0 

bisexuálna 9 1,9 1 0,6 8 2,7 

neviem posúdiť 22 4,6 10 5,6 12 4,0 

N – počet; p – p hodnota; n.s. – non significant;  
a 
súčasný/á fajčiar/ka; 

b 
konzumácia alkoholu aspoň raz za 

posledný mesiac; 
c
 skúsenosť s drogami aspoň raz za život 

 

Diskusia 

Uvedené výsledky dokázali významný vplyv rizikového správania rodičov na ich 

potomkov. Výskyt fajčenia v našom súbore predstavoval 19,9 %, bez rozdielu pohlavia. 

Podľa štúdie HBSC až 40 % 15-ročných študentov uviedlo skúsenosti s fajčením a približne 

20 % z nich pravidelne fajčilo (17). Zistili sme významný vplyv matiek, v zmysle významne 

zvýšeného počtu študentov fajčiarov u matiek fajčiarok v porovnaní s matkami, ktoré 
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nefajčili. Viaceré štúdie potvrdili vzájomný vzťah medzi fajčením rodičov a adolescentov (18, 

19). Tento vzťah je závislý od dávky: silné fajčenie rodičov má za následok vznik silnejšej 

závislosti u adolescenta. V rodinách, kde sa fajčilo, bola zaznamenaná aj skoršia iniciácia 

fajčenia u detí (20). Ďalšou z možností je nízka angažovanosť rodičov – fajčiarov do kontroly 

a prevencie fajčenia u svojich detí. Takíto rodičia kontrolujú svoje deti menej dôsledne a ich 

preventívne kroky sú menej efektívne (21). 

 
Tab. 2. Ukazovatele rizikového správania študentov vs. rodičov 

N – počet; p – p hodnota; n.s. – non significant;  
a 
súčasný/á fajčiar/ka; 

b 
konzumácia alkoholu 3 a viac krát za 

posledný mesiac; 
c
 skúsenosť s drogami aspoň raz za život 

 

Konzumáciu alkoholu aspoň raz za posledný mesiac uviedlo až 60 % opýtaných 

študentov. Naše výsledky prevyšujú frekvenciu konzumácie alkoholu u 15-ročných detí 

v rámci štúdie HBSC, kde pitie alkoholu za posledný mesiac priznalo len okolo 34 % 

študentov (17). Pri sledovaní vzťahov medzi rodičmi a deťmi sme zistili signifikantnú 

asociáciu častej konzumácie alkoholu u rodičov so zvýšenou konzumáciou alkoholu u detí. 

Mnoho štúdií preukázalo častejšie pitie alkoholu u dospievajúcich, ktorých obaja rodičia pijú 

pravidelne, v porovnaní so situáciou, keď konzumuje alkohol iba jeden alebo žiaden z rodičov 

(22, 23). Podľa White et al. (24) je nadmerné pitie alkoholu u matky silnejším prediktorom 

konzumácie alkoholu u detí, ako časté pitie u otcov. 

Skúsenosť s drogami priznalo 27,3 % študentov bez rozdielu pohlavia. Zistili sme 

významný vplyv matky, ktorá má skúsenosť s drogami, na zvýšený výskyt študentov, ktorí 

taktiež vyskúšali drogy. Medzi návykovými látkami, ktoré mladí ľudia vyskúšajú, vysoko 

prevažuje užívanie marihuany. Vo vzorke 15-ročných študentov v rámci štúdie HBSC 

priznalo skúsenosť s marihuanou približne 14 % študentov, pričom 8 % chlapcov a 6 % 

dievčat uviedlo, že užili marihuanu aspoň raz za posledný mesiac (17). Viacero štúdií 

potvrdilo vzťah medzi užívaním drog rodičmi a ich deťmi. Išlo prevažne o nízku sociálnu 

úroveň rodín a najmä nízku angažovanosť rodičov vo výchove a monitorovaní detí (25, 26). 

Išlo však o štúdie, kde sledovali pravidelné užívanie návykových látok. V našom súbore sme 

Študent 

 Matka (N = 392) Otec (N = 307) 

 nie áno  nie áno  

 N % N % p N % N % p 

Fajčenie
a nie 254 84,7 60 75,0 

< 0,05 
180 86,5 73 80,2 

n.s. 
áno 46 15,3 20 25,0 28 13,5 18 19,8 

Alkohol
b
 

nie 244 86,5 62 68,9 
< 0,001 

147 87,5 89 73,0 
< 0,01 

áno 38 13,5 28 31,1 21 12,5 33 27,0 

Drogy
c
 

nie 269 77,3 16 55,2 
< 0,01 

194 77,9 31 67,4 
n.s. 

áno 79 22,7 13 44,8 55 22,1 15 32,6 

Myšlienky na 

samovraždu 

nie 211 61,9 10 34,5 
 < 0,01 

167 62,1 6 31,6 
< 0,01 

áno 130 38,1 19 65,5 102 37,9 13 68,4 

Pohlavný styk 

pred 15. rokom 

nie 0 0 12 12,8 
n.s. 

1 25,0 10 13,3 
n.s. 

áno 2 100 82 87,2 3 75,0 65 86,7 

Používanie 

antikoncepcie 

nie 17 32,1 7 14,9 
< 0,05 

14 29,8 7 21,9 
n.s. 

áno 36 67,9 40 85,1 33 70,2 25 78,1 
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sledovali najmä skúsenosť s drogami, pravidelné užívanie drog uviedlo minimum 

respondentov. 

S myšlienkami na samovraždu sa zaoberalo 41,2 % študentov s významne vyšším 

zastúpením dievčat ako chlapcov. V štúdii Young-HUNT bol výskyt samovražedných 

myšlienok prítomný u 17 % dospievajúcich s výrazne vyšším výskytom u dievčat (27). 

Viaceré štúdie potvrdili častejšie samovražedné myšlienky u žien v porovnaní s mužmi (28, 

29). Pri sledovaní vplyvu rodičov sme zistili významný efekt týchto negatívnych myšlienok 

na deti. Významne viac rodičov so samovražednými myšlienkami malo deti s podobnými 

úvahami v porovnaní s rodičmi, ktorí takéto myšlienky nikdy nemali. Rodinné faktory vrátane 

psychopatológie rodičov, samovražedné správanie v rodinnej anamnéze, nezhody, týranie, 

strata rodiča a zlý vzťah medzi rodičom a dieťaťom sú spojené so zvýšeným rizikom 

samovražedného správania adolescentov (30). Hodnotenie miery samovražedných myšlienok 

je najmä u mladých ľudí veľmi problematické, keďže adolescenti často prezentujú myšlienky 

podfarbené aktuálnymi emóciami, ktoré za nejaký čas pre nich už nemusia byť podstatné (31). 

Pohlavný styk pred 15. rokom života uviedlo 17,7 % študentov, významne viac chlapcov 

ako dievčat. Vplyv rodičov na skorý pohlavný styk nebol preukázaný najmä z dôvodu 

nízkeho počtu rodičov, ktorí uvádzali iniciáciu pohlavného života pred 15. rokom. Viac ako 

štyroch sexuálnych partnerov uviedlo približne 19 % študentov, významne viac chlapcov ako 

dievčat. Antikoncepciu používalo 76,5 % študentov, pričom sme zistili významne viac 

študentov užívajúcich antikoncepciu u matiek, ktoré ju tiež používali v porovnaní s matkami, 

ktoré ju nepoužívali. Podľa niektorých autorov sú matky častejšie iniciátorky diskusie o sexe 

najmä u svojich dcér, čo môže prispieť k zodpovednejšiemu sexuálnemu správaniu (32, 33). 

Podobne ako v prípade zneužívania návykových látok, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a 

úroveň rodičovskej kontroly majú vplyv na rizikové sexuálne správanie počas dospievania. 

Identifikoval sa priamy vzťah medzi vyššou úrovňou angažovanosti rodičov a zníženým 

sexuálnym rizikom (34). Zahájenie sexuálnej aktivity je súčasťou normálneho vývoja 

a správania adolescentov, avšak môže byť spojené aj s negatívnymi dôsledkami, najmä ak ide 

o sexuálnu aktivitu v príliš ranom veku alebo bez dostatočných vedomostí o možných rizikách 

(35). Skorý začiatok pohlavného života predlžuje dobu, počas ktorej sú dospievajúci 

vystavení riziku sexuálne prenosných infekcií alebo neplánovaného tehotenstva (36). 

 

Záver 

V sledovanom súbore sme zistili viaceré formy rizikového správania u adolescentov. 

Zároveň sme preukázali významný vplyv rizikového správania rodičov na deti, v zmysle 

vyššieho výskytu týchto ukazovateľov u adolescentov, ktorých rodičia prejavovali rovnaké 

rizikové formy správania. Správanie rodičov je prvotným modelom, ktorý dieťa pozoruje 

a napodobňuje. Adolescenti potrebujú pozitívne rodičovské vzory, aby nepovažovali rizikové 

správanie svojich rodičov za normu. V opozícii s verbálnym zákazom zo strany rodičov to 

často vedie k zmätku a k neporozumeniu škodlivosti týchto aktivít. Správanie rodiča by preto 

malo byť v súlade so správaním, aké chce rodič docieliť u svojho dieťaťa. 
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Nepriaznivé zdravotné následky fajčenia sú veľmi dobre známe. Mnohé krajiny 

zdravotnícki pracovníci vyzývajú, aby zaviedli obmedzenia fajčenia na verejných 

priestranstvách. Na Slovensku je od roku 2004 prijatý zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov (1, 2). 

Napriek úsiliu medzinárodných a národných organizácií na podporu a ochranu zdravia, 

časť populácie naďalej fajčí. Prevaha fajčenia najmä u mladých ľudí predstavuje dôvod na 

obavy – v roku 2000 Úrad pre národnú štatistiku fajčenia zistil u adolescentov, že 10 % z nich 

vo veku 11 – 15 rokov boli pravidelnými fajčiarmi.  

Rané a dlhodobé fajčenie je spojené s chronickými chorobami a úmrtnosťou. Čím skôr 

človek začne fajčiť, tým väčšie je riziko vzniku rakoviny pľúc. Mladí fajčiari majú tiež vyššiu 

náchylnosť na infekcie dýchacích ciest, kašeľ, sú menej odolní, majú vyššie riziko 

mozgových príhod a kardiovaskulárnych ochorení. Čím mladší začnú fajčiť, tým skôr sa 

prejavia aj ďalšie neskoré zdravotné následky fajčenia (2). 

Prevalencia fajčenia sa dramaticky zvyšuje počas dospievania. Nie každý experimentálny 

užívateľ cigariet časom zvyšuje svoju absorpciu, ale skorý začiatok skúšania fajčenia zvyšuje 

pravdepodobnosť návyku, čo vedie k mnohým negatívnym výsledkom. Preto je veľmi 

dôležitá prevencia iniciácie a progresie fajčenia, ktorá je dôležitým národným cieľom v 

oblasti zdravia (3). Rozvoj účinných preventívnych programov závisí od pevného pochopenia 

faktorov spojených s fajčením adolescentov. Sociálne vplyvy patria medzi najdôležitejšie 

faktory spojené s fajčením adolescentov (3). 

Sociálne a ekonomické vplyvy sú dôležité s ohľadom na širokú škálu zdravotného 

správania vrátane stravovania, fyzickej aktivity, fajčenia a celkového životného štýlu. 

                                                           
1
 Práca podporovaná 3 grantovými projektmi KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA 010UPJŠ-4/2021 a 2 vnútornými projektmi 

UPJŠ VVGS IPEL 2020/1485 and VVGS IPEL 2020/1662. 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Osobitne môžu byť adolescenti citliví na sociálne vplyvy vzhľadom na ich vývojové štádium 

a dôležitosť školy a rovesníkov v skupine v živote adolescenta (3). 

Sociálne aspekty fajčenia u adolescentov môžu mať vplyv na užívanie iných návykových 

látok. Preto by nemalo byť prekvapujúce, že u dospievajúcich užívanie návykových látok 

a fajčenie sú navzájom veľmi spojené. Pôsobenie rovesníckych skupín na dospievajúcich pri 

užívaní návykových látok, čiže aj fajčenia, je dobre zdokumentované, ale je potrebné všímať 

si mechanizmy vzájomného ovplyvňovania (3). 

V Európe je spotreba tabaku vrátane priameho a pasívneho fajčenia zodpovedná približne 

za 17 % úmrtí (viac ako 9 000). Okolo 6 % úmrtí (3 000) bolo možné pripísať konzumácii 

alkoholu a 4 % (2 000) nízkej fyzickej aktivite (4). 

Na Slovensku je vysoká prevalencia fajčenia u dospelých, ale aj u adolescentov, čo 

predstavuje aj naďalej závažnú obavu v oblasti verejného zdravia slovenskej populácie. V 

roku 2015 približne tretina 15- až 16-ročných uviedla, že počas uplynulého mesiaca fajčili 

cigarety. Predstavuje to štvrtú najvyššiu mieru v krajinách EÚ. V roku 2014 viac ako jeden z 

piatich dospelých uviedol, že denne fajčí, čo predstavovalo vyšší podiel než EÚ v priemere. 

Vo väčšine krajín spotreba tabaku u dospelých za posledné desaťročie klesla, na Slovensku 

zostala stabilná. Okrem toho podiely fajčiarov vykazujú dôležitý rodový rozdiel: takmer jedna 

tretina slovenských mužov uviedla, že v roku 2014 denne fajčila, na rozdiel od žien, u ktorých 

to bola jedna zo šiestich (4). 

Tabakový dym obsahuje približne 4 000 toxických látok vrátane oxidačných plynov, 

ťažkých kovov, kyanidu a najmenej 50 karcinogénov. Užívanie tabaku je najčastejšou 

príčinou úmrtia, ktorej sa dá predísť a patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory pre vznik 

nádorových ochorení. V súčasnosti fajčí alebo užíva tabak 1,3 miliardy ľudí a takmer 5 

miliónov ľudí na svete každý rok zomiera na choroby spojené s fajčením. Pri pasívnom 

fajčení sa dym skladá z častíc, ktoré sú oveľa menšie ako častice v hlavnom dyme, a preto má 

väčšiu penetráciu do dýchacích ciest najmä u detí (5). 

 

Materiál a metodika  

Zber údajov prebiehal v roku 2020 a 2021 vo vybraných stredných školách v meste 

Košice. Údaje sme získali prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol rozposlaný študentom 

vedením školy cez oficiálnu aplikáciu stredných škôl EduPage. Vedenie strednej školy bolo 

vopred informované o účele, plánovaní a otázkach výskumu a študentom boli zaslané otázky 

na ich anonymné dobrovoľné vyplnenie. Spätnú väzbu vo forme vyplneného dotazníka sme 

získali od 930 študentov navštevujúcich stredné školy v meste Košice. (Gymnázium a Stredné 

zdravotnícke školy). Vyšetrovaná vzorka bola tvorená 171 chlapcami a 759 dievčatami (tab. 

1). Vyššie zastúpenie dievčat je dané prevažným zastúpením ženského pohlavia u študujúcich 

na zdravotníckych školách. 

Otázky v dotazníku sa venovali životnému štýlu, sociálnym faktorom a fajčeniu 

študentov. Závislosť medzi fajčením/nefajčením sme porovnávali s premennými, ako sú: 

pohlavie, škola, vzdelanie matky, vzdelanie otca, prostredie, v ktorom žijú. 
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Na analyzovanie údajov sme použili štatistický program IBM SPSS. Urobili sme základnú 

deskriptívnu štatistiku, výskyt fajčenia u študentov vzhľadom na vzdelanie matky, vzdelanie 

otca a ďalších premenných sme overovali použitím chí-kvadrátového testu nezávislosti. 

Vekový priemer súboru bol 16,78 rokov, rozpätie 14 až 24 rokov (tab. 2), s najvyšším 

zastúpením 16-ročných študentov. Študenti starší ako 18 – 19 rokov boli prevažne študenti 

strednej zdravotníckej školy študujúci v nadstavbových pomaturitných odboroch. 

 

Tab. 1. Frekvencia študentov podľa pohlavia 

 

Tab. 2. Vekové rozloženie súboru adolescentov 

 

Cieľom práce bolo zistiť štatistickú významnosť medzi fajčením/nefajčením študentov 

stredných škôl a vybranými premennými faktormi životného štýlu.  

 

Výsledky 

Fajčenie sa v našom súbore potvrdilo u 10,3 % študentov gymnázií a u takmer 

dvojnásobného počtu fajčiarov na SZŠ – 18,9 % (p < 0,001) (tab. 3). 

Na obr. 1 sú fajčiari v našom súbore rozdelení podľa veku. Najväčšie zastúpenie je u 16- 

ročných (27,53 %) a 17-ročných (26 %) z celkového počtu 138 fajčiacich študentov.  

 

Tab. 3. Porovnanie fajčenia podľa navštevovanej školy (SZŠ – Stredná zdravotnícka škola) 

 

 

Pohlavie N % 

Chlapci 171 18,4 

Dievčatá 759 81,6 

Spolu 930 100,0 

Vek (roky) N % 

14 15 1,7 

15 116 12,5 

16 297 31,9 

17 232 24,9 

18 197 21,2 

19 58 6,2 

20 5 0,5 

21 a viac 10 1,1 

Spolu 930 100 

Parameter  
Škola 

Spolu 
Pearson  

Chi-Square 

Štat. významnosť  

Gymnázium SZŠ 

Fajčiar 

áno 
N 45 93 138 

13,85 p < 0,001 

%  10,3 18,9 14.8 

nie 
N 394 398 792 

%  89,7 81,1 85.2 

Spolu 
N 439 491 930 

%  100,0 100,0 100,0 
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Obr. 1. Frekvencia fajčiarov v súbore adolescentov podľa veku 

 

Fajčenie sa v našom súbore potvrdilo u 10,3 % študentov gymnázií a takmer dvojnásobný 

počet fajčiarov na SZŠ – 18,9 % (p < 0,001) (tab. 4). 

Pri porovnávaní prevalencie fajčenia podľa pohlavia sme nezaznamenali štatisticky 

významné rozdiely vo fajčení medzi chlapcami a dievčatami. Fajčenie u chlapcov dosahuje 

14,6 % a 14,9 % u dievčat (tab. 4).  

 

Tab. 4. Porovnanie fajčenia u chlapcov a dievčat  
 

Parameter  
Pohlavie 

Spolu 
Pearson 

Chi-Square 
Štat. význ. 

Chlapec Dievča 

Fajčiar 

áno 
N 25 113 138 

0,008 p = 0,929 

%  14,6 14,9 14,8 

nie 
N 146 646 792 

%  85,4 85,1 85,2 

Spolu 
N 171 759 930 

%  100,0 100,0 100,0 

 

U respondentov sme zisťovali, či na fajčenie má vplyv prostredie a rodina, v ktorej žijú. 

V rodinách, kde sa fajčí, dosahuje prevalencia adolescentných fajčiarov 19,8 %. V prípade, že 

sa v rodine nefajčí, je frekvencia stredoškolákov fajčiarov len 11,1 % (p < 0,001) (tab. 5). 

Vzdelanie matky ako štatistický významný faktor pri fajčení študentov sa nepreukázalo. U 

žiakov, ktorých matka mala základné vzdelanie, fajčí 18,8 %, pri ukončenom stredoškolskom 

vzdelaní 16,4 % a pri najvyššom vysokoškolskom vzdelaní fajčí 12,4 % študentov. Napriek 

tomu, že so zvyšujúcim sa vzdelaním podiel adolescentných fajčiarov klesá, výsledky sa 

nepreukázali ako štatisticky významné (tab. 6).  
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Tab. 5. Vzťah fajčenia a rodinného prostredia 

 
Tab. 6. Vzdelanie matky a fajčenie u študentov  

 

Podobne ako vzdelanie matky, ani vzdelanie otca sa ako štatistický významný faktor pri 

fajčení študentov nepotvrdilo. U žiakov, ktorých otec mal ukončené základné vzdelanie, fajčí 

25,0 %, pri ukončenom stredoškolskom vzdelaní fajčí 15,8 % a pri vysokoškolskom vzdelaní 

fajčilo 12,6 % žiakov. So vzrastajúcim vzdelaním otca podiel adolescentných fajčiarov klesá, 

ale výsledky nie sú štatisticky významné (tab. 7). 

 

Tab. 7. Vzdelanie otca a fajčenie u študentov  

 

Tab. 8. Vplyv kompletnosti rodiny na prevalenciu fajčenia 

Parameter  

Typ rodiny 

Celkom 

Pearson 

Chi-

Square 

Štat. význ. Kompletná 

rodina 
Jeden rodič Väčšia rodina Iné 

Fajčiar 

áno 
N 73 40 19 6 138 

15,908 p < 0,001 

%  12,3 22,6 13,7 31,6 14.8 

nie 
N 522 137 120 13 792 

%  87,7 77,4 86,3 68,4 85.2 

Spolu 
N 595 177 139 19 930 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Pri porovnávaní vplyvu kompletnosti rodiny na výskyt fajčenia sme zistili, že štatisticky 

významne menej často fajčia žiaci z usporiadaných rodín (12,3 %) a najviac fajčiarov 

Parameter  

Ţiješ v rodine alebo v prostredí 

kde sa fajčí? Spolu 
Pearson  

Chi-Square 

Štat. 

významnosť 
áno nie 

Fajčiar 

áno 
N 79 59 138 

13,82 p < 0,001 

%  19,8 11,1 14,8 

nie 
N 319 473 792 

%  80,2 88,9 85,2 

Spolu 
N 398 532 930 

%  100,0 100,0 100,0 

Parameter  Vzdelanie matky 
Spolu 

Pearson  

Chi-Square 
Štat. význ. 

Základné Stredoškolské Vysokoškolské 

Fajčiar 

áno 
N 3 91 39 133 

2,691 p = 0,26 

%  18,8 16,4 12,4 15,0 

nie 
N 13 463 275 751 

%  81,3 83,6 87,6 85,0 

Spolu 
N 16 554 314 884 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Parameter  
Vzdelanie otca 

Spolu 
Pearson  

Chi-Square 
Štat. význ. 

Základné Stredoškolské Vysokoškolské 

Fajčiar 

áno 
N 4 93 31 128 

2,646 p = 0,266 

%  25,0 15,8 12,6 15,0 

nie 
N 12 496 215 723 

%  75,0 84,2 87,4 85,0 

Spolu 
N 16 589 246 851 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 
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pochádza z rodín tvorených jedným rodičom (22,6 %) alebo z iného typu rodiny (31,6 %) 

(tab. 8).  

Príjem v rodine sa nepreukázal ako štatistický významný faktor pri fajčení u študentov. 

V rodine, kde je príjem na osobu/mesiac menej ako 300 eur, fajčí 17,8 % respondentov, 

v rodine s príjmom 300 až 800 eur je fajčiarov 13,5 % a v rodinách s príjmom vyšším ako 800 

eur na osobu/mesiac fajčí 15,9 % respondentov. Výsledky neboli štatisticky významné (tab. 

9). 

 
Tab. 9. Porovnanie fajčenia a príjmu v rodine na 1 osobu/mesiac  

 

Pri porovnaní užívania alkoholu za týždeň a prevalencie fajčenia u študentov sme zistili 

štatistickú významnosť. Čím viac konzumujú alkohol študenti za týždeň, tým viac stúpa aj 

frekvencia fajčenia. Najviac fajčí skupina študentov (55,3 %), ktorí konzumujú viac ako 2 – 4 

dl vína alebo 0,4 dl tvrdého alkoholu alebo 4 – 7 pív týždenne (tab. 10).  

 

Tab. 10. Vzťah medzi fajčením a konzumáciou alkoholu za týždeň u adolescentov  

 

Diskusia  

Adolescencia je obdobie medzi 11. a 15. rokom. Tento pojem sa dostal do povedomia v 

prvej polovici 15. storočia, keď sa začal používať po prvý raz v zmysle určitej životnej etapy 

človeka. Adolescencia, čiže dospievanie, je teda obdobie prechodu z detstva do dospelosti, 

pričom medzistupňom je tínedžerský vek. Adolescencia je obdobie plné turbulencií, výkyvov, 

kolísaní, protikladných emócií a reakcií, o ktorých je treba vedieť, pripraviť sa ne, 

rešpektovať ich a spoločne s adolescentmi hľadať cesty na ich úspešné zvládnutie. Musíme 

byť ochotní vypočuť si ich názor, a to aj vtedy, keď by sme ho najradšej nepočuli. Musíme im 

Parameter  

Príjem v rodine na 1 osobu/mesiac 

Spolu 
Pearson  

Chi-Square 
Štat. význ. Menej ako 

300 eur 

Od 300 do 800 

eur 

Viac ako 800 

eur 

Fajčiar 

áno 
N 13 63 62 128 

1,527 p = 0,466 

%  17,8 13,5 15,9 15,0 

nie 
N 60 404 328 723 

%  82,2 86,5 84,1 85,0 

Spolu 
N 73 467 390 851 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Parameter  

Alkohol za týţdeň 

Spolu 
Pearson  

Chi-Square 

Štat. 

významnosť 

Menej ako 2-4 

dl vína/0,4 dl 

tvrdého 

alkoholu/4-7 

pív 

Asi 2-4 dl 

vína/0,4 dl 

tvrdého 

alkoholu/4-7 

pív 

Viac ako 2-4 

dl vína/0,4 dl 

tvrdého 

alkoholu/4-7 

pív 

Fajčiar 

áno 
N 82 30 26 138 

94,266 p < 0,001 

%  10,4 31,6 55,3 14,8 

nie 
N 706 65 21 792 

%  89,6 68,4 44,7 85,2 

Spolu 
N 788 95 47 930 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 
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poskytnúť rozumné dôvody a viesť zmysluplné rozhovory, ak ich chceme o niečom 

presvedčiť (6). 

Tieto konkrétne fázy vývoja v priebehu života sú možno jedinými obdobiami v živote, 

keď môže byť užívanie tabaku pre jednotlivcov príťažlivé. Podľa definície predstavuje 

dospievanie prechod do dospelosti, ktorý sprevádza rizikové správanie so skúšaním a 

osvojovaním si správania dospelých. Najmä vplyvy vrstovníkov sa považujú ako silné 

motivátory zmeny správania. Tieto zmeny vytvárajú jedinečné okno zraniteľnosti pre začiatok 

užívania tabaku v období dospievania a dospelosti (7).  

Projekt Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike je 

výsledkom niekoľkoročnej práce odborných pracovníkov RÚVZ, ktorý sa najprv realizoval v 

okrese Spišská Nová Ves v roku 1997 na vzorke 950 respondentov, neskôr v Košickom a 

Prešovskom kraji na vzorke 1 497 respondentov. Prieskum na stredných školách sa uskutočnil 

prostredníctvom dotazníka, v ktorom sa venovali aj fajčeniu u študentov. Tohto prieskumu sa 

zúčastnilo celkovo 10 283 respondentov z gymnázií, stredných odborných škôl a stredných 

odborných škôl z 8 krajov Slovenska, pričom počet chlapcov bol 5 301 a dievčat 4 982. 

V prieskume sa zistilo, že aktívne fajčí 33 % mladých ľudí – v porovnaní s našim súborom 

(fajčí 14,8 % študentov) je to o 18,2 % nižší počet fajčiarov oproti výsledkom z Monitoringu 

životného štýlu stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike (8). 

V prieskume ESPAD z roku 2019 (Európsky školský prieskum o alkohole a iných 

drogách) fajčilo cigarety 41 % študentov najmenej raz za život. Aktívnych fajčiarov bolo 

18 %, čo je približne podobný výsledok aj v našom súbore študentov (14,8 %). Priemerná 

prevalencia fajčenia cigariet bola rovnaká u chlapcov (16 %) aj dievčat (21 %) (9). Pri 

porovnávaní prevalencie fajčenia podľa pohlavia v našom súbore adolescentov sme 

nezaznamenali žiadne rozdiely vo fajčení medzi chlapcami a dievčatami. Fajčiarov chlapcov 

je 14,6 % a fajčiarok je 14,9 %. V porovnaní s ESPAD štúdiou z roku 2019, je aj u nás viac 

fajčiarok ako fajčiarov. Aktívne denné fajčenie cigariet sa pohybovalo od 1,9 % na Islande a 

Nórsku až do 22 % v Bulharsku, pričom sa nezistili žiadne rozdiely vo fajčení medzi 

chlapcami a dievčatami (9).  

Do prieskumu u žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o tabaku, alkohole a 

drogách v regióne Poprad sa zapojilo 120 žiakov strednej školy vo vekovej kategórií 15 – 20 

rokov, pričom prevahu tvorili dievčatá (65,0 %). Do kategórie pravidelných fajčiarov sa 

zaradila skoro polovica študentov (43,3 %) (10), čo je alarmujúci výsledok oproti nášmu 

súboru, kde sa k fajčiarom hlási približne 1/6 študentov (14,8 %).  

The German Socio-Economic Panel (GSOEP) bola štúdia prebiehajúca v Nemecku od 

roku 1984. V roku 1999 bola po prvýkrát položená otázka o fajčení pre všetkých 

respondentov. Súbor tvorilo 924 adolescentov vo veku od 16 do 19 rokov, pričom v 

tomto súbore bolo 36,1 % fajčiarov a v našom súbore fajčilo 14,8 % respondentov. V štúdii sa 

zaoberali aj vplyvom prostredia na fajčenie adolescentov. Fajčilo 45,1 % respondentov, ktorí 

žili v prostredí, kde sa fajčí, čo predstavuje vysoké percento fajčiarov oproti našim 



232 
 

výsledkom, kde v prostredí, kde sa fajčí dosahuje prevalencia adolescentných fajčiarov 

19,8 % (11). 

 

Záver 

Výsledky práce potvrdili, že nie je rozdiel v prevalencii fajčenia medzi chlapcami a 

dievčatami. U oboch pohlaví je prevalencia fajčenia okolo 15 %, čo je vysoké percento 

mládeže užívajúce tabak a predstavuje riziko fajčenia aj v dospelosti. Dospievanie predstavuje 

kritické obdobie zraniteľnosti pre začiatok a progresiu fajčenia. Pochopenie etiológie užívania 

tabaku u mládeže a mladých dospelých môže byť zložité. Determinanty fajčenia u 

dospievajúcich a mladých dospelých navzájom súvisia. Je potrebné venovať sa najmä 

prostrediu, v ktorom adolescenti žijú a trávia väčšinu času, či už doma alebo v škole. Zistené 

vplyvy môžu mať veľký vplyv na prechody adolescentov od iniciácie k experimentovaniu až 

k pravidelnému používaniu cigariet. Podobne môžu mať tieto faktory viac alebo menej vplyv 

na vývojové obdobia v tejto populácii. Je potrebné mladých ľudí viesť k zdravému životnému 

štýlu, k fyzickej aktivite a venovať sa aj riziku konzumovania alkoholu, keďže s tým súvisí aj 

riziko fajčenia. Je dôležité viac sa venovať prevencii rizikového správania študentov 

a edukovať mladú populáciu o rizikovom správaní a jeho vplyve na ich zdravie.  

  

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Ochrana člověka za mimořádných událostí a krizových situací je v současné době velmi 

aktuální a frekventované téma. Nejen současná epidemiologická situace a pandemie COVID-

19, související opakované vyhlášení nouzového stavu, ale také další události, jako jsou 

například záplavy, zemětřesení, teroristické útoky a jiná rizika pro lidské zdraví, kladou 

zvýšené požadavky na připravenost obyvatel, jejich výchovu a vzdělávání v této oblasti. Ve 

vzdělávání občanů hraje klíčovou roli vzdělání na úrovni povinné školní docházky, které úzce 

souvisí s přípravou učitelů. 

Cílem sdělení je představit koncepci základního vzdělávání v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí a krizových situací v České republice a s tím související koncepci 

pregraduálního vzdělávání učitelů. Představeny budou výsledky analýzy kurikulárního 

dokumentu platného pro základní vzdělávání v České republice (14), vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví – vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a výsledky analýzy učebnice 

výchovy ke zdraví v oblasti bezpečnostních témat. Dále čtenáře seznámíme s analýzou 

studijních plánů vybraných pedagogických fakult (Brno a Olomouc) a ukotvením 

bezpečnostních témat v těchto dokumentech. Příspěvek také představí nový metodický 

materiál, který by měl sloužit jako podpůrný materiál ve výuce tohoto obsáhlého a složitého 

tématu na základních (ale i vysokých) školách. Cílem šetření bylo zjistit: 

1. jak je implementována problematika ochrany člověka za mimořádných událostí 

a krizových situací v základním vzdělávání, 

2. jak je implementována problematika ochrany člověka za mimořádných událostí 

a krizových situací ve vzdělávání budoucích učitelů. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Výzkumné otázky:  

Jak je implementována problematika výchovy a vzdělávání obyvatel v ochraně člověka za 

mimořádných událostí do kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání? 

Jak je implementována problematika výchovy a vzdělávání obyvatel v ochraně člověka za 

mimořádných událostí do kurikulárních dokumentů v pregraduální přípravě budoucích učitelů 

vybraných pedagogických fakult? 

 

Metody výzkumu 

Studium dokumentů: analyzován byl kurikulární dokument pro základní vzdělávání – 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2021 (14) a veřejně dostupné studijní 

plány pedagogických fakult. 

 

Výsledky 

1. Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových 

situací na úrovni základního vzděláni: analýza Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávaní (RVP ZV) 

Obsah učiva byl dle Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 1999 (9) 

k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů 

začleněn do více vzdělávacích oblastí, zejména oblasti Člověk a zdraví – vzdělávací obor 

Výchova ke zdraví, k rozšíření tohoto tematického okruhu došlo při revizi RVP ZV v roce 

2013. V RVP ZV 2013 došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy a také 

ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (ochrana člověka za mimořádných 

událostí). Z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika ochrany člověka za 

mimořádných událostí dotýká sedmi z nich. V lednu 2021 byl vydán další revidovaný RVP 

ZV (14) a některá témata byla vyřazena. V roce 2023 bude ovšem k dispozici další 

revidovaný RVP ZV, ve kterém by mělo být téma ochrana člověka za mimořádných událostí 

opět posíleno a hlavní zařazení bezpečnostních témat by mělo být jasné již z názvu vzdělávací 

oblasti Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí (6). 

Výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 2021 (14) ve 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví vztahující se 

k ochraně člověka za mimořádných událostí a krizových stavů jsou: 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů v komunitě, 

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví, 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví, 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne 

adekvátní první pomoc, 
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 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí (str. 99 – 100). 

Každý dosud vydaný RVP ZV (2005, 2013, 2017, 2021) uvádí v kap. 10 Materiální, 

personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV (str. 156-

159), kde je zmíněno také téma bezpečí: 

 podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy a v nich ochrana žáků před 

úrazy; dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, 

praktická dovednost učitelů poskytovat první pomoc (str. 157), 

 organizační podmínky: optimální režim života školy v souladu s jejich bezpečností 

(… dodržování hygieny, … mimořádné situace) (str. 158), 

 psychosociální podmínky: vzdělávání propojené v přiměřené míře s každodenním 

životem; příznivé sociální klima – posilování vzájemné úcty, …, empatie, spolupráce a 

pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou; ochrana žáků před násilím, šikanou a 

dalšími patologickými jevy; spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází 

do modelu demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, 

odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce; včasná 

informovanost žáků a zákonných zástupců žáků o dění uvnitř školy i mimo ni (str. 157). 

V rámci výchovy ke zdraví, ve kterém je tématu ochrany člověka věnovaná větší 

pozornost, je nyní dostupná pouze jedna učebnice s doložkou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Jedná se o učebnici autorů Krejčí et al. Výchova ke zdravému životnímu stylu: 

pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, nakladatelství Fraus, vydanou 

v roce 2018 (7). V této učebnici je problematice ochraně člověka za mimořádných událostí 

věnována kapitola 7 Ochrana člověka za mimořádných událostí, čítající 7 stran (str. 183 – 

190). Obsahem kapitoly jsou: Mimořádná událost (str. 184), Integrovaný záchranný systém 

(str. 185 – 186), Úkoly složek civilní ochrany (str. 187 – 188), Ozbrojené síly ČR (str. 189), 

Opakování k 7. lekci (str. 190). V učebnici není věnováno mnoho pozornosti problematice 

první pomoci, která je také součástí kapitoly Ochrana člověka za mimořádných událostí (str. 

188). 

Jako problematická se ovšem jeví didaktická transformace tématu tak, aby byla dobře 

uchopitelná pro učitele základních škol, a to jak aprobovaného učitele výchovy ke zdraví, tak 

pro učitele neaprobovaného. Dle šetření České školní inspekce z roku 2016 (1) by učitelé 

uvítali další metodické materiály, učební pomůcky a širší nabídku kurzů DVPP zaměřených 

na toto téma. 

Důležité je upozornit na zásadní fakt, který souvisí se současnou situací pandemie 

COVID-19, jež je dle Mezinárodního zdravotního řádu (17) označena jako biologická hrozba. 

V učebnici výchovy ke zdraví zcela absentuje oblast biologických hrozeb, lépe řečeno 

infekčních nemocí. Bezpečnostní témata souvisí se zdravotní gramotností a dle Akčního plánu 

12 Rozvoje zdravotní gramotnosti (10) má být zaveden pojem zdravotní gramotnost do 

výchovy a vzdělávání na všech úrovních, v RVP ZV z roku 2021 však stále pojem „zdravotní 
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gramotnost“ a případně „zdravotní kompetence“ (15) chybí. Vhodné by bylo také zařadit do 

RVP ZV pojem bezpečnostní gramotnost a bezpečnostní kompetence (6). 

2. Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových 

situací ve vzdělávání budoucích učitelů: analýza studijních plánů vybraných pedagogických 

fakult se studijním programem Výchova ke zdraví – bakalářský a navazující magisterský 

program. 

V České republice jsou vytvořeny tzv. Studijní základy I – III (2), které definují 

kompetence a okruhy témat, ve kterých by měli být studenti pedagogických fakult vzděláni. 

Studijní základ I je určen všem studentům pedagogických fakult a Studijní základ II je určen 

pro studenty výchovy ke zdraví. K dispozici je také od r. 2019 materiál Modul J – ochrana 

obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky (10), který obsahuje všechna 

klíčová témata OČMU a lze jej doporučit jako studijní text pro studenty pedagogických 

fakult. K analýze studijních plánů byly vybrány pedagogické fakulty, na kterých jsou 

vzdělávání budoucí učitelé studijního programu Výchova ke zdraví. Vzhledem k rozsahu 

analýzy a působení autorek příspěvku zde budeme prezentovat pouze výsledky analýzy PdF 

Univerzity Palackého v Olomouci a PdF Masarykovy univerzity v Brně. 

Analyzovány byly studijní plány (bakalářské a navazující magisterské studium) dostupné 

na webových stránkách pedagogických fakult. 

Zajímaly nás studijní plány: 1. společného základu, 2. programu Výchova ke zdraví – 

bakalářské a magisterské studium. 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

V rámci společného základu není povinný předmět s problematikou ochrany člověka za 

mimořádných událostí. Studenti tedy nemají v rámci společného základu bakalářského ani 

magisterského studia žádný povinný nebo povinně volitelný předmět s problematikou ochrany 

člověka za mimořádných událostí a první pomoci. V rámci volitelných předmětů je možné si 

registrovat předmět Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí a První 

pomoc s prvky zážitkové pedagogiky. 

V rámci bakalářského studia studijního programu Výchova ke zdraví je povinný předmět 

v bakalářském programu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Obsahově tento předmět 

nenaplňuje požadavky Studijního základu II a modulu J. První pomoc je vyučována jako 

povinný předmět. V magisterském studijním programu výchovy ke zdraví není předmět 

s problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí zařazen vůbec. První pomoc je 

zařazena jako povinný předmět První pomoc ve školním prostředí (12). 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Studenti nemají v rámci společného základu bakalářského ani magisterského studia žádný 

povinný nebo povinně volitelný předmět s problematikou ochrany člověka za mimořádných 

událostí a první pomoci. V rámci bakalářského studia studijního programu Výchova ke zdraví 

je povinný předmět v bakalářském programu v 2. ročníku Ochrana obyvatel za mimořádných 

událostí a První pomoc. V magisterském studiu výchovy ke zdraví není zařazen žádný 
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předmět s problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí a první pomoci, ale je 

zařazen předmět Hygiena a epidemiologie, ve kterém je téma infekčních onemocnění ve 

smyslu epidemie, pandemie a informace o systému očkování v České republice. Na Fakultě 

tělesné kultury katedře aplikovaných pohybových aktivit lze studovat v bakalářském 

programu obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva a 

v navazujícím magisterském programu obor Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

a ochrana obyvatelstva (13). 

Z analýzy studijních plánů vybraných pedagogických fakult vyplynulo alarmující zjištění, 

že zde zcela absentuje povinný nebo povinně volitelný předmět, který by obsahoval témata 

ochrany člověka za mimořádných událostí dle návrhu obsahu Studijního základu I. Z hlediska 

analýzy studijních plánů oboru Výchova ke zdraví žádná z fakult nenaplňuje požadavek 

Studijního základu II (2). 

Hlavní výsledky šetření jsou: 

 V materiálech pro základní vzdělávání je zcela opomíjena a absentuje oblast biologických 

hrozeb (jako je např. probíhající pandemie COVID-19), lépe řečeno infekčních nemocí, a 

téma ochrany člověka za mimořádných událostí není vhodně didakticky transformováno. 

  Z analýzy studijních plánů vybraných pedagogických fakult vyplynulo alarmující zjištění, 

že ve všech studijních plánech zcela absentuje ve společném základu bakalářského a 

magisterského programu povinný nebo povinně volitelný předmět, který by obsahoval 

témata ochrany člověka za mimořádných událostí dle návrhu obsahu Studijního základu I. 

Z hlediska analýzy studijních plánů oboru Výchova ke zdraví žádná z fakult nenaplňuje 

požadavek Studijního základu II. 

 

Diskuse a doporučení 

Výsledky dílčích šetření opakovaně poukazují na nedostatečné ukotvení problematiky 

ochrany člověka za mimořádných událostí v kurikulu základního vzdělávání (1, 4, 16) a 

pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů (18, 5, 16). 

Na základě analýzy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 2021 

(14) a analýzy studijních plánů vybraných pedagogických fakult v České republice jsme 

dospěly k závěru, že problematika ochrany člověka není v základním vzdělávání dostatečně 

ukotvena a ukotvení v pregraduální přípravě učitelů lze označit za nedostatečné. Není 

dostatečně zdůrazněna důležitost široké meziresortní spolupráce. 

Současná situace s pandemií COVID-19 by měla vést k mezioborové diskusi, revizi a 

implementaci témat, která vzešla ze současné situace a posílení role zdravotní výchovy a 

výchovy ke zdraví s důrazem na jeho ochranu. Bezpodmínečně nutné je ukotvení pojmů 

zdravotní gramotnost/kompetence a bezpečnostní gramotnost/kompetence v kurikulu 

základního vzdělávání a pregraduální přípravě budoucích učitelů – učitelů budoucí generace. 

Z tohoto důvody navrhujeme několik pilotních opatření (a jejich testování), která by 

mohla přispět k posílení výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na Pedagogické 
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fakultě Masarykovy univerzity v Brně a také na jiných fakultách, doporučení pro 

pedagogickou praxi na základních školách. 

1. Doporučení pro pedagogickou praxi na ZŠ 

 Posílení výuky ochrany člověka za mimořádných událostí s využitím vhodným metod 

(především simulace) v celé době povinné školní docházky – vytvoření vhodných 

metodických materiálů pro učitele všech aprobací. 

 Posílení výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve výuce výchovy ke zdraví – 

vytvoření vhodných metodických materiálů pro učitele výchovy ke zdraví a nové učebnice 

výchovy ke zdraví. 

 Implementace problematiky infekčních onemocnění a jejich prevence do učiva 

přírodopisu a výchovy ke zdraví (obecná preventivní doporučení, mytí rukou, posílení 

vědomí o významu očkování, pochopení důležitosti dodržování mimořádných opatření 

v době epidemií a pandemií). 

 V rámci revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 2023 

doporučit zařazení pojmů „zdravotní gramotnost“ – „zdravotní kompetence“ a 

„bezpečnostní gramotnost“– „bezpečnostní kompetence“. 

 Implementaci ochrany člověka za mimořádných událostí do všech vzdělávacích oblastí a 

oborů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

2. Doporučení pro pedagogickou praxi na pedagogických fakultách 

 Zavedení povinného předmětu s problematikou ochrana člověka za mimořádných událostí 

ve společném základu všech studijních programů dle Studijního základu I a dle modulu J 

v plném rozsahu. 

 Zavedení povinného předmětu s problematikou ochrana člověka za mimořádných událostí 

ve studijním programu Výchova ke zdraví dle Studijního základu II a modulu J v plném 

rozsahu. 

 Zavedení povinné první pomoci ve společném základu.  

 Posílení spolupráce s experty z praxe (s důrazem na integrovaný záchranný systém). 

 Vytvoření tematických e-learningových kurzů. 

 Diskuse o výsledcích práce se zástupci jiných pedagogických fakult a návrhy vhodných 

opatření na odborných fórech. 

 Tvorba metodických materiálů pro studenty a učitele ve spolupráci s experty z praxe a 

základními školami. 

V současné době se na Pedagogické fakultě MU připravují 3 metodické materiály 

(autorský kolektiv Mertová, Lízalová, Slaná Reissmannová) (8), které budou pokrývat celou 

oblast ochrany člověka za mimořádných událostí vymezenou v Podkladech Hasičského 

záchranného sboru České republiky (3), přičemž každý je koncipován do 10 lekcí ve struktuře 

teoretické přípravy pro učitele a didaktické transformace učiva, v podobě strukturované 

přípravy a pracovních listů i s variantou řešení.  
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Metodický materiál 1 je zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí, 

metodický materiál 2 na první pomoc v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a 

metodický materiál 3 na psychosociální témata v oblasti mimořádných událostí.  

První metodický materiál, který je již v edičním plánu na rok 2021 MV – GŘ HZS ČR, 

tvoří návrh 10 lekcí, které vychází z doporučení HZS ČR (3) a zaměřují se na témata: 1. 

Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál, 2. Evakuace, ukrytí, nouzové přežití, 3. 

Integrovaný záchranný systém; Mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový 

stav, 4. Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, 5. 

Povodně a zátopové oblasti, 6. Požáry a jejich rizika, 7. Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem, 8. Individuální ochrana; Improvizovaná ochrana; Terorismus, extremismus, 

9. Havárie, antropogenní události; Havárie s únikem nebezpečných látek; Radiační havárie 

jaderných energetických zařízení, 10. Přežití v přírodě (vyjde do září 2021). 

 Další výzkumná šetření zjišťující edukační realitu na všech stupních škol. 

 

Závěr 

Evropský region čelí novým hrozbám a je stále vystaven vážnému riziku, že bude 

ohroženo zdraví lidí. Události se smrtelnými následky, jako současná pandemie COVID-19, 

epidemie těžkého akutního respiračního syndromu (SARS), celosvětová pandemie chřipky, 

přírodní katastrofy, klimatické změny s extrémními výkyvy počasí, urbanizace aj., to vše jsou 

rizika a hrozby dnešní doby a je nutné tyto skutečnosti aktivně reflektovat ve vzdělávání nové 

generace, která by měla být na tyto události lépe připravena. Je nutné brát tyto události a 

situace vážně a ve vzdělávání na ně klást takovou důležitost jakou si zaslouží. 

  

Konflikt zájmů 

Autoři na svou čest prohlašují, že nejsou v konfliktu zájmů ve vztahu k obsahu tohoto 

příspěvku ani žádné jeho části. 
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EXPOZÍCIA CHEMICKÝM FAKTOROM ZAMESTNANCOV PATOLOGICKO - 

ANATOMICKÝCH ODDELENÍ A ODDELENÍ CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE  

 

 

D. Tomášková, M. Piešová 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

 

 

 

Zamestnanci patologicko-anatomického oddelenia sú vystavení rôznym rizikám ohrozenia 

ich zdravia, ktoré spôsobujú faktory fyzikálne, chemické, biologické, sociálne 

a psychologické. Z fyzikálnych faktorov pôsobia na nich najčastejšie hluk, tepelno-vlhkostná 

mikroklíma, umelé osvetlenie. Z biologických faktorov bývajú zdravotnícki pracovníci veľmi 

často vystavení poraneniu ostrými nástrojmi, zvýšeným možnostiam výskytu infekcie 

vírusových hepatitíd, tuberkulózy, výskytu alergií na dezinfekčné prostriedky.  

Činnosť a prevádzka patologicko-anatomického oddelenia je prispôsobená charakteru 

vykonávanej činnosti, ktorou je predovšetkým bioptická a cytologická diagnostika ochorení. 

Biologickým vyšetrovaným materiálom je odobraté ľudské tkanivo, ster, prípadne celý orgán. 

Výsledky vyšetrení sú určujúce pre stanovenie vhodnej taktiky liečebnej a ošetrovateľskej 

starostlivosti. Objasňovanie etiológie a patogonézy ochorení zohráva kľúčovú úlohu aj v 

prevencii chorôb, čo je jedna z hlavných úloh patologicko-anatomického oddelenia. 

Z chemických faktorov na patologicko-anatomickom oddelení prichádzajú najčastejšie do 

styku s formalínom a xylénom. 

Xylén patrí do skupiny aromatických uhľovodíkov a do organizmu vstupuje hlavne 

inhaláciou. Pri akútnej intoxikácii dochádza k závratom, bolestiam hlavy, nauzei, vracaniu, 

ospalosti, únave, pocitu opitosti, poruchám vedomia, dezorientácii alebo k depresiám. 

Dráždivý účinok na dýchacie cesty sa prejavuje kašľom a bolesťami hrdla. Pri chronickej 

intoxikácii možno pozorovať podráždenie pokožky, účinky na CNS, kostnú dreň, okrem toho 

dráždi a vysušuje pokožku (1).  

Formaldehyd je plyn, ktorý má charakteristický zápach, je dobre rozpustný vo vode a má 

silné dezinfekčné a konzervačné účinky. V zdravotníctve sa používa ako formalín. Formalín je 

37 % až 40 % roztok formaldehydu vo vode. Do organizmu vstupuje inhaláciou, ingesciou, 

dermálnou absorpciou. Akútna expozícia formaldehydom sa prejavuje podráždením pokožky, 

dýchacieho systému, pričom môže vzniknúť až edém pľúc a chemická pneumonitída končiaca 

smrťou. Pri chronickej expozícii sa vyskytuje bronchiálna astma s možnou následnou 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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bronchiálnou hyperreaktivitou. Pri vysokých koncentráciách formaldehydu v pracovnom 

prostredí môže vzniknúť riziko vzniku karcinnómu nosovej dutiny (1). V súčasnej legislatíve 

bol formaldehyd preradený do kategórie 1B, čo je pravdepodobný karcinogén a vzťahujú sa 

na neho technické smerné hodnoty (TSH) (2). 

V našej práci sme sa zamerali na objektivizáciu chemických faktorov na patologicko-

anatomickom oddelení FNsP v Žiline. Na uvedenom oddelení sme sa zamerali na expozíciu 

xylénom a formaldehydom pre profesie lekár, laborant a sanitár. Objektivizácia uvedených 

profesií bola realizovaná v roku 2018 a následne v roku 2020 po presťahovaní patologicko- 

anatomického oddelenia do zrekonštruovaných priestorov. V tejto zrekonštruovanej budove 

boli okrem iného aj výmenné digestory. Našim cieľom bolo zistiť, či zrealizované technické 

opatrenia boli účinné pre všetky sledované chemické faktory. 

 

Materiál a metódy 

Na patologicko-anatomickom oddelení boli vykonané osobné odbery na sledovanie 

expozície formaldehydom, xylénom pre profesie lekár, laborant a sanitár v roku 2018 a potom 

v roku 2020, keď bolo uvedené oddelenie presťahované do zrekonštruovaných priestorov. 

Na patologicko-anatomickom oddelení sa prijíma fixovaný materiál v 10 % roztoku 

formaldehydu z jednotlivých oddelení. Po excízii sa vzorky naložia do nádobky s 10 % 

roztokom formaldehydu, a potom sa následne pripravujú na farbenie preparátov. Vzorka po 

excízii sa umiestňuje do tkanivového procesora, kde sa odvodní a presýti parafínom. Po 

excízii sa vzorky zalejú do parafínu, schladia, narežú, sušia a farbia základným farbením 

hematoxylín-eozínom. Upravená vzorka sa montuje do montovacieho prístroja a potom sa 

sleduje pod mikroskopom.  

Vzorky vzduchu boli odobraté v dýchacej zóne uvedených zamestnancov. Odber bol 

vykonávaný na trubičky ST 226-119 podľa modifikovanej metódy NIOSH 2016 (3). 

Prietoková rýchlosť bola 0,2 l/min, čas odberu trval od 30 do 80 min pre lekárov, laborantky 

a sanitárky. Odobraté vzorky boli v prenosnej chladničke prenášané do laboratória, kde boli 

maximálne do 24 hodín uchovávané v mrazničke. Následne boli eluované do 2 ml 

deionizovanej vody. Z eluátu bolo 10 l nadávkovaných do kvapalinového chromatografu 

s UV detektorom pri 360 nm. Výsledky boli vyhodnotené prostredníctvom kalibračnej krivky. 

Namerané hodnoty boli prepočítané pre jednotlivé profesie na časovo-vážený priemer hodnôt 

koncentrácií počas referenčného intervalu a následne boli prepočítané podľa doby expozície 

pre jednotlivé profesie na 8-hodinovú časovo váženú priemernú koncentráciu TWA podľa 

STN EN 689 +AC (4). 

Na patologicko-anatomickom oddelení sme vykonali osobné odbery na sledovanie 

expozície xylénom pri farbení excidovaných preparátov hematoxylín-eozínom. Vzorky boli 

odobraté v dýchacej zóne uvedených zamestnancov. Odber bol vykonaný na trubičky ST 226-

01 podľa modifikovanej metódy NIOSH 1501 (5). Prietoková rýchlosť bola 0,2 l/min, čas 

odberu trval od 17 do 80 min pre profesie lekárov, laborantky a sanitárky. Odobraté vzorky 

boli v prenosnej chladničke prenášané do laboratória, kde boli maximálne do 24 hodín 
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uchovávané v mrazničke. Následne boli eluované do 2 ml sírouhlíka. 1 l eluátu bol 

nastreknutý do plynového chromatografu s plameňovo-ionizačným detektorom. Výsledky boli 

vyhodnotené prostredníctvom kalibračnej krivky. Namerané hodnoty zmesi xylénov boli 

prepočítané pre jednotlivé profesie na časovo-vážený priemer hodnôt koncentrácií počas 

referenčného intervalu a následne boli prepočítané podľa doby expozície pre jednotlivé 

profesie na 8-hodinovú časovo váženú priemernú koncentráciu TWA podľa STN EN 689 +AC 

(4). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky hodnôt TWA xylénu (mg.m
-3

) pre jednotlivé pracovné zaradenia uvádza tab. 1. 

Hodnota NPELkrátkodobý pre xylén podľa NV č. 355/2006 v znení neskorších predpisov je 221 

mg.m
-3

 NPELpriemerný pre xylén podľa NV č. 355/2006 v znení neskorších predpisov je 442 

mg.m
-3

 (6). Táto hodnota bola prekročená na patologickom-anatomickom oddelení pre 

profesiu sanitár v roku 2018. Na uvedenom pracovisku boli v časti vylieváreň prekročené 

NPEL krátkodobé. Uvedené pracovisko bolo bez funkčného odsávania a klimatizácie. V roku 

2020, bola hodnota NPELkrátkodobý a hodnota NPELpriemerný pre xylén dodržaná pre profesiu 

lekár, laborant, ako aj pre sanitára.  

 

Tab. 1. Hodnoty 8-hodinovej časovo-váženej expozície (TWA xylénu v mg.m
-3

) (4) pre jednotlivé profesie na 

patologicko-anatomickom oddelení v roku 2018 

Pracovisko 
TWA (mg.m

-3
) xylén pre jednotlivé profesie 

Lekár Laborant Sanitár 

Patologicko-anatomické 

oddelenie rok 2018 
4,3 28,1 229,5 

Patologicko-anatomické 

oddelenie rok 2020 
1,4 12,5 21,1 

 

Pre profesiu sanitár, pri zlepšení pracovných podmienok a práce vo funkčnom digestore 

došlo k rádovému poklesu koncentrácie xylénu v pracovnom ovzduší. 

 

Tab. 2. Hodnoty 8-hodinovej časovo-váženej expozície /TWA/ formaldehydu / mg.m
-3

/ (4) pre jednotlivé 

profesie na patologicko-anatomickom oddelení 

Pracovisko 
TWA / mg.m

-3
/ formaldehyd pre jednotlivé profesie 

Lekár Laborant Sanitár 

Patologicko-anatomické 

oddelenie rok 2018 

0,51 0,64 1,50 

Patologicko-anatomické 

oddelenie rok 2020 

0,19 0,26 0,17 

 

Výsledky hodnôt TWA formaldehydu (mg.m
-3

) pre jednotlivé pracovné zaradenia uvádza 

tab. 2. Hodnota TSH krátkodobý pre formaldehyd podľa NV č. 356/2006 Z. z. je 0,74 mg.m
-3 

a 

hodnota TSH pre formaldehyd podľa NV č. 356/2006 Z. z. je 0,37 mg.m
-3

 (2). Obidva limity 

boli prekročené pre profesiu lekár, laborant a sanitár v roku 2018. V roku 2018 v excidovni 

a laboratóriu, kde sa farbia a režú preparáty, boli zapnuté funkčné digestory, vo vylievárni bol 

digestor nefunkčný a umyváreň bola bez odsávania. V roku 2020 boli pre všetky profesie 
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výsledky vyhovujúce a nedošlo k prekročeniu legislatívnych limitov. Počas odberu vzoriek 

v excidovni v roku 2020 bolo zapnuté odsávanie v excidačnom boxe. Podobne aj zlievanie 

vzoriek do zberných nádob vykonávala sanitárka v zapnutom funkčnom digestore 

v laboratóriu. 

 

Záver 

Čo sa týka xylénu, na pracovisku patologicko-anatomického oddelenia boli v roku 2018 

pre profesiu sanitárky prekročené hodnoty NPELpriemerný pre xylén. V bioptickom laboratóriu 

v časti vylieváreň boli prekročené v roku 2018 aj krátkodobé hodnoty NPEL pre xylén z 

dôvodu nefunkčného digestora. Pre profesie laborant a lekár neboli v roku 2018 hodnoty 

NPEL prekročené. 

V roku 2018 bol formaldehyd prekročený na patologicko-anatomickom oddelení pre 

profesie lekár, laborantka a sanitárka. Nedostatky je možné riešiť zvýšením účinnosti 

odsávacieho zariadenia a v prehodnotení dĺžky expozície a manipulácie s formaldehydom. 

Z uvedeného dôvodu bola realizovaná rekonštrukcia a presťahovanie patologicko- 

anatomického oddelenia do zrekonštruovaných priestorov. Z uvedených výsledkov vyplýva, 

že po rekonštrukcii priestorov patologicko-anatomického oddelenia a nainštalovaní nových 

digestorov s funkčným a nastaviteľným odsávaním boli pre všetky objektivizované pracovné 

pozície (lekár, laborant a sanitár) splnené požiadavky na NPEL pre xylén a etylbenzén a TSH 

pre formaldehyd. Na patologicko-anatomickom oddelení boli zrealizované aj organizačné 

opatrenia, kde sa pristúpilo k pravidelnému striedaniu laborantiek v týždňových intervaloch 

na pracovisku excidovne, v imunochemickom laboratóriu v druhom týždni a v treťom týždni 

pri farbení a montovaní preparátov v bioptickom laboratóriu. Lekári sa pri práci v excidačnom 

laboratóriu striedajú tak, že excídiu vykonávajú maximálne 3,5 h v rámci pracovného dňa. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju časť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu príspevku 

ani žiadnej jeho časti. 
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Alergická rinitída a priedušková astma patria medzi civilizačné choroby, predstavujúce 

globálny problém, postihujúce jedincov vo všetkých vekových kategóriách, bez rozdielu 

pohlavia, rasy a na všetkých kontinentoch. Alergické symptómy majú významný vplyv na 

zhoršenie kvality spánku, ktorá vedie k zníženej koncentrácií a celkovej únave pacienta, 

dochádza k výraznému obmedzeniu v pracovnom, ale aj osobnom živote. Zo štatistických 

výskumov vyplýva, že až 70% pacientov trpiacich alergickou rinitídou sa domnieva, že toto 

ochorenie narušuje ich každodenný život (1). Na Slovensku odhadujeme, že ¼ až 1/3 

mestskej populácie trpí určitou formou alergickej choroby. Prevalencia osôb trpiacich na 

atopické choroby v industrializovaných krajinách je na prudkom vzostupe, avšak genóm 

človeka sa oproti minulosti výrazne nezmenil. Na progresii tohto ochorenia sa podieľa 

predovšetkým zmena životného štýlu obyvateľstva, zvýšená expozícia bytovým alergénom, 

stres, rozšírenie spektra prekonávaných infekcií, zlé stravovacie návyky a mnoho ďalších 

faktorov, ktoré pomenúva tzv. hygienická hypotéza (2, 3). Okrem toho sa na rozvoji vo veľkej 

miere podieľa oveľa nižšia expozícia mikroorganizmami, ktoré predtým indukovali Th1-

imunitnú odpoveď, zmena skladovania, úpravy a transportu potravín, nižšia konzumácia 

ovocia a zeleniny. Na zmenu vplýva aj väčšia miera používania antibiotík, vakcinácia, ale aj 

menši počet súrodencov v rodinách. 

Štúdie v priebehu rokov zistili, že alergické ochorenia sa opisujú predovšetkým zvýšenou 

aktiváciou dráhy TH2, čo vedie k zvýšeným hladinám IgE v sére, reaktivite alergénov, počtu 

eozinofilov v krvi a vylučovaným interleukínom. V práci sumarizujeme poznatky z literatúry 

o vybraných biomarkeroch, ktoré boli doteraz identifikované pre alergické a chronické 

respiračné stavy, s osobitným zameraním na tie, ktoré majú vyššiu klinickú použiteľnosť. 

Vhodné markery by sa mali dať ľahko získať, uložiť a manipulovať v štandardizovaných a 

reprodukovateľných meracích protokoloch, za primeranú cenu. Navyše vo väčšine prípadov 

                                                           
1 Práca bola finančne podporená grantom VEGA 1/0393/20, VVGS-2020-1506, VVGS-2020-1494 
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nebude jediný biomarker primerane predstavovať zložitosť mechanizmov, na ktorých sú 

založené multifaktorálne choroby, pretože imunitný systém predstavuje súhrn mechanizmov 

zaisťujúcich integritu organizmu rozoznávaním a likvidáciou telu cudzích alebo vlastných, ale 

potencionálne škodlivých štruktúr. Imunitný systém jedinca tvorí adaptívna a prirodzená 

imunitná odpoveď, medzi ktorými neexistuje ostrá hranica, ale, naopak, všetky štruktúry či 

mechanizmy medzi sebou úzko spolupracujú (obr. 1).  

Bolo jasne preukázané, že bunky imunitného systému medzi sebou komunikujú, 

interagujú a kooperujú. Tieto interakcie môžu prebiehať dvomi spôsobmi a to vzájomným 

kontaktom buniek prostredníctvom interakcie membránových molekúl, alebo produkciou 

a sekréciou signálnych molekúl. Signálne molekuly uplatňujúce sa v imunitnom systéme, 

všeobecne označujeme ako cytokíny (z gréckeho cyto – bunky a kinos – pohyb). Cytokíny sú 

proteíny, glykoproteíny alebo peptidy, ktoré ovplyvňujú rast buniek, ich diferenciáciu, pohyb, 

správanie a prežívanie buniek. Fungujú tak, že sa špecificky naviažu na bunkové receptory 

a následne indukujú zmeny v signálnych dráhach a génových expresiách v cieľovej bunke.  

 

 

Obr. 1. Rozdelenie zložiek imunitného systému 

 

Preto môžeme povedať, že cytokíny predstavujú funkčne vysoko heterogénnu skupinu 

molekúl (obr. 2). Práve pre ich pleiotropné funkcie a pôsobenie neexistuje striktné rozdelenie 

cytokínov do skupín, respektíve do tried. V súvislosti s alergickými ochoreniami dýchacích 

ciest je najlepšie rozdelenie na skupinu cytokínov produkovaných TH1 bunkami kam patrí IL-

1, IL-2, IL-12, IL-15, IFN-γ, TNF, ktoré sa uplatňujú pri aktivácií makrofágov a regulácií 

bunkovej odpovede a skupinu cytokínov produkovaných TH2 (IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13, 

IL-17, IL-33, TGF-β), ktoré sa podieľajú na regulovaní protilátkovej imunitnej odpovedi 
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Obr. 2. Schematický prehľad biomarkerov alergického zápalu, relevantných pri alergickej rinitíde a alergickej 

astme v dýchacích cestách. Lumen dýchacích ciest zjednocuje cytokíny a mediátory rôzneho pôvodu. Týka sa to 

cytokínov pochádzajúcich z epitelu, ako aj mediátorov produkovaných granulocytmi (ľavá polovica) alebo 

lymfocytmi (pravá polovica). Zatiaľ čo cytokíny produkované infiltrujúcimi bunkami (pochádzajúce z infiltrátu; 

eozinofily, bazofily, neutrofily, dendritické bunky, makrofágy a T bunky) prechádzajú cez epitelovú bariéru, 

cytokíny pochádzajúce z epitelu majú priamy prístup. Biomarkery odvodené z infiltrácie sú tiež prítomné v 

periférnej krvi. 

 

Pre lepšie pochopenie heterogenity a mechanizmov alergických chorôb vo vzťahu ku 

klinicky významným výsledkom, ako je progresia choroby, alebo reakcia na liečbu, je 

nevyhnutná identifikácia účinného biomarkeru. Implementácia presnej medicíny vyžaduje 

merateľné ukazovatele biologických podmienok, ktoré sa zvyčajne nazývajú 

biomarkery. Platný biomarker by mal byť kvantifikovateľný v analytickom systéme s dobre 

definovanou výkonnosťou a musí byť podporený súborom dôkazov, ktorý dostatočne 

objasňuje patologický a klinický význam výsledkov testov (4). Okrem toho identifikácia 

nových biomarkerov použiteľných v každodennej praxi vyžaduje jasné klinické modely s 

dobre zavedenými extrémnymi fenotypmi, ktoré umožňujú lepšie pochopenie progresie 

choroby v jej závažnosti. Výskumné úsilie v oblasti astmy a alergických chorôb sa v 

posledných desaťročiach zameriavalo na identifikáciu biomarkerov použiteľných v klinickej 

praxi. Aj keď už bolo opísaných niekoľko markerov alergického zápalu (napr. IgE, 

eozinofília, frakčný vydychovaný oxid dusnatý [FENO]), ich užitočnosť v diagnostike, 

prognóze a terapii je stále kontroverzná (5). Ako biomarkery alergických a chronických 

respiračných stavov boli navrhnuté aj určité typy molekúl (gény, metabolity, atď.). Niektoré z 

nich vykazujú dobré analytické vlastnosti, ale celkovo nie sú dostatočne cielené na to, aby sa 

uplatnili v klinickej praxi. Táto skutočnosť čiastočne vyplýva z nedostatku klinických 
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modelov alergických chorôb, čo jednoznačne predstavuje obmedzujúci faktor pri hľadaní 

biomarkerov. 

Interleukín 4 

Interluekín 4 patrí medzi vysoko polyfunkčné cytokíny, ktorého celý rozsah funkcií aj 

napriek stále trvajúcej vyše 30-ročnej štúdii nie je známy, čo môžeme tvrdiť na základe 

širokej distribúcie receptorov pre IL-4 na rôznych typoch buniek (6). IL-4 je produkovaný T 

lymfocytmi, hlavne TH2 subpopuláciou, ale aj NK bunkami, žírnymi bunkami, eozinofilmi 

a bazofilmi. Napriek veľkej pleiotropii tejto molekuly, jej základná funkcia je regulácia 

imunitnej odpovede (vrodenej aj adaptívnej), ktorá sa odvíja od schopnosti navodiť 

proliferáciu B lymfocytov na plazmatické bunky a následnú masívnu produkciu protilátok (7). 

Pri tvorbe imunoglobulínov IL-4 zaisťuje prešmyk z triedy IgM na triedu IgG1 a IgE. V rámci 

regulácie vývoja T bunkových subpopulácií je IL-4 hlavným determinujúcim faktorom, ktorý 

zaisťuje vývoj TH2 lymfocytov z naivných TH0 buniek. Po aktivácií TH0 lymfocytov 

v prítomnosti IL4 vznikajúce TH2 lymfocyty produkujú naďalej IL-4, ale aj ďalšie TH2 

cytokíny ako IL-5, IL-9, IL-10, IL-13. Nadprodukcia IL-4 sa spája s alergickými ochoreniami, 

čo súvisí s jeho vlastnosťou ovplyvňovať produkciu protilátok IgE. Nadmerná produkcia je 

diagnostickým a terapeutickým cieľom aj pri bronchiálnej astme. IL-4 je blízko príbuzný 

s interleukínom 13, s ktorým má značnú štruktúrnu homológiu a zdieľa s ním celý rad 

funkčných vlastností.  

Interleukín 13 

Interleukín 13 je pleiotropný cytokín, secernovaný celým radom buniek, predovšetkým 

TH2 lymfocytmi a ILC2 (populácia prirodzených lymfoidných buniek) (8, 9, 10, 11). Ľudský 

gén IL13 je umiestnený na chromozóme 5q31-33 v zhluku génov kódujúcich IL-4, IL-3, IL-5, 

IL-9 a GM-CSF. Gén kódujúci IL-13 je protichodný génu IL4, čo vedie k špekuláciám, že 

tieto gény sa objavili ako duplikácia počas evolúcie. IL-13 má však iba 25% homológiu s IL-

4, čo vysvetľuje, prečo tieto cytokíny zdieľajú niektoré, ale nie všetky funkčné vlastnosti (9). 

IL-13 je známy ako cytokín podieľajúci sa na raste a zrení B-lymfocytov, zvyšuje expresiu 

CD23 a MHC molekúl II. triedy exprimovaných na B-lymfocytoch a podporuje aj prepínanie 

imunoglobulínových tried z IgM na IgE podtriedu. Pôsobí ako mediátor všetkých alergických 

a zápalových reakcií. IL-13 sa spája aj s indukciou bronchiálnej astmy, kde podporuje 

produkciu IgE a tak napomáha v rozvoji alergickej reakcie. V dýchacom trakte stimuluje 

tvorbu matrix-metaloproteináz, čo sú enzýmy degradujúce proteíny. IL-13 tak funguje ako 

spojovací článok medzi hematopoetickými bunkami sprostredkujúcimi alergické zápalové 

reakcie a ostatnými neimunologickými bunkami pri indukcii a v priebehu alergického zápalu. 

Preukázalo sa, že IL13 indukuje celý rad príznakov alergických pľúcnych ochorení, akými sú 

hyperreaktivita, metaplázia gobletových buniek, mukózna hypersekrécia a produkcia 

chemokínov, čo následne prispieva k obštrukcii dýchacích ciest (12). S tým súvisí aj 

poznanie, že polymorfizmy v géne pre IL-13 sú v korelácií so zvýšeným rizikom ochorení 

dýchacích ciest a astmy. Úloha IL-13 pri astmatických ochoreniach dáva možnosť využitia 

neutralizačných protilátok proti IL-13. 

 



249 
 

Interleukín 5 

Najdôležitejším biologickým faktorom zodpovedným za diferenciáciu eozinofilov, rast, 

aktiváciu, prežitie a migráciu do dýchacích ciest, je interleukín-5 (IL-5) (13, 14). Interleukín 5 

zvyšuje expresiu receptorov pre IgA a IgE a stimuluje sekréciu bio-aktívnych molekúl 

z eozinofilov. Okrem toho sa podieľa na raste B-lymfocytov, zvyšuje sekréciu 

imunoglobulínov a prepnutie imunoglobulínových tried z IgM na IgA (15). Jeho molekulová 

hmotnosť je 40 – 50 kDa a nachádza sa v aktívnej forme ako homodimér. Zvýšené hladiny 

IL5 sú asociované s alergickými ochoreniami, pričom IL5 sa považuje za kľúčový cytokín pri 

zápalovej infiltrácií eozinofilov do steny dýchacích ciest u pacientov trpiacich bronchiálnou 

astmou (16). Okrem toho u týchto jedincov môže eozinofília závislá od IL-5 prispievať aj k 

rozvoju klinicky významných komorbidít, ako je napríklad chronická rinosinusitída s nosnými 

polypmi. Tieto poruchy horných dýchacích ciest majú pôvod v bunkových a molekulárnych 

mechanizmoch, ktoré sú veľmi podobné mechanizmom zápalu TH2 (17, 18).  

Interleukín 6 

Interleukín 6 (IL-6), ktorý sa rýchlo a prechodne vytvára v reakcii na infekcie a 

poškodenia tkanív, prispieva k obrane hostiteľa prostredníctvom stimulácie reakcií v akútnej 

fáze, hematopoézy a imunitných reakcií (19). Aj keď je jeho expresia prísne kontrolovaná 

transkripčnými a posttranslačnými mechanizmami, disregulovaná kontinuálna syntéza IL-6 

má patologický účinok na chronický zápal a autoimunitu (20). Interleukín 6 patrí medzi 

multifunkčné cytokíny, ktorý je produkovaný monocytmi/makrofágmi, epitelovými bunkami, 

endotelom ale aj fibroblastmi, bunkami kostnej drene, neutrofilmi, žírnymi bunkami a aj T 

a B lymfocytmi (21). Ďalej sa ukázalo, že IL-6 podporuje aj diferenciáciu T-folikulárnych 

pomocných buniek, ako aj produkciu IL-21, ktorá reguluje syntézu imunoglobulínov, najmä 

produkciu IgG4 (22). Interleukín 6 reguluje fyziologické funkcie nielen imunitných buniek, 

ale podieľa sa na prepojení medzi jednotlivými regulačnými, orgánovými sústavami ako 

endokrinný systém, imunitný systém a centrálny nervový systém. Ako dôležitý diferenciačný 

faktor sa podieľa na dozrievaní myeloidných buniek, aktivuje NK-bunky a prostredníctvom 

stimulácie diferenciácie T buniek a tvorby imunoglobulínov v B bunkách sa tak podieľa aj na 

regulácií adaptívnej imunitnej odpovede (23).  

Interleukín 17 

Nedávno sa objavili nové dôkazy o úlohách a význame buniek TH17, ktoré sú zreteľnou 

subpopuláciou CD4 + T buniek, produkujúcich IL-17A, IL-17F, IL-22, TNF-a a IL-21 

(24). Štúdie naznačujú, že bunky TH17 sa môžu podieľať na procese neutrofilovej infiltrácie, 

ktorá sa vyskytuje počas akútnej fázy alergickej reakcie. Zistilo sa, že IL-17 prispieva k 

indukcii alergén-špecifických TH2 lymfocytov aktiváciou a akumuláciou eozinofilov a 

produkciou IgE v sére, čo naznačuje regulačnú úlohu IL-17A pri stanovenej alergickej 

imunitnej odpovede vyvolanej TH2 (25). Interleukín 17 je typický prozápalový cytokín, ktorý 

zosilňuje lokálnu imunitnú reakciu aktiváciou celého radu génov a stimuláciou produkcie 

chemokínov, ktoré nasledovne atrahujú monocyty, neutrofily a mnohé ďalšie bunky 

podieľajúce sa na rozvoji alergickej imunitnej odpovede v mieste zápalu. IL-17 indukuje 

produkciu ďalších cytokínov, ako IL-6 G-CSF, GM-CSF, IL-1, TNF-α, TGF-β, chemokínov 
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ako IL-8, MCP-1 a expresiu ďalších molekúl u najrôznejších typov buniek (fibroblasty, 

endotelové bunky, epitelové bunky, makrofágy). Pôsobenie IL-17 je tak spojené s veľkou 

škálou rôznych imunitných a imunopatologických dejov, ako sú autoimunitné ochorenia, 

transplantačné reakcie, astma, protinádorové pôsobenie a pod. IL-17 často pôsobí synergicky 

s ďalšími cytokínmi, ako TNF-α alebo IL-1 a predstavuje tak ďalší cytokín, ktorý sa podieľa 

na prepojení funkcie prirodzenej a adaptívnej imunity. 

Interleukín 33 

Interleukín-33 (IL-33) je tkanivový jadrový cytokín z rodiny IL-1, podieľajúci sa na 

imunitnej odpovedi typu 2 a alergických ochoreniach dýchacích ciest. IL-33 je exprimovaný v 

endotelových bunkách, s konštitutívnou expresiou na epitelových povrchoch, v lymfoidových 

orgánoch a bunkách podobným fibroblastom, a to tak počas homeostázy, ako aj pri zápale, 

pričom jeho prevažná exprimácia je v pľúcnych epitelových bunkách, kde hrá kritickú úlohu 

pri vrodených a adaptívnych imunitných odpovediach prebiehajúcich na sliznici (26). 

Hlavnými cieľmi IL-33 in vivo sú tkanivové imunitné bunky ako mastocyty, vrodené 

lymfoidné bunky skupiny 2 (ILC2s) a regulačné T bunky (Treg) (27). Medzi ďalšie bunkové 

ciele patria TH2 bunky, eozinofily, bazofily, dendritické bunky, THl bunky, CD8 + T bunky, 

NK bunky, iNKT bunky, B lymfocyty, neutrofily a makrofágy (28). IL-33 sa tak objavuje ako 

rozhodujúci imunitný modulátor s pleiotropnými aktivitami pri imunitných odpovediach typu 

2, typu 1 a regulačných imunitných funkciách s dôležitými úlohami pri alergických, 

fibrotických, infekčných a chronických zápalových ochoreniach (29). Klinické zistenia 

naznačujú, že hladiny IL-33 sú zvýšené u pacientov s alergickými ochoreniami dýchacích 

ciest, preto sa domnievame, že IL-33 hrá dôležitú úlohu v patogenéze týchto chorôb (30). 

Priedušková astma sa všeobecne vyznačuje chronickým zápalom dýchacích ciest, 

hyperreaktivitou dýchacích ciest a prestavbou tkaniva. Aj keď sa IL-33 pravdepodobne 

podieľa na aktivácii vrodenej a adaptívnej imunity typu 2, objavujúce sa údaje naznačujú, že 

IL-33 hrá dôležitú úlohu aj pri chronickom a pretrvávajúcom zápale dýchacích ciest. IL-33 

môže okrem zacielenia na ILC2 a TH2 bunky podporovať aj pretrvávajúci zápal typu 2 

aktiváciou bazofilov a žírnych buniek, čo dokazuje ich zvýšenú prítomnosť vo vzorkách 

indukovaného spúta a biopsie dýchacích ciest u pacientov s astmou (31). Celkovo tieto 

zistenia naznačujú, že IL-33 sa môže podieľať na patofyziológii ľudskej astmy, a opodstatňuje 

potrebu farmakologických a biologických látok, ktoré môžu kontrolovať hladiny IL-33 ako 

potenciálny terapeutický prístup pre pacientov s astmou. U pacientov s diagnostikovanou 

alergickou rinitídou sa expresia génu ST2, proteínu ST2 a génu IL-33 v nosovom epiteli 

neustále zvyšuje v porovnaní s ich expresiou u jedincov v kontrolnej skupine (32, 33). 

Existujú však protichodné správy o hladinách proteínu IL-33. Jedna štúdia preukázala znížené 

hladiny IL-33, zatiaľ čo druhá štúdia preukázala zvýšenie IL-33 v nosných epitelových 

bunkách (32, 33). Aj keď nie je jasný dôvod tejto nezrovnalosti, rozdiely v testovacích 

systémoch používaných na detekciu proteínu IL-33 a potenciálne rôznych foriem IL-33 v 

biologických vzorkách môžu ponúknuť nejaké vysvetlenie. V štúdii od vedeckého tímu pána 

Kamekura sa pri použití imunohistochémie preukázalo, že IL-33 je prítomný iba v jadrách 

nosných epitelových buniek u zdravého subjektu, zatiaľ čo vo vzorkách od pacientov s 

alergickou rinitídou bolo farbenie IL-33 pozorované v jadrách aj v cytoplazme epitelových 
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buniek (33). Vo viacerých štúdiách sa potvrdio, že u pacientov s alergickou rinitídou sa 

hladina IL-33 v sére/plazme neustále zvyšuje (33, 34, 35). 

TGF-β 

Rodina rastových faktorov TGF-β obsahuje viac ako 30 proteínov, ktoré regulujú širokú 

škálu biologických procesov, ako je inhibícia proliferácie, indukcia apoptózy alebo bunkovej 

diferenciácie, krvotvorbu, tvorbu extracelulárnej matrice a hojenie kostí. Táto molekula 

reguluje proliferáciu T a B-lymfocytov, ako aj maturáciu a aktiváciu makrofágov. Hlavným 

zdrojom plazmatického TGF-ß sú trombocyty, pričom ho môžu uchovávať. TGF-ß je 

regulačný cytokín imunitnej odpovede, ktorý zvyšuje aktívne procesy zápalu, ako sú procesy 

zapojené do precitlivenosti typu I. Transformačný rastový faktor β (TGF-β) je hlavným 

mediátorom zapojeným do prozápalových odpovedí a remodelovania fibrotického tkaniva 

v pľúcach astmatických pacientov. TGF- ß je pleiotropný a multifunkčný rastový faktor, ktorý 

zohráva kľúčovú úlohu pri astmatickom ochorení, kde sa podieľa na chemotaxii leukocytov 

do pľúcneho tkaniva, čím prispieva ku genéze a udržiavaniu zápalovej reakcie (36). Zápal 

dýchacích ciest pri alergických ochoreniach je sprostredkovaný cytokínmi TH2. Okrem toho, 

TGF- beta má protizápalové a imunosupresívne vlastnosti, čo sa odráža v inhibícií 

diferenciácie imunitných buniek a produkcii cytokínov (IFN-y a IL-2), ktoré potláčajú TH2 

bunkovú odpoveď. Nakoniec TGF- ß je rozhodujúci pre vývoj a diferenciáciu regulačných T 

buniek. 

Tymický stromálny lymfopoetín 

TSLP je cytokín s pleiotropnými funkciami. Za normálnych podmienok sa podieľa na 

udržaní homeostáty CD4 
+
 T buniek v lymfoidových tkanivách spojených s periférnou 

sliznicou, zatiaľ čo aberantná expresia TSLP epitelovými bunkami alebo keratinocytmi hrá 

kľúčovú úlohu pri indukcii alergických zápalových ochorení, ako sú astma a atopická 

dermatitída. Na zvýšenej expresii TSLP vo vrstve epitelových buniek sa zúčastňujú patogény, 

alergény a faktory životného prostredia. Epitelová bariéra na povrchu sliznice (dýchacích 

ciest, tráviaceho traktu, kože) sa dlhodobo spája s úlohou pri iniciácií alergickej reakcie 

vylučovaním rôznych cytokínov, chemokínov a rastových faktorov, ktoré sa podieľajú na 

regulácií vrodených imunitných mechanizmov. Myšlienka, že epitelová bariéra a prirodzená 

imunita sú základom pre vznik alergóz, je podložená zisteniami, že tymický stromálny 

lymfopoetín predstavuje kľúčovú molekulu epiteliálnych dendritických buniek vo vyvolaní 

alergického zápalového procesu. TSLP pôsobí primárne na DC, aby ich prinútil vyvolať 

proces podobný TH2.  

Eozinofilový katiónový proteín 

Eozinofilový katiónový proteín je heterogénna molekula pochádzajúca z aktivovaných 

eozinofilov. ECP je prítomný v granulách eozinofilových granulocytov spolu s hlavným 

bázickým proteínom, eozinofilovou peroxidázou a eozinofilovým neurotoxínom/ 

eozinofilovým proteínom X, ktoré sa podieľajú na zvýšení hyperreaktivity priedušiek 

(37). Veľmi malé množstvo ECP sa nachádza aj v neutrofiloch a monocytoch. ECP je 

vylučovaný do prostredia aktivovanými eozinofilmi nachádzajúcimi sa v tkanivách. Sekrécia 

ECP môže byť indukovaná dvomi spôsobmi, a to závislá na protilátkach (IgG a IgA), alebo 
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nezávislá na protilátkach, a vtedy degranuláciu iniciujú zložky komplementu (C3 a C5) (37, 

38). Okrem toho aj prítomnosť interleukínov IL-5 a IL-13 a GM-CSF má pozitívny vplyv na 

sekréciu tohto proteínu. ECP sa nachádza v eozinofiloch v dvoch formách: intracelulárne 

cytoplazmatické eozinofilové granuly a neporušené extracelulárne eozinofilové granuly. K 

uvoľňovaniu obsahu z intracelulárnych granúl dochádza po aktivácii eozinofilových 

granulocytov. V súvislosti s týmto procesom sú známe dva mechanizmy: tzv. čiastková 

degranulácia, ktorá označuje selektívnu sekréciu prostredníctvom sekrečných vezikúl, zatiaľ 

čo exocytóza zahrňuje neselektívny proces, ktorý sa vyskytuje omnoho 

zriedkavejšie. Extracelulárne granuly sa dostanú do tkaniva po cytolýze eozinofilov. Ich 

sekrečné vlastnosti sú pod kontrolou mnohých membránových cytokínových receptorov, 

ktoré umožňujú selektívne uvoľňovanie jednotlivých proteínov z extracelulárnych 

granúl. Extracelulárne granuly mali fungovať ako úplne nezávislé štruktúry a navyše 

zosilňovať lokálnu zápalovú reakciu (39, 40). Počas vylučovania molekuly ECP z 

eozinofilových granúl dochádza k enzymatickému deglykozylátu, ktorý premieňa neaktívnu 

formu ECP s vysokou molekulovou hmotnosťou na cytotoxický variant s nízkou molekulovou 

hmotnosťou (41). Inhibičný účinok na sekréciu ECP bol potvrdený pre cyklosporín A 

(imunosupresívum), dexametazón (protizápalové a imunosupresívne liečivo), rapamycín 

(imunosupresívum), formoterol (dlhodobo pôsobiaci β2-agonista) a pemirolast (anti-alergické 

liečivo) (42, 43, 44). 

ECP je mediátorom imunitnej odpovede hostiteľa na parazity, baktérie a vírusy. Kvôli 

nešpecifickej cytotoxickej aktivite pôsobí ECP negatívne aj vo vlastných tkanivách. Najväčší 

počet klinických štúdií sa zameriava na úlohu ECP pri poruchách súvisiacich s eozinofilmi, 

najmä pri astme a alergickej rinitíde. ECP sa nachádza v sére, v telových tekutinách a 

v tkanivách, pre rutinnú laboratórna prax sa najčastejšie používa sérum, z dôvodu ľahkého 

odberu, spracovania a najmenej invazívneho zásahu do zdravia pacienta. Ale aj napriek tomu 

pri odbere séra musia byť zachované určité predanalytické faktory, ako je typ odbernej 

skúmavky, teplota a trvanie zrážania krvi, jej následné odstreďovanie. Pokiaľ ide o 

interpretáciu výsledkov, je potrebné, spolu s absolútnymi hodnotami koncentrácie ECP, 

monitorovať zmeny v koncentrácii ECP počas trvania ochorenia, alebo po implementovanej 

liečbe a interpretovať výsledky testu ECP v kombinácii s inými laboratórnymi a klinickými 

nálezmi. 

 

Záver 

Alergické ochorenie horných dýchacích ciest neohrozuje pacienta na živote, ale prináša 

značne negatívny dopad na celkové zdravie a prináša potenciál postupného zhoršovania 

klinických príznakov ochorenia, poprípade možný vývoj bronchiálnej astmy, ktorá 

predstavuje pri nesprávnom manažmente liečby riziko úmrtia. Znemožnenie progresie 

alergických príznakov a prípadné nadobudnutie astmy predstavuje veľkú výzvu pre súčasné 

medicínske postupy v liečbe týchto ochorení. Tieto údaje sú natoľko alarmujúce, že 

nepredstavujú len zhoršujúcu sa kvalitu života pacienta, ale aj neustále sa zvyšujúce náklady 

na zdravotnú starostlivosť. Sledovanie nových biomarkerov alergického zápalu môže pomôcť 
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pri stanovení diagnózy a monitorovaní aktivity/progresie choroby, alebo pri predpovedaní a 

monitorovaní reakcií na liečbu. Pre personalizovanú diferenciálnu diagnostiku je nevyhnutné 

vybrať skupinu biomarkerov, ktoré by sa dokázali uplatniť v bežnej klinickej praxi. Okrem 

diagnostických dôvodov sa biomarkery môžu použiť aj ako (náhradné) markery na 

predpovedanie účinnosti (nového) lieku v cieľových populáciách. Preto sa biomarkery čoraz 

častejšie používajú v ranom vývoji liekov. A hoci dodnes nie sú presne špecifikované 

biomarkery alergického zápalu, dá sa predpokladať, že vytvorením panelu dielčích 

laboratórnych ukazovateľov, ktoré budú mať určitý stupeň indexácie s postupným obohatením 

o ďalšie biomarkery, sa v budúcnosti dosiahne personalizovaná diagnostika a exaktný 

monitoring intenzity alergického zápalu. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti.  
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Ľudský črevný mikrobióm predstavuje komplexný ekosystém, ktorý nenahraditeľným 

spôsobom napomáha človeku udrţiavať viaceré fyziologické funkcie a celkovo podporuje 

zdravie svojho hostiteľa. Dysbióza, kvalitatívna a/alebo kvantitatívna zmena črevného 

mikrobiómu, je charakteristickou črtou rôznorodých ochorení gastrointestinálneho traktu, ale 

aj takých, ktoré s ním nemajú priamy súvis, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, astma 

alebo diabetes mellitus. Z tohto dôvodu vzrastá v poslednom desaťročí záujem o stratégie 

umoţňujúce cielenú manipuláciu črevného mikrobiómu pri liečbe infekčných, zápalových, 

metabolických, nádorových, ale aj psychiatrických ochorení. Najbeţnejším spôsobom 

modulácie mikrobiómu je aplikácia probiotík, prospešných baktérií, ktoré napomáhajú 

udrţiavať črevnú homeostázu a celkové zdravie príjemcu.  

Tradičné probiotiká 

Iľja Mečnikov, povaţovaný za otca probiotík, poukázal uţ začiatkom 20. storočia na 

blahodarný účinok fermentovaných mliečnych potravín na dlhovekosť arménskych pastierov. 

Aj keď v danej dobe nebolo zrejmé, čo je pravou podstatou zdravotných benefitov 

fermentovaných mliečnych potravín, tento poznatok poloţil základy takzvanej probiotickej 

éry, ktorá v plnej sile nastúpila začiatkom 21. storočia. Dnes sa štandardne probiotické 

prípravky vyuţívajú počas liečby antibiotikami, pri hnačkách, ale aj zápchach, tak u detí, ako 

aj dospelých. Probiotické baktérie podporujú imunitný systém, zmierňujú zápal, inhibujú rast 

patogénnych baktérií pri alimentárnych nákazách, ovplyvňujú črevný metabolizmus tukov, 

bielkovín a sacharidov, podporujú funkčnosť črevnej bariéry, či eliminujú prokarcinogénne 

zlúčeniny (1). V posledných rokoch narastá počet štúdií potvrdzujúcich vplyv mikrobiómu aj 

na kognitívne funkcie v rámci obojsmernej osi pôsobenia črevo-mozog. Preto nie je 

                                                           
1 Práca vznikla vďaka podpore projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 

Funkčné potraviny pre zdravý život, ITMS 2014+ 313012T288; Dopytovo-orientovaný výskum pre 

udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, ako aj za podpory projektu VEGA 1/0393/20. 
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prekvapujúce, ţe probiotická suplementácia je indikovaná uţ aj pri rôznych psychiatrických 

ochoreniach a účinné probiotické kmene sa označujú ako psychobiotiká (2).  

Najlepšie preskúmané a vyuţívané tradičné probiotiká patria k rodom Lactobacillus 

a Bifidobacterium, avšak netreba opomenúť ani probiotické účinky iných druhov baktérií, ako 

napríklad Escherichia coli Nissle 1917, Streptococcus thermophilus alebo kvasinky 

Saccharomyces boulardy. Na to, aby určitý mikroorganizmus získal označenie probiotikum, 

musí spĺňať niekoľko poţiadaviek, t.j. humánny pôvod, citlivosť voči antibiotikám, 

neprítomnosť plazmidov nesúcich gény antibiotickej rezistencie, patogenity a toxických 

faktorov, schopnosť preţívať prechod tráviacim traktom (odolnosť voči kyslému pH, 

tráviacim enzýmom, ţlčovým kyselinám a pod.), bezpečnosť pre príjemcu. Okrem 

uvedeného, probiotikum by malo mať preukázateľne pozitívne vlastnosti na zdravotný stav 

príjemcu, ako napr. antagonistické pôsobenie voči patogénom, modulácia imunitných 

procesov, úprava črevného metabolizmu a pod. Nevyhnutnosťou je aj udrţanie si svojej 

aktivity, viability a schopnosti mnoţiť sa aj po technologických postupoch pouţívaných pri 

príprave samotného probiotického výţivového doplnku (1).  

Veľmi dôleţitou podmienkou je, aby bolo probiotikum bezpečné a teda získalo označenie 

„všeobecne povaţované za bezpečné“, tzv. GRAS (Generally Regarded as Safe), ktoré 

v rámci EÚ udeľuje EFSA (European Food Safety Authority). Keďţe probiotiká sú ţivé 

mikroorganizmy, ich podávanie najmä u imunokompromitovaných jedincov vyvoláva stále 

mnoţstvo otázok a ich aplikácia v tomto prípade zostáva výlučne na zváţení lekára. Výskumy 

sa preto upriamujú aj na testovanie účinnosti tzv. paraprobiotík a postbiotík, ktoré by mohli 

predstavovať bezpečnejšiu formu aj pre imunokompromitovaných pacientov. Paraprobiotiká 

sú neţivé probiotické baktérie (inaktivované alebo mŕtve), ktoré boli vystavené pôsobeniu 

rôznych fyzikálnych alebo chemických faktorov. Postbiotiká predstavujú metabolity 

produkované probiotickými baktériami, ako napríklad mastné kyseliny s krátkym reťazcom 

(laktát, butyrát), enzýmy, bakteriocíny, vitamíny, sekretované biosurfaktanty, aminokyseliny, 

peptidy alebo organické kyseliny (3). Potvrdzuje sa, ţe niektoré paraprobiotiká a postbiotiká 

môţu byť rovnako efektívne ako ich ţiví pôvodcovia (4).  

Mikrobióm a probiotiká novej generácie 

Súčasná doba praje rýchlo sa rozvíjajúcim molekulárnym analýzam, ako sú sekvenovanie 

a molekulárne klonovanie v spojení s bioinformatickými analýzami získaných dát. Tieto 

metódy umoţnili v roku 2003 kompletnú charakterizáciu ľudského genómu v rámci projektu 

HUGO (5). V roku 2008 sa začal Projekt humánneho mikrobiómu (Human Microbiome 

Project), v rámci ktorého boli tieto techniky úspešne aplikované za účelom charakterizácie 

zloţenia mikrobiálnych spoločenstiev osídľujúcich rôzne časti ľudského tela (koţa, 

gastrointestinálny trak a urogenitálny systém). Uvedené analýzy ľudského mikrobiómu 

priniesli nové poznatky nielen o jeho zloţení a funkčnosti u zdravých ľudí a tehotných ţien, 

ale aj o jeho úlohe v etiológii črevných zápalových chorôb a diabetes mellitus (6). Potvrdilo 

sa, ţe stav dysbiózy je asociovaný s rôznorodými ochoreniami, ktoré nemusia striktne 

súvisieť s tráviacim traktom. Molekulárne analýzy umoţnili identifikovať prítomnosť aj 

takých mikroorganizmov, ktoré doposiaľ nebolo moţné kultivovať, ako napr. Akkermansia 
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muciniphila alebo Faecalibacterium prausnitzii. Taktieţ sa poukázalo na to, ţe pri rôznych 

ochoreniach dochádza k úbytku niektorých komenzálnych bakteriálnych kmeňov na úkor 

potenciálne patogénnych. Tieto stavy sú často spojené s pretrvávajúcim chronickým nízkym 

stupňom zápalu, ktorý je typický pre črevné zápalové choroby, ale aj pre obezitu 

a metabolický syndróm (7). 

Aj keď stále nie je jednoznačne preukázané, či dysbióza je príčinou alebo dôsledkom 

určitého ochorenia, stratégie zamerané na manipuláciu mikrobiómu predstavujú zaujímavú 

alternatívu k tradičným medicínskym prístupom, ktoré sú zväčša zacielené na odstránenie 

symptómov ochorenia a častokrát sú spojené aj s neţiaducimi vedľajšími účinkami na 

organizmus. Modulácia črevného mikrobiómu môţe prebiehať dvojakým spôsobom: 1. 

nepriamo, najčastejšie zmenou stravy, alebo príjmom štandardných probiotík; 2. priamo, 

aplikáciou antibiotík alebo najnovšie vyuţívanou metódou transplantácie fekálnej mikrobioty 

(Fecal Microbiota Transplantation; FMT) (8). Antibiotiká majú v medicíne nenahraditeľné 

miesto pri liečbe bakteriálnych infekcií, avšak ich vedľajším neţiaducim účinkom je často 

devastácia komenzálnej mikrobioty a celkový gastrointestinálny dyskomfort pacienta. Ďalším 

sprievodným javom nadmerného uţívania antibiotík je nárast počtu multirezistentných 

bakteriálnych kmeňov, ako aj v prípade infekcie vyvolanej Clostridium difficile. Vo svete sa 

na liečbu infekcie vyvolanej týmto patogénom osvedčila metóda FMT, pričom v Európskej 

únii je od roku 2016 FMT schválená aj ako terapeutický prístup pri rekurentnej infekcii 

C. difficile (na Slovensku sa zatiaľ stále aplikuje len experimentálne) (9). Metóda FMT je 

zaloţená na aplikácii komplexnej črevnej mikrobioty zdravého človeka (donora) pacientovi 

s infekciou C. difficile (recipientovi). FMT bola úspešne otestovaná aj pri ďalších ochoreniach 

spájaných s alteráciou črevného mikrobiómu, ako sú črevné zápalové choroby alebo 

metabolický syndróm (10). Ako takmer kaţdý liečebný postup, aj FMT má svoje riziká 

a nedostatky. Metóda nie je štandardizovaná a teda nie je presne definované zloţenie 

mikrobioty donora, čo môţe súvisieť s istým rizikom prenosu parazitov alebo vírusov, ktoré 

z dôvodu nedostatku času pred aplikáciou nie je moţne v odobratej stolici detegovať. Z tohto 

dôvodu sa stále hľadajú aj ďalšie cielené prístupy úpravy črevného mikrobiómu.  

Molekulárne analýzy črevného mikrobiómu zaloţené na detekcii ribozomálnej 16S RNA, 

metagenomickom sekvenovaní a následné bioinformatické spracovanie enormného mnoţstva 

získaných dát odhalili viaceré bakteriálne druhy, ktorých prítomnosť, resp. neprítomnosť úzko 

súvisí s rôznymi chronickými ochoreniami alebo patologickými stavmi. Zväčša ide 

o komenzálne baktérie, ktoré za normálnych okolností ţijú so svojím hostiteľom 

v symbiotickom vzťahu. Získané poznatky naznačujú, ţe niektoré doposiaľ 

necharakterizované črevné baktérie môţu predstavovať nové ţivé bioterapeutiká a teda sa 

začali označovať ako probiotiká novej generácie (PNG). Táto skupina baktérií sa v súčasnosti 

skúma skôr ako mikroorganizmy s následnou farmaceutickou aplikáciou, naproti tomu 

tradičné probiotiká sa stále vyvíjajú ako výţivové doplnky. Tab. 1 sumarizuje základné 

charakteristiky PNG.  
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V nasledujúcej časti uvádzame niektoré z bakteriálnych kandidátov, ktoré sú v súčasnosti 

v centre mikrobiálnych výskumov a môţu predstavovať potenciálne PNG, keďţe ich deplécia 

je úzko spätá s určitými ochoreniami.  

 
Tab. 1. Charakteristika probiotík novej generácie (11) 

1. Väčšinou odvodené od komenzálnych baktérií 

2. Identifikované na základe porovnania vzoriek od zdravých ľudí a pacientov s určitým ochorením 

3. Identifikované na základe tzv. omics štúdií s vyuţitím sekvenovania novej generácie  

4. Patria k rôznym rodom 

5. Zahŕňajú aj geneticky modifikované baktérie 

6. Cielené vyuţitie ako ţivé bioterapeutiká pre špecifické ochorenie 

7. Nevyhnutná charakterizácia presných mechanizmov pôsobenia a bezpečnosti 

8. Funkcia jednotlivých kmeňov môţe varírovať 

  

Akkermansia muciniphila 

Viaceré predklinické štúdie potvrdili beneficiálny účinok symbiotickej baktérie 

A. muciniphila v liečbe metabolických ochorení spájaných s obezitou, diabetom, poruchami 

pečene, kardiometabolickými ťaţkosťami, hypertenziou a miernym pretrvávajúcim stupňom 

zápalu (4, 12 – 14). A. muciniphila patrí do kmeňa Verrumicota a ide o symbiotickú baktériu 

osídľujúcu mucinóznu vrstvu hrubého čreva. Baktéria degraduje mucín a vyuţíva ho ako 

zdroj uhlíka, dusíka a energie. V mikrobióme zdravého človeka je A. muciniphila hojne 

zastúpeným druhom a predstavuje od 0,5 do 5 % z celkového počtu baktérií. V prípade 

určitých patológií dochádza k jej úbytku. Cani et al. (4) zistili, ţe u myší kŕmených 

vysokotukovou diétou, suplementácia A. mucinniphila viedla k úprave glukózovej 

intolerancie, inzulínovej rezistencie a inhibícii systémovej metabolickej endotoxémie. Naviac 

poukázali na to, ţe proces pasterizácie podporuje stabilitu baktérie a dokonca stimuluje jej 

protektívnu účinnosť in vivo. Aj keď presný mechanizmus pôsobenia tejto komenzálnej 

baktérie nie je objasnený, Ottman et al. (15) poukázali na význam proteínu Amuc-1100, ktorý 

je vo vysokej miere exprimovaný vo vonkajšej membráne. Tento proteín, rovnako účinne ako 

ţivé alebo pasterizované baktérie, zniţuje hladinu cholesterolu navodenú vysokotukovou 

diétou (4). A. muciniphila taktieţ ovplyvňuje imunitné funkcie, podporuje funkčnosť črevnej 

bariéry, stimuluje účinnosť imunoterapie pri rakovine, ako aj zmierňuje príznaky 

amyotrofickej laterálnej sklerózy (11). Naďalej však zostáva nevyhnutnosťou špecifikovať 

bezpečnosť aplikácie tejto baktérie v rámci klinických štúdií.  

Faecalibacterium prausnitzii 

F. prausnitzii, patriaci do kmeňa Firmicutes, je beţným komenzálom črevnej mikrobioty 

zdravého človeka a zastáva miesto najdôleţitejšieho producenta butyrátu v tráviacom trakte. 

Táto baktéria sa vyznačuje viacerými biologickými funkciami, ako je modulácia imunitného 

systému, potláčanie zápalu a podpora integrity a permeability črevnej bariéry (16). Keďţe 

F. prausnitzii vyuţíva pre svoj metabolizmus rôzne prebiotické zdroje, jeho zastúpenie 

v tráviacom trakte môţe byť ovplyvnené jednoduchou zmenou stravovacích návykov. 

Takzvaný západný štýl stravovania (zvýšený príjem mäsa, tukov, sacharidov, polotovarov 

a zníţený príjem vlákniny) negatívne ovplyvňuje zastúpenie tejto baktérie v tráviacom trakte 
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(16, 17). Signifikantný pokles F. prausnitzii je charakteristický pre črevné zápalové choroby 

(ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) a aj pre kolorektálny karcinóm (18, 19). 

Mechanizmus pôsobenia F. prausnitzii pri črevných zápalových chorobách sa spája s 

reguláciou zápalu, a to prostredníctvom stimulácie proliferácie regulačných T lymfocytov 

(16). Stav dysbiózy črevného mikrobiómu je charakteristickou črtou aj pre pacientov 

s respiračným ochorením COVID-19 vyvolaným vírusom SARS-CoV-2. U starších 

pacientov, ktorí sú zároveň liečení na rôzne civilizačné ochorenia a priebeh infekcie by mohol 

mať fatálne následky, je abundancia F. prausnitzii signifikantne zníţená v porovnaní so 

zdravými seniormi (20). Tento prospešný mikroorganizmus by teda po zadefinovaní jeho 

bezpečnosti mohol predstavovať súčasť medikamentóznej terapie aj pri COVID-19.  

Rod Bacteroides 

Zástupcovia rodu Bacteroides (kmeň Bacteroidetes) predstavujú striktne anaeróbne 

baktérie, ktoré sú jednak radené k patogénnom, ale v tomto rode nájdeme aj kmene, ktoré sa 

skúmajú ako potencionálne PNG. Napríklad enterotoxigénne kmene B. fragilis (ETBF) sú 

známi pôvodcovia závaţných infekcií. Na druhej strane, kmene, ktorých genóm neobsahuje 

gény kódujúce toxíny (non-toxigénne B. fragilis – NTBF), môţu prostredníctvom 

ovplyvnenia syntézy kapsulárneho polysacharidu A kontrolovať neurozápalový proces a 

inhibovať aj rozvoj virálnej encefalitídy (21). K ďalším kmeňom, ktoré majú sľubný potenciál 

ako PNG, patria B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. xylanisolvens, B. dorei (11).  

Rod Clostridium 

Do rodu Clostridium (kmeň Firmicutes) patria anaeróbne sporulujúce baktérie, ktoré sú 

schopné utilizovať rôzne substráty, vrátane sacharidov a celulózy. Napriek tomu, ţe do tejto 

skupiny patria významné ľudské patogény, ako C. perfringens a C. difficile, nájdeme tu aj 

viacero druhov, ktoré majú potenciál stať sa PNG (C. acetobutylicum, C. butyricum, 

C. beijerinckii, C. cellulolyticum, C. ljungdahlii, C. thermocellum) (22). C. butyricum, 

významný producent butyrátu, redukuje hnačku indukovanú chemoterapiou u pacientov 

s rakovinou pľúc, zmierňuje aj systémovú zápalovú odpoveď a podporuje udrţiavanie 

homeostázy (23). Na druhej strane, C. butyricum bolo častejšie detegované v stolici predčasne 

narodených detí s diagnostikovanou nekrotizujúcou enterokolitídou, čo naznačuje nutnosť 

charakterizácie tohto druhu na kmeňovej úrovni (24).  

Rod Enterococcus 

Baktérie rodu Enterococcus patria do kmeňa Firmicutes. Keďţe tieto baktérie sú prítomné 

v ľudskej stolici a sú schopné preţívať vo vonkajšom prostredí, sú vyuţívané ako indikátory 

vodnej kontaminácie fekáliami. Do tejto skupiny patria tak komenzálne, ako aj patogénne 

druhy vrátane E. faecalis a E. faecium, ktoré sú aj častou príčinou nozokomiálnych infekcií. 

Naopak, druhy ako E. hirae, E. mundtti alebo E. durans prejavujú aj určité probiotické 

vlastnosti, avšak ich bezpečnosť nebola zatiaľ preukázaná (11, 25).  

Prevotella copri 

Toto potenciálne PNG patrí do kmeňa Bacteroidetes a Vadder et al. (26) zistili, ţe 

P. copri je schopná prostredníctvom produkcie sukcinátu, a teda ovplyvnenia glukoneogenézy 
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upravovať hladinu glukózy. Rôzne kmene P. copri sa však môţu svojím účinkom výrazne 

líšiť a teda mechanizmus pôsobenia tejto baktérie je nevyhnutné ďalej skúmať.  

 Christensenella minuta 

C. minuta predstavuje baktériu patriacu do kmeňa Firmicutes a jej prospešný účinok bol 

čiastočne potvrdený pri redukcii obezity a s ňou asociovanom metabolickom syndróme (27). 

Prítomnosť tohto bakteriálneho druhu sa spája s celkovým dobrým zdravotným stavom 

jedinca. Metagenomické analýzy mikrobiómu poukázali na hojné zastúpenie C. minuta 

u starých ľudí, a preto jej probiotický účinok je spájaný aj s dlhovekosťou (28). Rovnako ako 

pri predchádzajúcich druhoch, budúca aplikácia C. minuta ako PNG, bude závisieť od 

jednoznačne definovanej bezpečnosti pre príjemcu, keďţe za určitých okolností môţe baktéria 

pôsobiť ako patogén (29). 

Ďalšie potenciálne probiotiká novej generácie 

Lin et al. (11) uvádzajú aj ďalšie druhy potenciálnych PNG, ako napríklad 

Parabacteroides goldsteinii, Pediococcus pentasaceus, Streptococcus dentisani, či 

Gordonibacter urolithinfaciens a Gordonibacter pomelaeace. Pri všetkých uvedených 

druhoch boli popísané v predklinických testovaniach rôznorodé probiotické vlastnosti, ale ich 

bezpečnosť zatiaľ nebola overená a preto sú naďalej predmetom výskumu.  

Probiotiká novej generácie a ochorenie COVID-19  

Súčasná pandemická situácia vyvolaná celosvetovo nekontrolovateľným šírením 

koronavírusu SARS-CoV-2, prinútila výskumné tímy upriamiť pozornosť aj na hľadanie 

moţností, ako účinne predchádzať, resp. vysporiadať sa a zmierňovať priebeh tohto 

závaţného respiračného ochorenia. Viaceré súčasné štúdie uvádzajú, ţe rovnako, ako pri 

chrípke, aj u pacientov s COVID-19 dochádza k dysbióze, charakteristickej štrukturálnymi 

zmenami črevného mikrobiómu (20, 30). Suplementácia pacientov probiotikami môţe 

predstavovať účinnú formu adjuvantnej terapie COVID-19. Zdá sa, ţe suplementácia 

niektorými PNG, by mohla predstavovať ešte efektívnejší prístup v porovnaní s tradičnými 

probiotikami. Toto tvrdenie potvrdzuje aj štúdia Yeoha et al. (20), ktorí zistili, ţe prítomnosť 

F. prausnitzi u pacientov s COVID-19 jednoznačne negatívne koreluje so závaţnosťou 

priebehu ochorenia. Zmeny v zastúpení sa týkajú aj bifidobaktéríí, ako aj významného 

producenta butyrátu Eubacterium rectale, ktorý sa v súčasnosti skúma ako potenciálne PNG 

(30). Napriek tomu, ţe ochorenie COVID-19 je vyvolané vírusom, u pacientov dochádza ku 

komplexnému rozvratu črevného mikrobiómu, ktorého obnova do stavu eubiózy, a to či uţ 

tradičnými probiotikami alebo PNG, môţe priniesť pacientom benefit súvisiaci so 

zmiernením priebehu infekcie.  

Prečo potrebujeme probiotiká novej generácie? 

Príjem tradičných probiotík sa často míňa svojmu účinku, t. j., ţe v klinickej praxi v 

mnohých prípadoch nedochádza k ţelanému pôsobeniu uţitého probiotika. Tento jav súvisí 

predovšetkým s kmeňovou špecificitou probiotík, ako aj s rôznym mechanizmom ich účinku, 

čo sa potvrdzuje predovšetkým pri cielenej modulácii imunitného systému (1). Dôleţitým 

faktorom rozdielneho pôsobenia probiotika je aj variabilita na úrovni jedincov. Ţiaľ, 

zorientovať sa jednak pre pacienta, ale aj pre lekára v širokej ponuke beţne dostupných 
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probiotických výţivových doplnkov nie je jednoduché, keďţe neexistuje akákoľvek príručka, 

resp. návod, podľa ktorého by bolo moţné postupovať pri výbere najvhodnejšieho probiotika 

pri určitých zdravotných ťaţkostiach. Preto sa pri výbere konkrétneho probiotika zväčša 

pacient rozhoduje na základe ceny, reklamy, odporúčaní lekára, resp. predchádzajúcej 

skúsenosti s prípravkom. Ako uţ bolo skôr uvedené, tradičné probiotiká pôsobia na črevnú 

mikrobiotu nepriamo. Síce ich pravidelné a dlhodobé uţívanie by malo viesť k podpore 

priaznivého zloţenia a funkčnosti črevnej mikrobioty, posilneniu imuntity, či zmierneniu 

tráviacich ťaţkostí, ale stále nie sú cielene indikované pre konkrétne ochorenie. Zároveň pri 

závaţnejších ochoreniach (črevné zápalové choroby, metabolický syndróm, rakovina hrubého 

čreva a pod.) majú pozitívny účinok skôr ako forma adjuvantnej terapie. Napriek tomu, ţe 

tradičné probiotiká musia byť GRAS, čo znamená, ţe nemôţu byť pre príjemcu nebezpečné, 

výnimku môţu predstavovať imunokompromitovaní pacienti, u ktorých môţu predstavovať 

potenciálne riziko bakteriálnej infekcie. Z tohto pohľadu cielená aplikácia bezpečných 

prospešných bakteriálnych kmeňov, ktoré sú preukázateľne späté s určitým ochorením, môţe 

predstavovať ţiaduci prístup terapie. PNG sa preto skúmajú a vyvíjajú cielene ako 

farmakologické prípravky, ktorých odporúčanie, resp. predpis by mal byť indikovaný pre 

konkrétne ochorenie, a to priamo lekárom. Aj v tomto prípade je dôleţité ešte preskúmať, či 

existuje variabilita účinku PNG na personálnej úrovni pacientov, čo sa dá z doterajších 

výskumov predpokladať.  

 

Záver 

Molekulárne analýzy mikrobiálneho spoločenstva a následná komparácia mikrobitoty 

zdravých ľudí s pacientmi trpiacimi rôznymi ochoreniami poukazuje stále na viac a viac 

nových baktérií, ktoré by mohli predstavovať probiotiká novej generácie. Kaţdý kmeň, ktorý 

by mohol byť potenciálne aplikovaný ako PNG, však musí podstúpiť mnoţstvo analýz 

s cieľom podrobnej charakterizácie jeho funkčných vlastností, pričom definovanie 

bezpečnosti predstavuje pravdepodobne najdôleţitejšiu poţiadavku na PNG. Aj keď výskum 

v oblasti štúdia PNG je na začiatku, objavuje as stále viac potenciálnych kandidátov PNG, 

ktoré preukazujú prospešné účinky v predklinických štúdiách, čo je predpokladom ich 

úspešnej budúcej aplikácie ako ţivých bioterapeutík v medicíne.  

 

Konflikt záujmov  

Autorka na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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V tehotenstve dochádza k významným fyziologickým a anatomickým zmenám, ktoré 

majú za cieľ poskytnúť adekvátnu výţivu pre vyvíjajúci sa plod a pripraviť matku na 

zvládnutie tohto obdobia. K týmto zmenám dochádza uţ po počatí, ovplyvňujú kaţdý 

organový systém v tele. Pre väčšinu ţien zaţívajúcich nekomplikované tehotenstvo tieto 

zmeny ustanú s minimálnymi zmenami po skončení tehotenstva (1). 

Ide o hematologické zmeny, zmeny v kardiovaskulárnom systéme, v obličkách, vodnom 

metabolizme, dýchacom systéme, gastrointestinálnom trakte, endokrinnom systéme, 

glukózovom metabolizme a v metabolizme tukov. Vplývajú na ne rôzne environmentálne, 

behaviorálne a socioekonomické riziká, na ktoré by sme chceli upozorniť v prehľadovej práci.  

 

Prehľad fyziologických zmien v tehotenstve 

Hematologické zmeny 

Objem plazmy sa s priebehom tehotenstva progresívne zväčšuje. K tomuto nárastu dôjde 

k 34. týţdňu tehotenstva a je úmerný hmotnosti plodu. Pretoţe nárast objemu plazmy je vyšší 

ako nárast počtu erytrocytov, dochádza k poklesu koncentrácie hemoglobínu, hematokritu aj 

počtu erytrocytov. Počet trombocytov zvyčajne počas tehotenstva klesá, no väčšinou dosahuje 

normálne hodnoty. Tehotenstvo zvyšuje potrebu ţeleza dvoj- aţ trojnásobne nielen na syntézu 

hemoglobínu, ale aj pre potrebu plodu a na tvorbu niektorých enzýmov. Potreba folátu sa 

zvyšuje desať- aţ dvadsaťnásobne a potreba vitamínu B12 sa zvyšuje dvojnásobne. Zmeny 

v systéme zráţania krvi počas tehotenstva vedú k fyziologickému hyperkoagulačnému stavu 

s cieľom prípravy na hemostázu po pôrode. Moţno teda povedať, ţe tehotenstvo mení pomery 

v koagulačnom systéme v prospech zráţania, čo predisponuje tehotné ţeny a ţeny tesne po 

pôrode k venóznym trombózam. Toto zvýšené riziko je prítomné od prvého trimestra a trvá 

aspoň 12 týţdňov po pôrode (1). 

 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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Zmeny v kardiovaskulárnom systéme 

K zmenám v kardiovaskulárnom systéme dochádza uţ v začiatkoch tehotenstva, v ôsmom 

týţdni srdcový výdaj stúpa o 20 % oproti pôvodným hodnotám. Primárna príčina tohto stavu 

pravepodobne tkvie v periférnej vazodilatácii. Periférna vazodilatácia vedie k 25 – 35 % 

poklesu systémového cievneho odporu a následne dochádza k zvýšeniu srdcového výdaja 

o pribliţne 40 %. Srdce je fyziologicky dilatované a kontraktilita myokardu je tieţ zvýšená. 

Krvný tlak klesá v prvom a druhom trimestri, v treťom trimestri sa zvyšuje na úroveň tlaku 

netehotných ţien (1).  

Zmeny v obličkách 

Medzi hlavné adaptívne zmeny v tehotenstve patrí pokles systémového cievneho odporu, 

ktorý má vplyv aj na renálnu vaskulatúru. Napriek nárastu objemu plazmy, pokles 

systémového cievneho odporu zapríčiní stav zníţenej náplne artériového riečiska, nakoľko 

85 % objemu plazmy ostáva vo venóznom riečisku. Pokles v systémovom cievnom odpore je 

spojený so zvýšeným prietokom v obličkách. Počas tehotenstva hodnota glomerulárnej 

filtrácie (GF) stúpa o 50 – 80 % a prietok plazmy obličkami o 40 – 65 %. Zvýšený prietok 

obličkami vedie k ich zväčšeniu. Oblička sa vplyvom mechanického tlaku na močovod 

dilatuje, dochádza aj k zníţeniu tonusu močovodu a tým aj jeho peristaltiky pod vplyvom 

progesterónu. Dilatujú sa aj samotné močovody, obličková panvička a kalichy, to vedie 

k fyziologickej hydronefróze prítomnej u viac neţ 80 % tehotných ţien. Kvôli zvýšeniu 

glomerulárnej filtrácie a glomerulárnej permeability pre albumín môţe frakčná exkrécia 

bielkovín dosiahnuť hodnoty aţ 300 mg za deň. Počas normálneho tehotenstva celková 

koncentrácia bielkovín v moči nepresahuje limit pre fyziologické hodnoty. Stúpa však 

vylučovanie kyseliny močovej (1).  

Zmeny vo vodnom metabolizme 

Zníţená náplň v arteriálnom riečisku vedie k stimulácii arteriálnych baroreceptorov, ktoré 

aktivujú RAAS a sympatikus. To vedie k uvoľneniu vazopresínu z hypotalamu. Dochádza 

k retencii vody a sodíka v obličkách a vzniká hypervolemický, hypoosmolárny stav typický 

pre tehotenstvo. Progesterón, silný antagonista aldosterónu, umoţňuje nátriurézu napriek 

sodík-šetriacemu účinku aldosterónu. Zvýšenie glomerulárnej filtrácie zvyšuje aj vylučovanie 

v distálnom tubule obličky. Progesterón má antikaliuretický účinok, a preto vylučovanie 

draslíka ostáva počas tehotenstva ustálené a celkový draslík sa v tejto dobe zvyšuje.  

Zmeny v dýchacom systéme  

V tehotenstve dochádza k značnému zvýšeniu nároku na kyslík. Bazálny metabolizmus sa 

zvyšuje o 15 % a spotreba kyslíka o 20 %. O 40 – 50 % sa zvyšuje minútová ventilácia, najmä 

v dôsledku nárastu dychového objemu. Táto hyperventilácia zo strany matky má za následok 

zvýšenie arteriálneho pO2 a pokles arteriálneho pCO2, s následným poklesom sérového 

bikarbonátu na 18 – 22 mmol/l. Mierna a plne kompenzovaná respiračná alkalóza je preto v 

tehotenstve normálna. Elevácia bránice v pokročilom štádiu tehotenstva vedie k zníţeniu 

funkčnej reziduálnej kapacity, avšak jej pohyblivosť a tým aj vitálna kapacita ostávajú 

zachované. Tehotenstvo môţe byť sprevádzané pocitom dýchavičnosti bez hypoxie. Ide 
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o fyziologický stav, s ktorým sa môţeme stretnúť v treťom trimestri, ale môţe k nemu dôjsť 

počas celého tehotenstva (1). 

Zmeny v gastrointestinálnom trakte (GIT) 

Nevoľnosť a vracanie sú v tehotenstve veľmi častými javmi, vyskytujúcimi sa v 50 – 

90 % gravidít. Je moţné, ţe ide o adaptívny mechanizmus, ktorý má za cieľ zabrániť 

konzumácii potenciálne teratogénnych látok obsiahnutých v niektorých potravinách (vybrané 

druhy ovocia, zeleniny). V etiológii sa pravdepodobne môţe uplatňovať aj vplyv HCG, 

estrogénu a progesterónu. Hodnoty HCG dosahujú vrchol na konci prvého trimestra, keď je 

trofoblast v jeho produkcii najaktívnejší, čo koreluje s príznakmi nevoľnosti. Hormóny štítnej 

ţľazy sa pravdepodobne tieţ môţu podieľať na vzniku nevoľnosti, nakoľko je asociácia medzi 

nevoľnosťou a ich abnormálnymi hodnotami. Ako príčiny nevoľnosti a vracania boli 

navrhované aj psychické príčiny, imunologické a genetické faktory, výţivové deficity, ako aj 

infekcia Helicobacterom pylori. Príznaky nevoľnosti väčšinou vymiznú do 20. týţdňa 

tehotnosti, 10 – 20 % tehotných ţien pociťuje príznaky aj po tomto termíne, niekedy aţ do 

konca tehotnosti. U 0,5 – 3 % ţien sa môţe vyvinúť hyperemesis gravidarum, zaváţná forma 

nevoľnosti spojená s nadmerným vracaním, ktoré často vedie k dehydrátacii, elektrolytovej 

dysbalancii, ketonúrii, úbytku na hmotnosti a deficitu vitamínov a minerálnych látok. 

V takom prípade je často indikovná intravenózna tekutinová a vitamínová liečba (1).  

Zmeny v endokrinnom systéme 

V tehotenstve stúpa produkcia tyroxín-viaţuceho globulínu (TBG) v pečeni, čo vedie 

k zvýšeným hladinám tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3). Hladiny voľného T3 a T4 sa ale 

mierne zniţujú v druhom a treťom trimestri. Sérové koncentrácie TSH sú mierne zníţené 

v prvom timestri ako odpoveď na tyreotropný účinok HCG, na jeho konci znovu stúpajú 

a dosahujú hodnoty do 5,5 μmol/l, oproti stavu pred tehotenstvom – do 4,0 μmol/l. 

Tehotenstvo je stav spojený s relatívnym deficitom jódu. Príčinou je transport jódu od matky 

do fetoplacentálnej jednotky a zvýšený odpad jódu močom. Pokiaľ je zachovaný adekvátny 

príjem jódu v tehotenstve, veľkosť štítnej ţľazy sa zásadne nemení, avšak pri nedostatočnom 

príjme jódu štítna ţľaza zväčšuje svoj objem aţ o 25 % (1).  

Počas tehotenstva stúpa aj hladina deoxykortikosterónu, kortikosteroid-viaţuceho 

globulínu a adrenokortikotropného hormónu. Tento stav fyziologického hyperkortizolizmu 

môţe viesť ku klinickej manifestácii v podobe strií, pletory tváre, zvýšenia krvného tlaku 

a porušenej glukózovej tolerancie. Hladiny kortizolu sa zvyšujú na konci prvého trimestra 

tehotenstva a sú trojnásobné oproti stavu pred tehotenstvom na konci gravidity (1).  

Hypofýza sa v tehotenstve zväčšuje najmä pre proliferáciu buniek produkujúcich 

prolaktín. Seróvé hladiny prolaktínu sa zvyšujú v prvom trimestri a pri pôrode dosahujú 

desaťnásobné hodnoty oproti stavu pred tehotenstvom. Hladina oxytocínu sa v tehotenstve 

zvyšuje a vrchol dosahuje v jeho závere (1).  

Zmeny v glukózovom metabolizme  

Tehotenstvo je diabetogénny stav a tieto zmeny v glukózovom metabolizme majú za cieľ 

posilniť vývoj plodu a zároveň zabezpečiť dostatočnú výţivu matke. Inzulín-sekretujúce beta-
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bunky pankreasu podstúpia hyperpláziu, ktorá vedie k zvýšenej sekrécii inzulínu a zvýšenej 

citlivosti na inzulín na začiatku tehotenstva, neskôr dochádza k progresívnej inzulínovej 

rezistencii. Inzulínová rezistencia zo strany matky sa začína v druhom trimestri a vrchol 

dosahuje v treťom trimestri. Príčinou tohto stavu je stúpajúca sekrécia diabetogénnych 

hormónov, ako ľudský placentárny laktogén, rastový hormón, progesterón, kortizol 

a prolaktín. Tieto hormóny spôsobujú zníţenie inzulínovej senzitivity v periférnych 

tkanivách, ako tukové tkanivo a kostrové svalstvo. Účinok placentárnych hormónov na 

inzulínovú senzitivitu sa evidentne zniţuje po pôrode, keď dôjde k náhlemu poklesu 

inzulínovej rezistencie. Hladiny inzulínu sú počas tehotenstva zvýšené aj počas hladovania či 

v postprandiálnom stave. Hladiny glukózy nalačno sú ale zníţené kvôli zvýšenému ukladaniu 

glykogénu, zvýšenému vychytávaniu glukózy na periférii, zníţenej produkcii glukózy 

pečeňou a zvýšeným vychytávaním glukózy zo strany plodu. Inzulínová rezistencia 

a relatívna hypoglykémia vedie k lipolýze, ktorá umoţňuje tehotnej matke pouţívať na 

energiu prevaţne tuk a tak šetriť glukózu a aminokyseliny pre plod. Ak je u matky endokrinná 

funkcia pankreasu poškodená, nedochádza k adaptácii na inzulínovú rezistenciu a môţe 

vznikať gestačný diabetes (1).  

Zmeny v metabolizme tukov 

Počas tehotenstva dochádza k zvýšeniu sérového cholesterolu, ako aj triacylglycerolov 

(TAG). Zvýšenie TAG je hlavne dôsledkom ich zvýšenej syntézy v pečeni a zníţenej aktivity 

lipoproteínovej lipázy. LDL-cholesterol stúpa v prvej polovici tehotenstva a jeho koncentrácia 

klesá v treťom trimestri, no napriek tomu jeho hodnoty sú o 15 % vyššie v porovnaní 

s netehotnými ţenami. Zmeny v lipidovom metabolizme vznikajú pre uspokojenie potrieb 

vyvíjajúceho sa plodu. Zvýšené hladiny TAG poskytujú matke energetický substrát, zatiaľ čo 

glukóza sa šetrí pre plod. Vzostup LDL-cholesterolu je potrebný pre tvorbu placentárnych 

steroidov (1).  

Zmeny v metabolizme bielkovín 

Potreba bielkovín je v tehotenstve zvýšená. Aminokyseliny sú aktívne transportované cez 

placentu pre potreby plodu. Katabolizmus bielkovín počas tehotenstva klesá, nakoľko 

energetické potreby kryjú tuky (1).  

Zmeny v metabolizme vápnika a kostí 

Vyvíjajúci sa plod potrebuje na zabezpečenie svojich fyziologických procesov pribliţne 

30 gramov vápnika. Väčšina vápnika sa plodu transferuje počas tretieho trimestra, pochádza 

zo zvýšeného vstrebávania vápnika matkou. Počas tehotenstva celkové sérové kalcium klesá 

hlavne kvôli zníţenému obsahu albumínu (hemodilúcia), čo vedie k zníţeniu frakcie vápnika 

viazanej na albumín. Avšak fyziologicky významná frakcia – ionizovaný vápnik – ostáva 

nezmenená. Najväčšia potreba vápnika nastáva v treťom trimestri. Telo sa na tento stav 

pripravuje aj zvýšením sérovej koncetrácie vitamínu D, čo vedie k zvýšenému vstrebávaniu 

vápnika v čreve. Zvýšené vstrebávanie vápnika je spojené so zvýšeným odpadom vápnika 

močom, tieto zmeny začínajú od dvanásteho týţdňa tehotenstva. Tehotenstvo je preto 

rizikovým faktorom vzniku obličkových kameňov (1).  
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Aj keď počas tehotenstva a laktácie môţe dôjsť k reverzibilnej strate kostnej hmoty, 

štúdie nenaznačujú asociácie medzi tehotenstvom a osteoporózou v neskoršom ţivote (1).  

 

Enviromentálne riziká  

Deficit vybraných mikronutrientov v tehotenstve  

Dostatočný príjem stravy a ţivín sa všeobecne uznáva ako základ zdravého vývoja plodu 

a zdravia rodičky. Zvýšený energetický príjem, ako aj príjem mikronutrientov, ako folát, 

ţelezo, jód a meď, sa odporúča na pokrytie potrieb rýchlo rastúceho plodu a zvýšených 

fyziologických potrieb rodičky. Aj keď by príjem ţivín mal byť ideálne krytý pestrou stravou, 

počas tehotenstva dochádza k odporúčaniam konzumovať výţivové doplnky. Obavy môţe 

vyvolávať nadmerná konzumácia výţivových doplnkov, najmä folátu a vitamínu A (2).  

Počas tehotenstva by sa mala prijímať zdravá strava, ktorá obsahuje potrebný obsah 

energie, bielkovín, vitamínov a minerálov, ktoré pokryjú zvýšenú potrebu matky a plodu. Vo 

veľkej časti tehotných ţien je príjem ovocia, zeleniny, mäsových a mliečnych produktov 

nedostatočný a môţe viesť k deficitom mikronutrientov (3).  

Tehotné ţeny sú obzvlášť ohrozené minerálovým a vitamínovým deficitom v dôsledku 

zvýšených potrieb pre rast a vývoj plodu. Deficit ţeleza je najčastejšou chorobou z nedostatku 

mikronutrientov a aj najčastejšou príčinou anémie v celkovej populácii. Odhaduje sa, ţe 

38,2 % ţien (vo veku 15 – 49 rokov) je anemických. Spolu s nedostatkom ţeleza bývajú 

zdruţené deficity aj iných mikronutrientov, ako folátu, jódu a vápnika, častejšie u ţien 

ţijúcich v rozvojových krajinách. Medzi príčiny maternálneho deficitu mikronutrientov patrí 

sťaţený prístup k plnohodnotným potravinám, kultúrne zvyklosti, ktoré môţu ţenu odrádzať 

od priberania, ťaţká fyzická práca a opakované infekcie. Vitamínové a minerálové deficity 

v tehotenstve súvisia s nepriaznivými zdravotnými dopadmi na matku aj novorodenca. 

Napríklad deficit ţeleza sa podieľa 18 % na maternálnej mortalite a je spájaný s predčasným 

pôrodom a nízkou pôrodnou hmotnosťou. Deficit jódu je hlavnou príčinou preventabilného 

poškodenia mozgu v detstve. Viac ako dve miliardy ľudí majú nedostatočný príjem jódu, 

pritom uţ subklinický jódový deficit zvyšuje riziko potratu a intrauterinnej reštrikcie plodu. 

Deficit vitamínu A postihuje pribliţne 19 miliónov ţien celosvetovo a dáva sa do súvislosti 

s vyšším rizikom komplikácií a smrti počas tehotenstva a v popôrodnom období. Závaţný 

deficit vitamínu A u matky môţe viesť k deplécii tohto vitamínu u plodu, čo môţe negatívne 

ovplyvniť vývoj pľúc a tým aj preţívanie v prvom roku ţivota. Deficit zinku počas 

tehotenstva môţe spôsobiť predčasný alebo prolongovaný pôrod a je spájaný so spomalením 

rastu, vrodenými abnormalitami a spomaleným neurologickým vývojom. Deficit folátu môţe 

spôsobovať megaloblastikckú anémiu a nízke hladiny folátu v tehotenstve sú spájané 

s abrupciou placenty, preeklampsiou, spontánnym potratom, vrodenými vadami srdca, 

intrauterinným úmrtím plodu, predčasným pôrodom, nízkou pôrodnou hmotnosťou a váţnymi 

vrodenými defektmi mozgu, chrbtice, ako aj neurálnej rúry. Nedostatočný príjem vápnika 

môţe viesť k rizikám pre matku aj plod, je spájaný s gestačnou hypertenziou, osteopéniou, 

oneskoreným vývojom plodu, nízkou pôrodnou hmotnosťou a slabou mineralizáciou plodu. 

Medzi ďalšie dôleţité mikronutrienty v tehotenstve radíme vitamín B12 a vitamín D (4).  
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Deficit ţeleza v strave a jeho vplyv na zdravie rodičky 

V gravidite dochádza k fyziologickému zvýšeniu objemu plazmy (v priemere o 50 %) a k 

niţšiemu vzostupu objemu erytrocytov (maximálne o 20 %), čo vedie k hemodilúcii, ktorá 

spôsobuje pokles viacerých hematologických ukazovateľov, vrátane mnoţstva hemoglobínu, 

a to aj popri jeho absolútnom zvýšení v cirkulujúcej krvi (5).  

Vysoké fyziologické nároky na ţelezo v tehotenstve je náročné splniť pri veľkej časti 

beţných modelov stravovania. Celosvetovo sa preto vo veľkej časti ţien suplementácia 

ţelezom odporúča. Ak je prevalencia anémie u tehotných ţien vysoká (40 % alebo viac), mala 

by suplementácia pokračovať aj v popôrodnom období, aby mohlo dôjsť k obnoveniu zásob 

ţeleza u ţeny. WHO odporúča suplementovať 60 mg ţeleza spolu s 400 µg folátu denne, 

v populáciách s vysokým výskytom anémie sa odporúča suplementovať aj 3 mesiace po 

pôrode (6).  

Nízky príjem vápnika v strave a riziko preeklampsie 

Deficit vápnika má viaceré zdravotné dopady pre prenatálny, ako aj všetky etapy 

postnatálneho ţivota. Počas tehotenstva dochádza k poklesu sérových hladín vápnika, preto 

zdravá a vyváţená strava je veľmi podstatná, nakoľko musí pokryť nielen beţné potreby 

matkinho tela, ako aj potreby vyvíjajúceho sa plodu. Nedostatočná výţiva spolu s beţnými 

zmenami v tehotenstve môţe viesť k deficitu vápnika, ktorý môţe mať dopad na zdravie 

kostí, keďţe tie slúţia na mobilizáciu vápnika do extracelulárnej tekutiny. Ţeny s predošlou 

hypokalcémiou sú vo zvýšenom riziku (7).  

Väčšina odporúčaní sa zhoduje na zvýšenej potrebe vápnika v tehotenstve, niektoré 

odporúčajú na dosiahnutie pozitívnej bilancie suplementovať aţ 1 300 mg denne, iné 

uvádzajú, ţe metabolické adaptácie počas tehotenstva kompenzujú túto poţiadavku. Od roku 

2013 WHO odporúča na základe výsledkov z randomizovaných kontrolovaných štúdií 

všetkým ţenám z oblastí s nízkym príjmom vápnika suplemetovať 1 500 aţ 2 000 mg vápnika 

denne od dvadsiateho týţdňa tehotenstva (8).  

V porovnaní s vápnikom pochádzajúcim zo ţivočíšnych zdrojov má vápnik rastlinného 

pôvodu nízku biologickú dostupnosť. Inhibítory absorpcie vápnika, ako sú fytáty a oxaláty, sú 

prítomné aj vo vegetariánskej strave a spomaľujú absorpciu prijímaného vápnika. Oxaláty 

tvoria s vápnikom nerozpustné soli, ktoré sa nakoniec vylučujú stolicou. Absorpciu vápnika 

môţe navyše sťaţovať nedostatok vitamínu D, ako hlavný faktor ovplyvňujúci absorpciu 

vápnika z čreva. V populácii s rozšíreným výskytom nedostatku vitamínu D a zároveň nízkym 

príjmom vápnika môţe dôjsť k prehĺbeniu vápnikovej nerovnováhy kvôli aktívnemu 

transplacentárnemu transportu vápnika vyvíjajúcemu sa plodu. V uvedených prípadoch sa 

preto odporúča aj primerané vystavovanie sa slnečnému ţiareniu a zvýšenie príjmu vitamínu 

D vo forme suplementov (9).  

Inverzný vzťah medzi príjmom vápnika a hypertenznými chorobami v tehotenstve bol 

prvýkrát popísaný uţ v roku 1980. Pozorovalo sa, ţe Mayovia v Guatemale, ktorí varili 

kukuricu vo vápennej vode, mali nízku incidenciu preeklampsie a eklampsie. Veľmi nízke 

hodnoty preeklampsie boli hlasné aj z Etiópie, kde je strava tieţ bohatá na vápnik. Nízke 
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hladiny vápnika počas tehotenstva stimulujú sekréciu parathormónu, ktorý môţe zvyšovať 

vápnik intracelulárne a tým viesť k vazokonstrikcii a retencii sodíka a tekutín. Spomínané 

procesy môţu napomáhať vzniku preeklampsie (9).  

 

Gestačný diabetes a moţný enviromentálny vplyv 

Gestačný diabetes mellitus (GDM) je častou tehotenskou komplikáciou, pri ktorej sa 

počas tehotenstva vyvinie spontánna hyperglykémia. Medzi rizikové faktory patrí 

nadváha/obezita, strava západného typu (western diet), nedostatok mikronutrientov, pokročilý 

vek matky a rodinná anamnéza inzulínovej rezistencie alebo diabetu. Aj keď GDM zvyčajne 

po pôrode ustúpi, môţe mať dlhodobé zdravotné následky vrátane zvýšeného rizika diabetu 

typu 2 (DM2) a kardiovaskulárnych chorôb u matky. V súčasnosti neexistuje ţiadna 

všeobecne akceptovaná stratégia liečby alebo prevencie GDM, s výnimkou intervencie 

v oblasti ţivotného štýlu a v niektorých prípadoch inzulínovej terapie, ktorá má z dôvodu 

často prítomnej inzulínovej rezistencie iba obmedzenú účinnosť (10).  

Vplyv črevného mikrobiómu 

Objavujú sa dôkazy, ţe črevná mikrobiota môţe prispievať k metabolickým ochoreniam 

vrátane GDM. Na črevnú mikrobiotu môţu mať vplyv udalosti v ranom veku, ako je 

predčasný pôrod a dojčenie, a udalosti v neskoršom veku, ako je zloţenie stravy a uţívanie 

antibiotík. Viaceré práce sa zhodujú v tom, ţe sa črevný mikrobióm odlišuje u metabolicky 

zdravých a obéznych jedincovi, a to aj počas tehotenstva (10).  

Enviromentálny vplyv 

Metaanalýzy a štúdie primárneho výskumu naznačili asociácie medzi teplotou prostredia, 

ročným obdobím, vlhkosťou a diabetom 1. alebo 2. typu. Nízka teplota okolia môţe spôsobiť 

aktiváciu hnedého tukového tkaniva (HTK), čo vedie k zlepšeniu citlivosti na inzulín. Na 

druhej strane vysoké teploty okolia a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu môţu spôsobiť 

dehydratáciu a viesť v letnom období k hemokoncentrácii, čo vedie k falošne zvýšenej 

glykémii (11).  

Ročné obdobie a jeho vplyv na GDM 

Napriek rozdielom v geografickej polohe a sezónnych vplyvoch väčšina štúdií uvádzala 

vyšší výskyt GDM v lete a niţší výskyt v zime, niektoré ale neuvádzali ţiadnu súvislosť. V 

populačnej štúdii vo Veľkej Británii sa uvádzala vyššia prevalencia GDM na jar (2,3, 95% IS: 

1,5; 3,2) ako v lete, ale trvalo niţšia prevalencia GDM v zime (1,4; 95%). CI: 0,8; 2,3). Ročné 

obdobie má vplyv na riziko vzniku DM 1. a 2. typu aj mimo tehotenstva. Na rozdiel od 

výskytu GDM, ktorý vrcholí v lete, výskyt DM 1. typu vrcholí v zimných mesiacoch. U DM 

2. typu zimné mesiace vykazujú vyššie hladiny glykovaného hemoglobínu (11).  

Teplota a ročné obdobie ovplyvňujú aj ďalšie faktory ţivotného prostredia, o ktorých je 

známe, ţe sú spojené s GDM, ako napríklad znečistenie ovzdušia. Expozícia látkam 

znečisťujúcim ovzdušie, vrátane oxidov dusíka a PM2,5 (tuhým časticiam s priemerom 2,5 μm 

alebo menej), býva spojená so zvýšeným rizikom GDM. Potenciálne sezónne zmeny v 
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črevnom mikrobióme môţu navyše prispieť k pozorovaným sezónnym zmenám glykémie, u 

GDM komplikovaných tehotenstiev boli hlásené zmenené črevné mikrobiómy matky (11).  

 

Preeklampsia a enviromentálne faktory 

Preeklampsia je váţna komplikácia tehotenstva, ktorá je asociovaná s významnou 

maternálnou a fetálnou morbiditou a mortalitou. Komplikuje 3 – 8 % tehotenstiev a je 

hlavnou príčinou mortality a morbidity v gravidite. Aţ 10 – 15 % z príčin smrti v gravidite 

priamo súvisí s preeklampsiou alebo eklampsiou, do ktorej preeklampsia môţe postupovať. 

Preeklampsia je aj hlavnou príčinou predčasného pôrodu, úmrtia dieťaťa v perinatálnom 

období a intrauterinnej rastovej retardácie. Choroba sa manifestuje ako nástup hypertenzie a 

proteinúrie u matky, ktoré môţu viesť k multiorgánovému zlyhaniu, vrátane poškodenia 

pečene, obličiek a mozgu. Preeklampsia je definovaná hypertenziou v pokoji (systolickým 

tlakom nad 140 mmHg alebo diastolickým tlakom nad 90 mmHg), proteinúriou (300 mg a 

viac bielkovín v moči) a opuchmi dolných končatín. Neprítomnosť proteinúrie ale nevylučuje 

diagnózu, aj pri závaţných prípadoch preeklampsie môţe byť odpad bielkovín niţší ako 0,3 

g/l. Proteinúria nad 5 g/l sa významne spája s vyšším výskytom závaţných komplikácii pre 

matku aj pre plod. Rizikové faktory pre preeklampsiu sú hypertenzia, obezita, chronická 

obličková choroba, výskyt preeklampsie v rodine, nulliparita alebo viacpočetné tehotenstvo či 

predošlá preeklampsia alebo intrauterinná rastová retardácia plodu (12, 13, 14). 

Charakteristika preeklampsie 

Patofyziológia ochorenia nie je úplne objasnená, súvisí však s abnormálnou vaskulárnou 

odpoveďou placentácie. Preeklampsia má viacero moţných mechanizmov vzniku, spoločným 

dôsledkom je tzv. placentárny stres, ktorý vzniká hypoperfúziou fetálnych klkov. Na 

bunkovej úrovni je pravdepobne za vznik preeklampsie zodpovedné endoplazmatické 

retikulum, kde v dôsledku nedostatku glukózy a hypoxie dochádza k nadmernej 

neregulovanej produkcii proteínov zodpovedných za apoptózu a autofágiu vlastných buniek 

trofoblastu a deciduy. Podľa nástupu preeklampsie ju delíme na včasnú early onset a neskorú 

late onset preeklampsiu (13). 

Včasná preeklampsia je charakteristická potrebou ukončenia tehotnosti pred termínom 

pôrodu, často pred 37. týţdňom tehotnosti. Prvé príznaky sa objavia väčšinou uţ pred 34. 

týţdňom a vo všeobecnosti platí, ţe čím skôr sa objavia príznaky, tým závaţnejší moţno 

očakávať priebeh. Súvisí s patologickým prietokom v arteria uterina, poruchou rastu plodu a 

nepriaznivým perinatálnym výsledkom (13). 

Neskorá preeklampsia vzniká paradoxne často pri plodoch s normálnou rastovou krivkou, 

alebo dokonca pri väčších plodoch. Prvé príznaky sa objavujú po 34. týţdni, niekedy vznikajú 

aţ v termíne pôrodu. Hlavným dôvodom aktivácie endotelu je relatívna hypoperfúzia placenty 

v závislosti od hmotnosti a potrieb plodu. Úlohu pri vzniku ochorenia má aj starnutie 

placenty, ktoré sa prejaví postupným poklesom placentárnych rastových faktorov. Moţno 

povedať, ţe plod prerastie moţnosti vlastnej placenty, čo vedie k relatívnej hypoperfúzii 

klkov a placentárnemu stresu. Priebeh ochorenia býva obvykle miernejší s lepšími 
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perinatálnymi výsledkami. Neskorá preeklampsia býva často spojená s nadváhou aţ obezitou 

rodičky, keď sa predpokladá spoluúčasť relatívnej ľavostrannej komorovej insuficiencie (13) 

Enviromentálne vplyvy a preeklampsia 

Enviromentálne škodliviny môţu interferovať s funkciou trofoblastu. Ich vplyv na 

trofoblast môţe prispievať k poruche placentácie, ktorá je postulovaná ako prvý stupeň vývoja 

preeklampsie. Pokusy na zvieracích modeloch aj in vitro naznačujú, ţe vystavenie sa 

niektorým enviromentálnym škodlivinám nepriaznivo pôsobí na trofoblast, a teda sa môţe 

podieľať na rozvoji preeklampsie (15).  

Vplyv znečisteného ovzdušia 

Existuje viacero teórií, ako môţe vyplývať znečistenie ovzdušia na rozvoj preeklampsie. 

Škodliviny v ovzduší po ich prieniku do cirkulácie indukujú systémový oxidačný stres, 

zvyšujú uvoľňovanie prozápalových faktorov, vedú k endotelovej dysfunkcii, poruche 

autonómneho nervového systému a vazokonstrikcii. Oxidačný stres a zápal môţu zvyšovať 

sympatikovú aktivitu, arteriálnu remodeláciu a tým prispievať k zvýšeniu krvného tlaku (16).  

Expozícia časticiam PM2,5 je asociovaná so zvýšenými markermi endotelovej dysfunkcie 

v krvi (ICAM-1 a VCAM-1), ktoré zároveň stúpajú v preeklampsii. Podobne sú PM2,5 

asociované s uvoľnením niektorých cytokínov, najmä IL-6, ktoré sa tieţ podieľajú na 

patogenéze preeklampsie (17).  

Viaceré štúdie uvádzajú, ţe vystavenie sa škodlivinám v ovzduší v tehotnosti môţe viesť 

k inzulínovej rezistencii, hyperinzulinizmu, zníţenej syntéze NO, poruche lipidového 

metabolizmu, ovplyvneniu syntézy prostaglandínu E2, zníţeniu periférnej cievnej rezistencii a 

násladne k hypertenzii (16).  

 

Behaviorálne riziká 

Infekcia HPV  

Infekcia ľudským papilomavírusom (HPV) je najbeţnejšou sexuálne prenosnou infekciou 

u dospelých. Celoţivotná pravdepodobnosť infekcie genitálnym HPV sa odhaduje na viac ako 

80 % u ţien a muţov do 45. roku ţivota. Najvyššia incidencia sa vyskytuje u mladých 

dospelých bezprostredne po nástupe sexuálnej aktivity. Takmer 80 % infekcií HPV vymizne 

spontánne do 1 – 2 rokov. Hromadiace sa dôkazy však naznačujú, ţe infekcia HPV má 

tendenciu pretrvávať počas tehotenstva a vymizne aţ po pôrode. Zvýšenie hladín steroidných 

hormónov počas tehotenstva môţe zníţiť schopnosť eliminovať infekcie vrátane HPV (18).  

Tehotenstvá adolescentov 

Tehotenstvo adolescentov je definované ako tehotenstvo v 10. – 19. roku ţivota matky. 

Sexuálna aktivita adolescentov sa dramaticky zvyšuje. Je to spojené so závaţnými dôsledkami 

pre psychologické, fyzické aj sociálne zdravie. Môţe ísť nielen o pohlavné choroby, 

neţiaduce potraty, ale aj o škody v ich celkovom vývoji. Podľa WHO sexuálne zdravie 

predstavuje súhrn telesných, citových, rozumových a spoločenských stránok človeka ako 

sexuálnej bytosti, ktorý obohacuje osobnosť, zlepšuje jej vzťahy k ľuďom a rozvíja schopnosť 

lásky. Predpokladá to určitú osobnostnú zrelosť, ktorú väčšina dosahuje aţ v neskorej 
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adolescencii. Nie je moţné tvrdiť, ţe sexuálna aktivita je normálna pre mládeţ vo včasnej a 

strednej adolescencii. Keby sme ju posudzovali samu o sebe, nemusí sa povaţovať za 

rizikovú, ale ukázalo sa, ţe je súčasťou rizikového správania a rizikového ţivotného štýlu. 

Nezrelosť partnerov v psychosociálnej sfére je evidentná. Motiváciou k pohlavnému styku je 

často tlak vrstovníkov a túţba po konformite s nimi. Ďalším dôvodom býva emocionálny 

stres, ktorý je príčinou i ostatných foriem rizikového správania. Tehotenstvo v tomto veku je 

vystavené špecifickým rizikovým faktorom a sociálne dôsledky pôrodu sú evidentné. Z 

prieskumov vyplynulo zistenie, ţe vo veľkej väčšine si matky-adolescentky graviditu a 

narodenie dieťaťa nepriali. Hneď po narodení dieťaťa preţívajú určitú eufóriu z novej roly – 

matky. Aţ s odstupom času sú viditeľné znaky a prejavy emočnej nezrelosti a výraznej 

nepripravenosti na plnenie rodičovskej úlohy. Faktory, ktoré vedú a prispievajú k vzniku 

tehotenstva u adolescentiek, môţeme rozdeliť do niekoľkých skupín (tab. 1) (19, 20).  

Tehotenstvá adolescentov vedú k horším sociálnym, zdravotným a ekonomickým 

ukazovateľom nielen pre matky, ale aj pre otcov a ich potomstvo, ktoré má často horšie 

akademické a socioekonomické východiská. K váţnym diagnózam tesne súvisiacim 

s tehotenstvom v adolescencii patria depresia, abúzus látok a postraumatická stresová porucha 

(21).  

Závaţnosť tehotenstva u adolescentov podčiarkuje aj skutočnosť, ţe ţeny vo veku 15 – 19 

rokov majú dvojnásobné riziko úmrtia počas tehotenstva a pôrodu oproti ţenám starším ako 

20 rokov a ţeny mladšie ako 15 rokov majú toto riziko zvýšené aţ päťnásobne. Komplikácie 

tehotenstva a pôrodu patria medzi hlavné príčiny úmrtia ţien vo veku 15 – 19 rokov.  

 

 Tab. 1. Faktory vedúce k tehotnosti v období adolescencie (Zdroj: Kilíková, 2007) (20) 

Rodinné faktory Biologické faktory  Faktory okolia 

Nedostatočná stabilita rodiny  

Stresujúce ţivotné udalosti (úmrtie, 

rozvod rodičov) 

Štýl výchovy v rodine 

Sexuálne zneuţívanie v rodine 

Neúplná rodina 

Nedostatok zdrojov pre naplnenie 

emocionálnej, sociálnej a výchovnej 

funkcie 

Nedostatok muţského vzoru v rodine 

Nízky priemerný vek menarché 

Včasná biologická zrelosť 

Tehotná staršia sestra 

Sexuálne skúsenosti 

Nedostatočná sexuálna výchova 

Vekový nesúlad s partnerom 

Kontakt s alkoholom a drogami 

Chudoba (neznamená vţdy 

vysoké riziko) 

Nízka úroveň vzdelania 

 

Fajčenie v tehotenstve 

Aj keď presný popis mechanizmov patogenézy chorôb vznikajúcich v súvislosti 

s fajčením ešte nie je úplne objasnený, mnoho štúdií spája fajčenie tabaku s mnoţstvom 

závaţných ochorení, najmä s koronárnou artériovou chorobou (KACH), s nádorovými 

ochoreniami, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a všeobecne so zníţenou 

kvalitou reprodukčného zdravia. Inhalovaný tabakový dym zvyšuje mnoţstvo endogénnych aj 

exogénnych voľných radikálov v ľudskom tele, čo vedie k zvýšeniu celkového oxidačného 

stresu, ktorý vedie k poruchám vazomotoriky, zvýšeniu protrombotických a zníţeniu 

fibrinolytických faktorov, vedie aj k aktivácii leukocytov a trombocytov, zvyšuje peroxidáciu 
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lipidov a proliferáciu buniek hladkej svaloviny. V tabakovom dyme sa vyskytuje viac ako 60 

karcinogénov. Tieto látky pravdepodobne priamo poškodzujú DNA vytváraním kovalentých 

väzieb s jeho molekulami. Ak tieto poškodené úseky nie sú bunkovými mechanizmami 

opravené, môţu pôsobiť mutagénne počas bunkového delenia. Následne môţu takéto mutácie 

spôsobiť poruchy bunkového cyklu, čo má za následok tvorbu neoplázie. Fajčenie tabaku má 

viaceré nepriaznivé účinky na ľudské reprodukčné zdravie. U muţov vedie k zníţeniu 

mnoţstva ejakulátu, zníţeniu hustoty spermií a celkovému zníţeniu ich počtu. U ţien je 

fajčenie tabaku spojené s poruchami menštruačného cyklu a zníţením ovariálnej rezervy (22).  

Účinky fajčenia matky počas tehotenstva na plod sú dobre zdokumentované. Patria medzi 

ne zvýšené riziko predčasnej ruptúry plodových obalov, predčasný pôrod, nízka pôrodná 

hmotnosť novorodenca, placenta praevia, prasknutie placenty a pod. Menej je 

zdokumentovaný vplyv fajčenia na samotnú matku počas tehotenstva. Fajčiarky majú 

v porovnaní s nefajčiarkami vyššie riziko kardiovaskulárnych príhod. U fajčiarok je aj vyššia 

prevalencia astmy, obezity, abúzu návykových látok, anémie a infekcie HIV. U fajčiarok je 

mierne zvýšené riziko hypertenzie, kardiomyopatie a pľúcnej hypertenzie. Bol u nich ale 

dokumentovaný niţší výskyt gestačného diabetu (23). Výsledky štúdie Argalášovej a kol. (24) 

naznačujú, ţe aj expozícia pasívnemu fajčeniu (ETS) počas tehotenstva môţe narušiť 

rovnováhu medzi reaktívnymi druhmi kyslíka a obranou proti antioxidantom a môţe spôsobiť 

silný oxidačný stres s jeho negatívnymi dôsledkami. Fajčenie v domácnosti, najmä 

v prítomnosti tehotnej ţeny, by sa malo úplne zakázať, aby sa predišlo potenciálnym 

nepriaznivým účinkom na zdravie matky a plodu (24).  

Obezita a nadváha v tehotenstve  

Obezita pred tehotenstvom je spájaná so zvýšeným rizikom neplodnosti a subfekundity. 

Po prvom trimestri hlavné dôsledky obezity pre matku spočívajú vo výraznom zvýšení rizika 

preeklampsie a gestačného diabetu. Obézne matky majú častejšie pôrod vykonávaný 

cisárskym rezom, po pôrode mávajú častejšie problémy s dojčením, zvyčajne dojčia kratšie 

a je u nich aj vyššie riziko popôrodných psychických problémov (25).  

Progresívna inzulínová rezistencia v tehotenstve je fyziologická. Inzulín a inzulínu 

podobné rastové faktory sú nevyhnutné na reguláciu bunkovej proliferácie, vývoj tkanív 

a energetický metabolizmus. U ţien s nadváhou a obezitou je inzulínová rezistencia 

tehotenstvom zvýšená výraznejšie. Nadmerný hmotnostný prírastok počas tehotenstva vedie 

k ďalšiemu ukladaniu tuku a k prehĺbeniu inzulínovej rezistencie. Nadmerný tuk vedie 

k zvýšeniu cirkulujúcich hormónov adiponektínu a leptínu. Adiponektín sa podieľa na 

regulácii glukózovej homeostázy a inzulínovú senzitivity. Ţeny s nadváhou majú teda vyššie 

riziko gestačného diabetu a tým aj diabetu po tehotenstve. Primerané cvičenie pred a počas 

tehotenstva a úprava hmotnosti pred tehotenstvom môţu pozitívne ovplyvniť škodlivé 

endokrinné reakcie. Naopak, ďalší váhový prírastok počas tehotenstva je kontraproduktívny 

a potenciálne škodlivý (26).  

Medzi faktory, ktoré sú spojené s niţšou pravdepodobnosťou aktívne stráveného 

tehotenstva patrí bolesť panvového pletenca, viacpočetné tehotenstvo, nauzea s aj bez 



274 
 

vracania, asistovaná reprodukcia, subfertilita, práceneschopnosť a aj iné muskuloskeletálne 

faktory (27).  

V súčasnosti chýbajú špecifické odporúčania pre viaceré športové aktivity vhodné pre 

zdravé rodičky. Na ich tvorbu je potrebné pochopiť vzory pohybových aktivít rodičiek, 

motivácie vedúce k cvičeniu a aj základnú charakteristiku vhodných cvičení. Vysoké percento 

rodičiek ţije sedavým spôsobom ţivota. Len malá časť ţien spĺňa odporúčaných 150 minút 

aeróbnej aktivity týţdenne. Pozoruje sa aj pokles aktivít mimo aktívneho cvičenia, ako 

domáce práce, doprava a pohyb v rámci zamestnania. Medzi preferované pohybové aktivity 

patria chôdza, cvičenia vo vode, plávanie a aerobik, medzi ostatné patria tanec, bicyklovanie, 

dţoging, silové cvičenie, joga a cvičenia panvového dna. Napriek chýbajúcim vedomostiam o 

špecifických účinkoch jednotlivých cvičení, povaţujú sa za bezpečné a efektívne (27).  

Afektívne a úzkostné poruchy v tehotenstve 

Afektívne poruchy patria medzi najčastejšie psychiatrické diagnózy. Patria medzi ne 

depresia, dystýmia a bipolárna porucha. Depresia je relatívne častá a je charakterizovaná 

dlhotrvajúcou stratou nálady, stratou záujmu o beţné aktivity, myšlienkami, ktoré chorá osoba 

nie je schopná jednoducho „zahnať― a zníţenou schopnosťou zaţívať radosť. Diagnóza 

klinickej depresie je váţnou poruchou, ktorá je pre pacienta často veľmi obmedzujúca v práci, 

školskom či pracovnom ţivote, ovplyvňuje stravovací a spánkový reţim a celkové zdravie. 

Priebeh depresie sa značne líši u jednotlivých pacientov. Môţe ísť o jednorazovú záleţitosť, 

ale aj o opakujúce sa epizódy, jej nástup môţe byť postupný, ale aj náhly, dĺţka poruchy 

môţe byť niekoľko mesiacov, ale môţe trvať aj celý ţivot. Depresia je hlavný rizikový faktor 

suicídia (28).  

Tehotenstvo predstavuje značne zraniteľné obdobie pre výskyt porúch nálady. Viac ako 

10 % tehotných ţien a pribliţne 15 % ţien v popôrodnom období prekoná depresiu. Aţ 80 % 

rodičiek zaţíva krátke obdobie zhoršenej nálady (postpartum blues), ktorá sa ale povaţuje za 

normálnu a ktorá mizne za 2 – 3 týţdne. Klinickú depresiu však môţu urýchliť hormonálne 

a biologické vplyvy súvisiace s tehotenstvom. Popôrodná depresia zahŕňa všetky znaky 

klasickej depresie a často ju sprevádza silná úzkosť. Ak u ţeny došlo pred tehotenstvom 

niekedy k poruche nálady, riziko depresie počas tehotenstva alebo tesne po ňom je 

trojnásobne vyššie, riziko rekurencie popôrodnej depresívnej epizódy je aţ 70 %. Na druhej 

strane, prvá epizóda bipolárnej poruchy u ţien sa často manifestuje po pôrode (28).  

Úzkostné poruchy 

Úzkostné poruchy patria v rámci psychiatrie medzi najčastejšie poruchy. Tak ako 

prechodná depresívna nálada, aj úzkosť je normálna reakcia na ţivotné udalosti a stres. 

Úzkosť pomáha jedincovi v napätej situácii sústrediť sa na danú úlohu alebo zvýšiť 

pozornosť. Ak však dochádza k nadbytku úzkosti a k iracionálnemu strachu z beţných 

udalostí, ide o váţnu poruchu. Pre úzkosť sú charakteristické obavy, pochybnosti, ktoré 

zanechávajú postihnutého bezmocného. Na rozdiel od strachu je úzkosť iracionálna. Úzkostný 

pacient je nadmerne ostraţitý, napätý a neistý vo väčšine situácií. Medzi telesné prejavy patrí 

potenie, palpitácie, dýchavičnosť, chvenie sa, poruchy trávenia, zvýšená diuréza, únava 

nepokoj. Medzi úzkostné poruchy sa radí generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, 
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fóbie, postraumatická stresová porucha (PTSP), sociálna úzkostná porucha a obsesívno-

kompulzívna porucha. Kaţdá má svoju vlastnú symptomatiku, všetky ale charakterizuje 

nadmerná úzkosť a stresujúce vnemy. Symptómy panickej poruchy sa v tehotenstve 

a popôrodnom období zvyknú zhoršovať. Tehotenstvo a popôrodné obdobie je rizikovým 

obdobím aj pre rodičky s obsesívno-kompulzívnou poruchou, často dochádza k jej prvej 

manifestácii alebo zhoršeniu príznakov. Obsesívno-kompulzívna porucha je závaţná z 

dôvodu vtieravých, opakujúcich sa myšlienok na ublíţenie dieťaťu. Tieto myšlienky matku 

znepokojujú a to ich odlišuje od bludov v popôrodnej psychóze. Komorbidita úzkostnej 

poruchy a depresie je častá (28).  

Diagnostika porúch nálad a úzkostných porúch je do veľkej miere zaloţená na 

symptómoch pacientky. Pri diagnostike môţu klinikovi pomôcť rôzne nástroje, medzi 

známejšie patrí napríklad dotazník slúţiaci na skríning popôrodnej depresie – Edinburghská 

škála popôrodnej depresie. Pozitívny výsledok testu si vyţaduje ďalšie posúdenie. Napriek 

dôleţitosti farmakoterapie pri terapii porúch nálad a úzkostných porúch, najlepšie výsledky sa 

dosahujú pri jej kombinácií s psychoterapiou. Vo všeobecnosti sa v tehotnosti preferuje 

monoterapia a farmaká s klinickou históriou bezpečného pouţívania. Preferujú sa tie farmaká, 

pri ktorých je nízka pravdepodobnosť prechodu placentárnou bariérou alebo sekrécie do 

materského mlieka (28).  

 

Socioekonomické riziká 

Socioekonomický status a jeho dopad na zdravie rodičky 

Socioekonomický status, najmä finančný príjem, patrí medzi faktory značne ovplyvňujúce 

materskú úmrtnosť zo všetkých príčin. Je dobre známe, ţe tehotné ţeny s nízkopríjmového 

prostredia sú vo väčšom riziku úmrtia ako ţeny finančne lepšie zabezpečené. Nízky príjem 

súvisí s odkladom rozhodnutia vyhľadať lekársku starostlivosť, horším prístupom 

k starostlivosti aj niţšou kvalitou poskytnutej starostlivosti. Medzi príčiny odkladu 

rozhodnutia vyhľadať nemocničnú starostlivosť patrí strach z výdavkov za nemocničnú 

starostlivosť, alebo neschopnosť v rozhodovaní sa o jej potrebe. Ţeny s nízkym príjmom často 

ţijú vo vidieckych oblastiach a tento fakt sa podieľa na nedostavení sa do adekvátneho 

zariadenia včas. V niektorých oblastiach sa môţe na vyššej mortalite nízkopríjmových ţien 

podieľať aj rozdielna kvalita zdravotnej starostlivosti. Nemocnice vo väčších mestách bývajú 

lepšie vybavené a zásobené napríklad krvnými konzervami, ktoré sú potrebné pri 

preventabilnej príčine úmrtia ţien pri pôrode – krvácaní. S nízkym príjmom často súvisí 

nezamestnanosť a tá je spájaná s vyšším rizikom úmrtia (29).  

Nízky socioekonomický status súvisí aj s komplikáciami tehotenstva, ako potrat, 

preeklampsia, eklampsia a gestačný diabetes. Neprimeraná predpôrodná starostlivosť súvisí 

s nepriaznivými pôrodnými výsledkami vrátane predčasného pôrodu, preeklampsie a pôrodu 

mŕtveho plodu (30).  

Socioekonomické riziká v rómskej komunite na Slovensku 

Na Slovensku patrí rómska minorita medzi sociálne a zdravotne najviac znevýhodnené 

skupiny. Podľa údajov IFP (Inštitútu finančnej politiky) očakávaná dĺţka ţivota pri narodení v 



276 
 

roku 2015 bola v prípade Rómov priemerne o šesť rokov kratšia ako v prípade nerómskeho 

obyvateľstva (69,6 rokov oproti 76,4 rokov). Miera úmrtnosti rómskych novorodencov je 

takmer trikrát vyššia v porovnaní s nerómskymi deťmi (12,3 oproti 4,2 na tisíc 

ţivonarodených detí). Rómovia, predovšetkým rómske ţeny, sú vo všeobecnosti náchylnejší 

na chronické choroby (kardiovaskulárne ochorenia (29,7 %), ochorenia dýchacích ciest 

(14,3 %), kĺbov a kostí (14,3 %), poruchy nervového systému (12,5 %) a duševné choroby 

(10,4 %) (31).  

Rozdiely v ţivotnom štýle sú ovplyvnené socioekonomickými faktormi – zlou 

ekonomickou situáciou v rodine, ktorá limituje moţnosti zdravého stravovania a fyzickej 

aktivity. Odlišný vzor správania súvisiaceho so zdravím môţe byť daný historickými 

a kultúrnymi rozdielmi, kultúrnymi mýtmi, stereotypmi, ako aj rodinnými tradíciami 

a hodnotami. Podobne býva Rómami vnímané aj fajčenie – berie sa ako súčasť ich etnickej 

identity a nevnímajú ho ako zdraviu škodlivé, čo vedie k značne niţšej podpore opatrení 

zameraných na reguláciu fajčenia, najmä vo vzťahu k fajčeniu maloletých a fajčeniu na 

verejnosti (31).  

Rodina mala v ţivote Rómov odjakţiva veľký význam. Deti sa rodia ihneď, ako je ţena 

pohlavne zrelá, niekedy i v trinástich rokoch. Tým sa rómske zvyklosti dostávajú do rozporu s 

legislatívou. Nie je zvykom, aby ţena rozhodovala o tom, koľko chce mať detí, o tom 

rozhoduje muţ. Ten od ţeny očakáva plodnosť, a to čo najväčšiu a čo najskoršiu. Neplodná 

ţena je pre rómskeho muţa hanbou a hanba potom padne nie len na ňu, ale aj na príbuzných. 

Rómske ţeny privádzajú na svet deti počas ich celého reprodukčného obdobia. Veľký počet 

pôrodov sa zaznamenáva hlavne v sociálne najslabších a najzaostalejších rodinách. V 

súčasnosti veľká väčšina Rómov, hlavne v segregovaných a semi-segregovaných komunitách, 

ţije prevaţne v partnerskom zväzku. Partnerský zväzok nie je oficiálny a umoţňuje sociálne 

slabým rodinám a nezamestnaným slobodným matkám získavať lepšie sociálne výhody. 

Rómske ţeny sú podľa výsledkov značne nevzdelané v oblasti plánovaného rodičovstva a 

antikoncepcie, čo následne vyústi u dospievajúcich dievčat do nechceného tehotenstva. Na 

Slovensku ţije väčšina Rómov v osadách a na perifériách dedín a miest, z ktorých väčšina sa 

nachádza v chudobnejších východných častiach krajiny. Izolovanosť osídlení, v ktorých 

mnohé rómske komunity ţijú, spôsobuje aj značnú neinformovanosť o dostupnosti a právach 

na zdravotnú starostlivosť, ako aj ich nedôveru k oficiálnym zdravotníckym inštitúciám. Z 

dôvodu sťaţeného prístupu k zdravotnej starostlivosti zapríčineného rôznymi faktormi (veľká 

vzdialenosť zdravotného strediska, nedostatočná hygiena, prejavy diskriminácie v 

zdravotníckych zariadeniach, finančná nedostupnosť predpísaných liekov a pod.) časť 

rómskej populácie navštívi lekára aţ vo váţnom zdravotnom stave. Návštevy prenatálnych 

poradní nie sú pre Rómky samozrejmosťou. Rómovia povaţujú ţenu za marimé – nečistú 

počas menštruácie, tehotenstva a v období šestonedelia. Narodenie dieťaťa sa podľa ich 

rituálov nesmie konať v rodinnom prostredí, pretoţe dom, resp. domácnosť, stráca svoju 

čistotu a nepoškvrnenosť. Preto rómska populácia preferuje pôrody v nemocnici, resp. v 

zdravotníckom zariadení. Pretrváva však fenomén úteku matiek po pôrode z nemocnice, 

hlavne matiek pochádzajúcich zo segregovaných osád. Rodičky sa zväčša po svoje deti vrátia 
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aţ po niekoľkých dňoch. Najčastejšie uvádzaným dôvodom týchto útekov je ţiarlivosť na 

muţa alebo aj obavy o ostatné deti, ktoré zostali v osade. Proces sociálneho vylúčenia a 

marginalizácia, nízka úroveň hygieny ako dôsledok nedostatočnej infraštruktúry, znečistené a 

zdevastované ţivotné prostredie, niţšia vzdelanosť, nezdravé stravovacie návyky a výţiva, 

zvyšujúca sa miera uţívania alkoholu a fajčenia aj počas gravidity a rozrastajúca sa závislosť 

od drog sú hlavnými príčinami zlého zdravotného stavu rómskych komunít. To zahŕňa veľké 

mnoţstvo čiastkových problémov, ktoré sú medzi sebou navzájom poprepájané zloţitými 

vzťahmi (32).  

Prierezové gynekologicko-pôrodnícke štúdie zo 7 kliník v Slovenskej republike potvrdili 

(súbor 4 950 novorodencov a rodičiek, z toho 1 516 rómskych) niţšiu pôrodnú hmotnosť a 

dĺţku rómskych novorodencov a ich niţší gestačný vek. Na negatívnych zdravotných 

indikátoroch sa podieľajú aj sledované parametre, hlavne extrémne nízka vzdelanosť a 

zamestnanosť rómskych matiek. Negatívne pôsobiace faktory zo strany matky, ako sú niţší 

vek matky, vyššie percento tehotenstiev adolescentov, niţší hmotnostný prírastok v 

tehotenstve, vyšší počet tehotenstiev, fajčenie a konzumácia alkoholu, majú vplyv na horšie 

výsledky novorodeneckých parametrov. Ako pozitívne moţno hodnotiť v rómskej populácii 

rodičiek vyššie percento spontánnych pôrodov, niţší počet cisárskych rezov a napriek niţšej 

hmotnosti aj porovnateľné skóre novorodeneckej vitality označovanej ako APGAR skóre. 

Väčší počet komplikácii počas pôrodu u nerómskych ţien je spôsobený vyšším priemerným 

vekom pri pôrode a tým, ţe nerómske ţeny odkladajú materstvo do vyššieho veku (32).  

 

Záver 

V prehľadovej práci sa venujeme rôznym environmentálnym, behaviorálnym 

a socioekonomickým rizikám, ktoré ovplyvňujú zdravie tehotmých ţien a ich plodov. Úlohou 

primárnej prevencie, ktorá je významnou aj v praxi gynekológa, je zníţiť, prípadne 

eliminovať tieto riziká v spolupráci s odbormíkmi pracujúcimi vo verejnom zdravotníctve.  
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Chronické neprenosné choroby (chronic non-communicable diseases, NCD), najmä 

kardiovaskulárne, onkologické, chronické pľúcne choroby či diabetes mellitus, sú spoločne 

zodpovedné za takmer 70 % všetkých úmrtí na celom svete. Epidémia neprenosných chorôb 

má zničujúce zdravotné následky pre jednotlivcov, rodiny, komunity a celú spoločnosť a 

hrozí, ţe v budúcnosti ešte výraznejšie zaťaţí aţ ochromí zdravotné systémy (1). Medzi 

hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb (KVCH), ktoré stále patria medzi 

najčastejšie sa vyskytujúce NCD, patrí hypertenzia, dyslipoproteinémia, obezita, cukrovka, 

fajčenie, nezdravá strava a fyzická inaktivita (2). S nárastom výskytu chronických 

neprenosných chorôb sa stávajú preventívne prístupy, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na 

ovplyvnenie rizikových faktorov, čoraz dôleţitejšími (3). 

Medzi dietetické opatrenia, ktoré majú za cieľ redukciu nadmernej hmotnosti a úpravu 

zvýšeného tlaku krvi, patrí aj kalorická reštrikcia a prerušované hladovanie. Avšak ešte 

náročnejšie, ako zredukovať hmotnosť, stále zostáva udrţať si dosiahnutú primeranú 

hmotnosť. Preto je potrebné si uvedomiť, ţe dlhodobo udrţateľný pokles telesnej hmotnosti je 

moţné dosiahnuť iba celkovou zmenou ţivotného štýlu. Z hľadiska zdravej ţivotosprávy, 

najmä racionálnej výţivy a následných benefitov pre zdravie, je dôleţité zohľadniť nielen 

zloţenie a mnoţstvo prijímaného jedla, ale aj kedy a ako často je konzumované. Čiţe pre 

predchádzanie vzniku ochorení je významná nielen kvalita potravy, kvantita stravy, ale aj 

načasovanie jedla a frekvencie jedenia. Týmito aspektami sa zaoberá chrononutrícia (4). 

Správne načasovanie konzumácie jedla sa javí ako potenciálny cieľ v stratégiách kontroly 

hmotnosti a preventívne i terapeutické plány by mali tento rizikový, resp. moţný protektívny 

faktor brať do úvahy pri manaţmente nadváhy, obezity, či diabetu 2. typu a hypertenzie (5). 

Životné podmienky a zdravie, 2021 



281 
 

V posledných rokoch narastá záujem laickej aj odbornej verejnosti o spoznávanie 

mechanizmov a sledovanie moţných zdravotných účinkov stravovacích vzorcov súvisiacich s 

obmedzeným príjmom kalórií pod odporúčané hodnoty (pre dané pohlavie, vekovú kategóriu 

a fyzické zaťaţenie). Kalorická reštrikcia (caloric restriction, CR), resp. energetické 

obmedzenie (nízkokalorická diéta) predstavuje diétny reţim, pri ktorom sa zniţuje príjem 

energie z potravy bez navodenia stavu malnutrície, či zníţenie energetického príjmu pod 

mnoţstvo kalórií, ktoré by sa spotrebovalo pri konzumácii stravy ad libitum (≥ 10 % u ľudí) 

(6). Čiastočným hladovaním sa zvyčajne myslí relatívne kratšie obdobie (lačnenie aspoň 14 

hod), počas ktorého sa takmer nič nekonzumuje. Keďţe nie je presná jednotná definícia, 

niektorí rozumejú pod pojmom hladovanie/postenie sa nejesť nič, iba piť vodu, pre niekoho aj 

prijímať p. o. šťavy alebo čistý vývar. Pri niektorých druhoch pôstu ani neprichádza k 

zniţovaniu príjmu kalórií (naopak, môţe prísť k zvýšenej konzumácii jedla v inom čase – 

napr. Ramadan), iné dietetické odporúčania v rámci pôstu odporúčajú príjem max. 500 kcal/d 

u ţien, 600 kcal/d u muţov, pozostávajúcich takmer výhradne z bielkovín a tukov. Pre 

niektorých postenie sa znamená zrieknutie sa ţivočíšnych produktov, pre iných len racionálna 

strava, neprejedanie sa (7). Uţ z tohto je zrejmé sťaţené vyhodnotenie dát pochádzajúcich z 

rozdielnych štúdií. CR je výţivový model, ktorý sa spája so zlepšením kardiometabolického 

zdravia. Dôkazy o multidimenzionálnych aspektoch zdravia sú však obmedzené a na 

identifikáciu presného vplyvu CR na celkový zdravotný stav a dlhovekosť nie sú dostačujúce. 

Navyše veľa povzbudzujúcich výsledkov pochádza zo štúdií na zvieratách a hoci výsledky 

niektorých štúdií u ľudí sa zdajú sľubné, dáta sú stále limitované a je potrebná veľká 

opatrnosť pri interpretácii ich výsledkov, dôsledne zvaţovať odporúčanie v praxi pre všetkých 

bez zohľadnenia iných faktorov. Stále zostáva otázna aj dlhodobá udrţateľnosť a zdravotný 

dopad (8). 

Štúdie zahŕňajú jednak stravovacie prístupy s nepretrţitým obmedzením príjmu energie, 

tzv. kontinuálnu kalorickú reštrikciu (continuous calorie restriction, CER), jednak aj štúdie 

zaoberajúce sa prerušovaným obmedzením príjmu energie z potravy intermittent calorie 

restriction, IER) alebo tzv. prerušovaný pôst/hladovanie (intermittent fasting, IF), ktoré 

hodnotia rôzne dlhé obdobia výrazného energetického obmedzenia (ER) striedané s 

obdobiami beţného stravovania (s udrţaním si hmotnosti, popr. ad libidum stravovania), popr. 

obdobia s mierne zníţeným energetickým príjmom (pri intenzifikovanom IF). Očakávaný 

následok je celkové zlepšenie metabolického zdravia, zvýšenie inzulínovej senzitivity, 

zníţenie obezity, keďţe sa predpokladá, ţe hladovanie indukuje autofágiu v bunkách – 

prirodzený čistiaci systém (ochrana proti vekom podmieneným chorobám a moţné následné 

predĺţenie ţivota, čo je však ťaţko dokázateľné u ľudí (9). 

 Prerušované hladovanie je stravovací plán zahŕňajúci obmedzenie kalorického príjmu 

počas určitých dní v týţdni (pravidelné striedanie dní s nízkym energetickým príjmom s 

dňami s primeraným kalorickým príjmom, napr. striedajú sa 5 + 2 dni), 24-hodinový pôst s 

beţným dňom, alebo obmedzenie príjmu na určitý počet hodín v daný deň (časovo 

obmedzené hladovanie/jedenie, napr. 16 hodín lačnenia/8 hodín príjem potravy – 3 jedlá/d, 18 

h lačnenia/6 h jedenia – 2 jedlá/d, 20/4 – 1 jedlo/d) (10). 
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V rámci chrononutrície vyvstáva otázka načasovania okien príjmu potravy v priebehu dňa 

pri prerušovanom hladovaní. Napríklad pri systéme16 hodín lačnenia/8 hodín príjem potravy 

je štandardným a najčastejšie v praxi pouţívaným prístupom konzumácia jedla medzi 12:00 

aţ 20:00 h. Ide skôr o praktické prispôsobenie sa ţivotnému štýlu. Paoli at al. (4) nedávno 

publikovali prehľadový článok, v ktorom navrhli posunúť začiatok príjmu potravy do 

doobedňajších hodín s posledným jedlom dňa o 16:00 h. Táto hypotéza si ale ţiada 

experimentálne overenie v humánnych štúdiách. 

Existujú tri hlavné teórie o pôsobení IF: hypotéza oxidačného stresu, cirkadiánny rytmus a 

ketogénny stav. Hypotéza oxidačného stresu predpokladá, ţe pôst zniţuje stres vedúci k 

tvorbe menšieho mnoţstva voľných radikálov s následnou menšou produkciou 

mitochondriálnej energie a nakoniec k zníţeniu oxidačného stresu tela. Teória o ovplyvnení 

cirkadiánnych rytmov sa zameriava na synchronizáciu stravovacích období s cirkadiánnym 

rytmom orgánov, optimalizáciu vyuţitia glukózy a tukov. Tretí mechanizmus, ketogénny stav, 

predpokladá, ţe prerušovaný pôst indukuje ketogenézu, ktorá zniţuje krvný tlak a napomáha 

zredukovať tukové tkanivo (11). 

Výsledky klinických štúdií naznačujú, ţe v podstate všetky typy diét, ktoré prinášajú 

redukciu energetického príjmu a sú zo strany pacienta dôsledne (a s entuziazmom) 

dodrţiavané, prinášajú efekt (minimálne z krátkodobého hľadiska). Ako uţ POUNDS-Lost 

Trial naznačil, redukcia energetického príjmu vedie k relevantnému poklesu hmotnosti 

dokonca bez ohľadu na to, ktoré makronutrienty boli v diéte preferované (12). 

 Štúdia s názvom CALERIE (Comprehensive Assessment of Long term Effects of 

Reducing Intake of Energy, 2019) trvala dva roky a sledovala 218 zdravých neobéznych 

muţov a ţien, ktorí dodrţiavali diétu s obmedzeným príjmom kalórií alebo normálnu diétu ad 

libitum. Jednotlivci s diétou s obmedzeným príjmom energie zníţili príjem kalórií v potrave 

priemere o 11,9 %, došlo k poklesu kardiometabolických rizikových faktorov u mladých 

neobéznych dospelých, vrátane hodnôt cholesterolu, krvného tlaku, citlivosti na inzulín a 

markerov zápalu (CRP) (13).  

Hoci niektoré štúdie vyzerajú sľubne, podľa záverov nedávno publikovaného 

systematického prehľadu z 18 štúdií (14), prerušovaný pôst môţe pomôcť pacientom 

zredukovať hmotnosť viac ako príjem stravy ad libitum (klinicky nevýznamne), ale výsledky 

sú podobné ako pri iných diétach s obmedzeným príjmom energie. Pri sledovaní kardio-

metabolických rizikových faktorov na zníţenie rizika KVCH sa nezistil ţiadny významný 

klinický rozdiel medzi IF a CER. Nenašiel sa dostatok spoľahlivých dôkazov o tom, či 

prerušované hladovanie môţe spomaliť, resp. zabrániť vzniku a vývoju KVCH. Je zrejme, ţe 

potrebné sú ďalšie štúdie, aby sa potvrdili výhody, resp. potenciálne nevýhody spôsobené 

prerušovaným pôstom a stanovilo sa, či by IF mohol mať vplyv na zlepšenie KV morbidity a 

mortality. Výhody vyuţívania IER v týchto krátkodobých štúdiách sú zaujímavé, ale nie sú 

dostatočné na odporúčanie preferovania pouţívania IER nad CER. U obéznych jedincov a 

jedincov s nadváhou, ako aj u jedincov s normálnou hmotnosťou, sú potrebné dlhodobejšie 

štúdie účinnosti a bezpečnosti IER u ľudí (14).  
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Autori systematického prehľadu (15) pozostávajúceho zo 17 RCT, kde intervencia trvala 

≥ 12 týţdňov, porovnávali IER buď s kontinuálnym energetickým obmedzením (CER), alebo 

s beţnou stravou. IER v porovnaní s beţnou stravou pomohol zníţiť hladinu 

triacylglycerolov, systolický krvný tlak a zlepšiť antropometrické parametre – telesnú 

hmotnosť, obvod pása, tukovú hmotu. Neboli pozorované ţiadne účinky na LDL-cholesterol, 

glykémiu nalačno a glykozylovaný hemoglobín. IER aj CER mali podobný účinok na telesnú 

hmotnosť, tukovú hmotu, LDL-Ch, TAG, STK, FG a HbA1c (15). 

Predchádzajúce metaanalýzy RCT naznačili, ţe IER bol pri zniţovaní telesnej hmotnosti 

efektívnejší v porovnaní s beţnou stravou, ale v porovnaní s CER vykazoval malé rozdiely. 

Navyše mnohé štúdie boli zaťaţené metodologickými chybami (napr. malé počty RCT, krátke 

trvanie, chýbali analýzy podskupín, zahrnuté reţimy s tekutými náhradami, chýbalo 

zhodnotenie istoty dôkazov a pod.) (16). 

 

Záver  

 Kalorická reštrikcia aj prerušované hladovanie môţu byť efektívny pomocný nástroj na 

redukciu hmotnosti a zlepšenie kardiometabolických parametrov, hoci sa nepreukázalo, ţe by 

účinkovali výrazne lepšie ako iné dietetické plány na zníţenie hmotnosti. Vyššia adherencia 

k diétnemu reţimu bola zaznamenaná pri systéme hladovania IF16 : 8, na rozdiel od CR by 

pravdepodobne pre niektorých ľudí mohlo byť jednoduchšie zotrvávanie dlhšiu dobu v danom 

reţime. Napriek limitovaným dôkazom o zdravotných účinkoch u ľudí, mnoho participantov 

štúdií, ktorí dobrovoľne dodrţiavali reţimy prerušovaného hladovania, uvádzali pozitívne 

zmeny na fyzickej aj duševnej úrovni, vrátane pocitu zvýšenej energie a zlepšenej 

koncentrácie, kvalitnejšieho spánku, ľahšieho prebúdzania sa, neobmedzovania sa v jedení a 

celkového pocitu pohody. Na druhej strane je potrebné starostlivé monitorovanie zdravotného 

a nutričného stavu ľudí dodrţiavajúcich ER a IF, či neprichádza k rozvoju malnutrície pri 

výraznom obmedzení energie a ţivín a rešpektovanie kontraindikácií. Potrebné sú ďalšie 

dobre dizajnované štúdie na ujasnenie predovšetkým dlhodobých následkov CR a IF. 

Skúsenosti s pôstom môţu podporiť motiváciu na zmenu ţivotného štýlu. Dôleţitý prvok 

z hľadiska prevencie a nefarmakologickej liečby chronických neprenosných chorôb 

predstavuje ďalšie smerovanie stravovania po období CR alebo IF. V ideálnom prípade bude 

nasledovať striedme stravovanie s adekvátnym príjmom energeticky vyváţenej a nutrične 

bohatej stravy zabezpečujúcej dostatočný prísun makroţivín, vitamínov a minerálnych látok, 

ktoré bude dlhodobo udrţateľné, pozostávajúce najmä zo základných prirodzených potravín s 

prevahou rastlinnej zloţky, s dostatkom vlákniny a s minimálnym mnoţstvom vysoko-

priemyselne spracovaných produktov (obsahujúcich o. i. nadbytok jednoduchých cukrov, soli 

a trans-foriem mastných kyselín) v súčinnosti s ďalšími ochrannými faktormi, ako sú 

pravidelná pohybová aktivita, obmedzenie sedavého spôsobu ţivota, nefajčenie, dostatok 

kvalitného spánku, vhodný manaţment stresu a pod. 

 

 

 



284 
 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 

 

Literatúra 

1. WHO, 2021. Noncommunicable diseases. Dostupné na: https://www.who.int/health-topics/ 

noncommunicable-diseases#tab=tab_1. 

2. CDC. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Publications, Graphics, and 

Media. Heart Disease and Stroke. Dostupné na: https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/ 

publications/factsheets/heart-disease-stroke.htm 

3. Napoleão A, Fernandes L, Miranda C, Marum AP. Effects of Calorie Restriction on Health Span and Insulin 

Resistance: Classic Calorie Restriction Diet vs. Ketosis-Inducing Diet Nutrients, 2021 Apr 15; 13(4): 1302.  

4. Paoli A. Tinsley G. Bianco A. Moro T. The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: 

The Role of Fasting. Nutrients, 2019; 11: 719. 

5. Babjaková J, Penešová A, Sedliak M. Cirkadiánne rytmy a ich vplyv na zdravie (chronobiológia, 

chrononutrícia). In Ţivotné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-223-4934-5. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020: 317-320 [CD-ROM] 

6. Bales CW, Kraus WE. Caloric restriction: implications for human cardiometabolic health. J Cardiopulm 

Rehabil Prev, 2013; 33(4): 201-208.  

7. Katsarou AL, Katsilambros NL, Koliaki CC. Intermittent Energy Restriction, Weight Loss and 

Cardiometabolic Risk: A Critical Appraisal of Evidence in Humans. Healthcare (Basel). 2021 Apr 22; 9(5): 

495.  

8. Caristia S, Vito M, Sarro A, Leone A, Pecere A, Zibetti A, Filigheddu N, Zeppegno P, Prodam F, Faggiano 

F, Marzullo P. Is Caloric Restriction Associated with Better Healthy Aging Outcomes? A Systematic 

Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 2020 Jul 30;12(8): 2290.  

9. Chung KW, Chung HY. The Effects of Calorie Restriction on Autophagy: Role on Aging Intervention. 

Nutrients, 2019; 11(12): 2923.  

10. Harvard Chan school of Public Health. The Nutrition Source > Healthy Weight > Diet Reviews > Diet 

Review: Intermittent Fasting for Weight Lossh Dostupné na: https://www.hsph.harvard.edu/ 

nutritionsource/healthy-weight/diet-reviews/intermittent-fasting/. 

11. Dong TA, Sandesara PB, Dhindsa DS, Mehta A, Arneson LC, Dollar AL, Taub PR, Sperling LS. 

Intermittent Fasting: A Heart Healthy Dietary Pattern? Am J Med, 2020 Aug; 133(8): 901-907.  

12. Babjaková J, Vohnout B. Nutričné stratégie pri redukcii telesnej hmotnosti. Je medzi nimi rozdiel? 

Bratislava: Farmi-Profi, 2018: 74-75. ISBN 978-80-972285-7-6 

13.  Kraus WE, Bhapkar M, Huffman KM, Pieper CF, Krupa Das S, Redman LM, Villareal DT, Rochon J, 

Roberts SB, Ravussin E, Holloszy JO, Fontana L; CALERIE Investigators. 2 years of calorie restriction and 

cardiometabolic risk (CALERIE): exploratory outcomes of a multicentre, phase 2, randomised controlled 

trial. Lancet Diab Endocrinol, 2019 Sep; 7(9): 673-683.  

14. Allaf M, Elghazaly H, Mohamed OG, Fareen MF, Zaman S, Salmasi A-M, Tsilidis K, Dehghan A. 

Intermittent fasting for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2021; 1. Art. No.: CD013496.  

15. Schwingshackl L, Zähringer J, Nitschke K, Torbahn G, Lohner S, Kühn T, Fontana L, Veronese N, 

Schmucker C, Meerpohl JJ. Impact of intermittent energy restriction on anthropometric outcomes and 

intermediate disease markers in patients with overweight and obesity: systematic review and meta-analyses. 

Crit Rev Food Sci Nutr, 2021; 61(8): 1293-1304. 

16. Welton S, Minty R, O'Driscoll T, Willms H, Poirier D, Madden S, Kelly L. Intermittent fasting and weight 

loss: Systematic review. Can Fam Physician, 2020 Feb; 66(2): 117-125.  

 

 

https://www.who.int/health-topics/%20noncommunicable-diseases#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/%20noncommunicable-diseases#tab=tab_1
https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
https://www.hsph.harvard.edu/


285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝHODY, RIZIKÁ A VYUŢITIE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVÍN
1
   

 

 

L. Kaňuková, K. Rimárová 

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

 

 

Podľa Organizácie spojených národov (OSN) sa ľudská populácia do roku 2100 zvýši 

približne o 3 miliardy. Súčasné trendy rastu výnosov nie sú dostatočné na to, aby držali krok s 

rastúcim dopytom. Rýchla expanzia poľnohospodárstva za posledné storočie mala devastujúci 

vplyv na biodiverzitu (1), čoho výsledkom je akútna potreba zvýšiť produktivitu 

poľnohospodárskej výroby o 50 % do roku 2030, a súčasne znížiť nepriaznivý vplyv 

poľnohospodárstva na biodiverzitu (2). 

V súčasnosti máme dostatok potravy na uspokojenie svetových potrieb, ktoré zabezpečuje 

globálny potravinový systém. Dodáva potraviny z celej planéty spotrebiteľom, ktorí majú 

dostatok finančných prostriedkov na ich kúpu. Ceny potravín však výrazne ovplyvňujú 

najchudobnejších ľudí na svete. Mnoho z nich využije viac ako polovicu zo svojich príjmov 

práve na jedlo. Ceny potravín vedú najchudobnejších ľudí k chronickému hladu aj vo svete 

relatívneho množstva, čo znamená, že v roku 2016 postihol hlad 815 miliónov ľudí (11 % 

svetovej populácie) podľa výročnej správy OSN (1, 3). 

Vývoj odrôd geneticky modifikovaných (GM) plodín priniesol v poľnohospodárstve 

množstvo právnych, etických a ekonomických otázok. Na jednej strane sa poľnohospodárom 

odporúča, aby využívali GM plodiny kvôli ich vyššej produktivite, zatiaľ čo na druhej strane 

sa podporuje ekologické poľnohospodárstvo kvôli sociálno-ekonomickým a 

environmentálnym hľadiskám. Kľúčovou otázkou, ktorej musia krajiny čeliť, je to, či môžu 

GM plodiny koexistovať s ekologickým poľnohospodárstvom (4). 

GM plodiny môžu prispieť k potravinovej bezpečnosti tromi možnými spôsobmi: mohli 

by prispieť k zvýšeniu potravinovej výroby a tým zabezpečiť lepšiu dostupnosť potravín na 

lokálnej aj globálnej úrovni; môžu mať vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín; a môžu 

ovplyvniť sociálnu a hospodársku situáciu poľnohospodárov, a tým ovplyvniť ich 

                                                 
1
 Práca podporovaná 3 grantovými  projektami KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020; KEGA  010UPJŠ-4/2021 a 2  vnútornými projektami  

UPJŠ VVGS IPEL 2020/1485 and VVGS IPEL 2020/1662. 
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ekonomický prístup k potravinám. Tento posledný aspekt má osobitný význam, pretože sa 

odhaduje, že 50 % všetkých podvyživených ľudí na celom svete sú drobní poľnohospodári v 

rozvojových krajinách (5). 

Genetická modifikácia 

Genetická modifikácia je proces, ktorý zahŕňa identifikáciu genetickej informácie, resp. 

génu, ktorý dáva organizmu (rastline, zvieraťu alebo mikroorganizmu) požadovaný znak, 

skopírovanie tejto informácie, následné vloženie tejto informácie do DNA iného organizmu, a 

rast nového – modifikovaného organizmu (6). 

Organizmy je možné modifikovať rôznymi spôsobmi klasifikovanými podľa generácie: 

 vlastnosti prvej generácie ponúkajú toleranciu voči herbicídom, odolnosť voči škodcom a 

veľkú odolnosť voči podmienkam prostredia, 

 vlastnosti druhej generácie zvyšujú výživovú hodnotu, 

 a vlastnosti tretej generácie poskytujú vlastnosti presahujúce vlastnosti tradičných 

potravín a používajú sa pre farmaceutické účely (7). 

Tolerancia voči herbicídom a odolnosť voči hmyzu sú hlavnými znakmi GM plodín, ktoré 

sa v súčasnosti komerčne pestujú, a hlavnými plodinami sú sója, kukurica, repka a bavlna. 

USA, Argentína a Kanada sú najväčší producenti a vývozcovia GM plodín a produktov (8). 

Najväčším producentom GM bavlny na svete je Čína (9). Veľký podiel geneticky 

modifikovaných plodín pestovaných na celom svete sa spracováva na krmivo pre hospodárske 

zvieratá (10). 

Výhody genetickej modifikácie 

Využívanie GM technológií znížilo používanie chemických pesticídov, čiže aj náklady na 

pesticídy, a zároveň zvýšilo výnosy plodín a zisky poľnohospodárov, pričom výnosy a zisky 

sú vyššie v rozvojových krajinách ako v rozvinutých. 

Tieto zvýšenia výnosu však nie sú spôsobené vyšším potenciálom genetického výnosu, 

ale účinnejšou reguláciou škodcov, a tým menším poškodením plodín. GM semená sú 

nákladnejšie ako geneticky nemodifikované semená, ale tieto náklady sú kompenzované 

úsporami chemickej a mechanickej ochrany proti škodcom (11). 

Niektoré výhody genetického inžinierstva v poľnohospodárstve sú aj znížená potreba 

pesticídov, lepšie zloženie živín a kvalita potravín, odolnosť proti škodcom a chorobám, 

vyššia bezpečnosť potravín a zdravotné výhody pre rastúcu svetovú populáciu. Pokrok sa 

dosiahol aj pri vývoji plodín, ktoré dozrievajú rýchlejšie a tolerujú hliník, bór, soľ, sucho, 

mráz a ďalšie stresové faktory životného prostredia, čo umožňuje rast rastlín v podmienkach, 

v ktorých by inak nemuseli prosperovať. Mnoho zvierat bolo tiež geneticky upravených tak, 

aby zvyšovali úžitkovosť a znižovali náchylnosť k chorobám (12).  

Ďalšou výhodou je aj fakt, že kukurica Bt, ktorá sa bežne používa na výkrm 

hospodárskych zvierat, môže byť pre zdravie zvierat ešte bezpečnejšia ako konvenčná 

kukurica, pretože na pestovanie plodiny sa používa menej pesticídov a obsahuje nižšie 
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koncentrácie mykotoxínov (10). Významná je aj biofortifikácia plodín, ktorá môže 

potenciálne pomôcť pri zmierňovaní podvýživy v rozvojových krajinách (13). 

FAO predpovedala, že konečné množstvo ornej pôdy dostupnej na výrobu potravín na 

osobu sa do roku 2050 zníži zo súčasných 0,242 ha na 0,18 ha. Tento problém narúša problém 

rastúcej populácie a podvýživy. Možným riešením je vyšší výnos na aker, ktorý musí zase 

pochádzať z väčších poľnohospodárskych vstupov, ako sú hnojivá, voda, ničenie škodcov 

a burín, a/alebo genetické vylepšenia (14). 

Riziká genetickej modifikácie 

Medzi riziká patria najmä konkurencia s prírodnými druhmi, neznámy vplyv na 

ekosystém, vedľajšie účinky zmeny genómu, horizontálny prenos génov a nemožnosť 

následných opatrení. Okrem potenciálnych rizík pre životné prostredie a zdravie je s 

technológiou GM spojených aj niekoľko sociálnych a etických problémov, vrátane 

komodifikácie života a nárastu nerovnosti. Na základe týchto problémov zostáva GMO, 

najmä GM potraviny, stále kontroverzné (9). 

Rýchlejší rast GMO im môže umožniť získať konkurenčnú výhodu oproti pôvodným 

organizmom. To by im mohlo umožniť inváziu, rozšírenie do nových biotopov a spôsobiť 

ekologické a ekonomické škody. Po zavedení GMO do životného prostredia a po objavení sa 

niektorých problémov je nemožné ich vylúčiť, čo značí riziko trvalého poškodenia 

ekosystému (15). 

Medzi potenciálne zdravotné riziká pre ľudí patrí aj možnosť vystavenia novým 

alergénom v geneticky modifikovaných potravinách, ako aj prenos génov rezistentných na 

antibiotiká do črevnej flóry (12). 

Horizontálny a vertikálny prenos génov  

Osobitné znepokojenie sa však týka horizontálneho prenosu génov (HPG). HPG je 

získavanie cudzích génov (transformáciou, transdukciou a konjugáciou) organizmami v 

rôznych environmentálnych situáciách. Vyskytuje sa najmä v reakcii na meniace sa prostredie 

a poskytuje organizmom, najmä prokaryotom, prístup k iným génom, ako sú tie, ktoré je 

možné zdediť (15). Aj keď možnosť horizontálneho prenosu génov medzi GMO a inými 

organizmami nemožno poprieť, v skutočnosti sa toto riziko považuje za dosť nízke. Naproti 

tomu alarmujúce následky vertikálneho prenosu génov medzi GMO a ich náprotivkami 

divokého typu boli zdôraznené štúdiom transgénnych rýb vypustených do voľne žijúcich 

populácií rovnakého druhu. Zvýšené výhody párenia geneticky modifikovaných rýb viedli k 

zníženiu životaschopnosti ich potomkov. Keď sa teda do populácie divých rýb vloží nový 

transgén, rozšíri sa a môže nakoniec ohroziť životaschopnosť divých aj geneticky 

modifikovaných organizmov (12). FDA uvedenie na trh geneticky modifikovaného lososa 

atlantického schválila. Podľa FDA je rovnako bezpečný na konzumáciu a rovnako výživný 

ako atlantický losos bez GMO. Podľa ich zistení nebude mať významný vplyv na životné 

prostredie USA (16). 
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Príjem v potrave 

GM potraviny môžu byť jednak priamym zdrojom potravy pre človeka (konzumáciou 

geneticky modifikovaných rastlín, zvierat alebo rýb) alebo nepriamym zdrojom, v ktorom 

môžu byť zložky v spracovaných potravinách geneticky modifikované (napr. sója sa vo 

veľkej miere používa v spracovaných potravinách, vrátane margarínu, sušienok a párkov) 

alebo tam, kde môžu byť na GM krmive chované domáce zvieratá alebo ryby konzumované 

ľuďmi. V súčasnosti sú GMO primárne nepriamym zdrojom potravy, pretože dominantné 

plodiny na komerčné použitie sa používajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá a na 

spracovanie potravín (17). Viac ako 95 % zvierat chovaných na mäso a mliečne výrobky v 

USA konzumuje GM plodiny. Nezávislé štúdie ukazujú, že nie je žiadny rozdiel v tom, ako 

GMO a non-GMO potraviny ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť zvierat, keďže DNA z GMO 

potraviny sa neprenáša na zviera, ktoré ju konzumuje, tak ako sa ani DNA z GMO živočíšnej 

potravy nedostáva do mäsa, vajec ani mlieka zvieraťa. Výskum ukazuje, že takéto potraviny 

majú rovnakú výživovú hodnotu, bezpečnosť a kvalitu ako potraviny vyrobené zo zvierat, 

ktoré konzumujú iba geneticky nemodifikované potraviny (16). 

Právna regulácia 

V Slovenskej republike upravuje práva a povinnosti používateľov pri používaní 

genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov a pôsobnosť orgánov štátnej správy zákon NR SR č. 151/2002 Z. z. 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. V Európe 

bezpečnosť potravín a krmív pre GM plodiny hodnotí Panel pre geneticky modifikované 

organizmy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) (10). 

Ako na krajinu patriacu do Európskej únie (EÚ) sa na SR vzťahujú právne predpisy EÚ o 

geneticky modifikovaných organizmoch, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a dobre fungujúci vnútorný trh EÚ. Tento 

rámec reguluje uvoľňovanie GMO do životného prostredia a ich použitie ako potravín alebo 

krmív alebo v nich. Má tri hlavné piliere:  

 povolenie pred uvedením na trh na základe predchádzajúceho posúdenia rizika,  

 vysledovateľnosť, 

 označovanie (18). 

Podľa Európskej únie nie je biotechnológia, najmä GMO, rizikovejšia ako napríklad 

konvenčné technológie šľachtenia rastlín (19). Komparatívne molekulárne analýzy ukazujú, 

že GM techniky majú menší vplyv na genetickú a molekulárnu konštitúciu kultúrnych rastlín 

ako bežné techniky šľachtenia rastlín. Je to preto, lebo konvenčné šľachtenie mieša celé 

genómy pozostávajúce z desiatok tisíc génov, ktoré predtým existovali izolovane, zatiaľ čo 

GM metódy pridávajú do inak kompatibilného genómu iba jeden alebo dva gény. 

Pravdepodobnosť zavedenia neočakávaných genetických zmien je teda pri metódach GM 

oveľa menšia ako pri bežných metódach šľachtenia (1). 
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GM potraviny a udržateľnosť 

Genetická modifikácia môže pri rozumnom využívaní viesť k zlepšeniu ekonomiky a  má 

potenciál aj na zmiernenie hladu vo svete. Musí sa však využívať rozumne, pričom každý 

nový GMO musí byť posúdený z hľadiska prípadných rizík (12). 

V odbornej verejnosti rastie zhoda, že GM nie sú riešením na prekonanie hladu a 

podvýživy. Naopak, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita tam patria. 

Ekologické poľnohospodárstvo je udržateľné, pretože produkuje plodiny a potraviny bez 

kontaminácie životného prostredia a potravinového reťazca syntetickými chemikáliami. 

Nutričná kvalita ekologicky vyrábaných potravín je vyššia, keďže okrem škodlivých 

agrochemikálií je aj bez hormónov a antibiotík. Prináša poľnohospodárom aj lepší príjem a dá 

sa vyrábať v malom rozsahu. Odpoveďou na meniace sa podnebie je produkcia viacerých 

odrôd plodín udržateľným spôsobom a s veľkou rozmanitosťou druhov (3). 

V súčasnosti je ale globálny trh zaplavený nekvalitnými a lacnými potravinami, čo ničí 

lokálnu výrobu a ekonomiku. V skutočnosti nie sú také lacné, ak sa vezmú do úvahy všetky 

negatívne externé náklady rozsiahlej priemyselnej výroby potravín. Štúdie ukazujú, že skryté 

náklady na tieto negatívne vonkajšie vplyvy na životné prostredie (ako je degradácia pôdy, 

znečistenie vody, strata biodiverzity, znečistenie plastmi atď.) možno preložiť do čísel. Podľa 

analýzy tvoria tieto environmentálne externé náklady až 224 % zo zisku nadnárodných 

potravinárskych spoločností. Internalizácia týchto nákladov (prevedenie externých peňažných 

nákladov na tých, ktorí ich spôsobujú) spolu s negatívnymi dopadmi nízkokvalitných potravín 

na verejné zdravie znamená, že miestne potraviny vyrobené drobnými poľnohospodármi 

(vrátane organických potravín) sú nielen udržateľnejšie, ale aj konkurencieschopnejšie (3). 

Cesta k budúcemu udržateľnému poľnohospodárstvu teda spočíva vo využití toho 

najlepšieho zo všetkých poľnohospodárskych technológií, vrátane použitia geneticky 

upraveného osiva v rámci ekologického poľnohospodárstva (2). 

 

Záver 

Podľa záverov európskych aj amerických regulačných autorít je genetická modifikácia 

organizmov (plodín, zvierat) bezpečná a výhodná, najmä čo sa týka lokálnych výrobcov 

a farmárov. Aj keď prípadné riziká nemožno stopercentne vylúčiť, ich výskyt sa nepovažuje 

za príliš pravdepodobný. To však nie je dôvod na zníženie ostražitosti pri vývoji nových 

GMO a zanedbanie manažmentu predbežnej opatrnosti pri ich povoľovaní. Naďalej je 

potrebné hodnotiť bezpečnosť všetkých GMO pre zdravie ľudí aj životného prostredia. 

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Pre duševné, a teda aj celkové zdravie je nevyhnutná emocionálna inteligencia, ako súhrn 

emocionálnych a sociálnych zručností, ktoré nám napomáhajú zvládať každodenný život, ako 

aj výnimočnú záťaž. Sociálne a emocionálne zručnosti dieťa prirodzene nadobúda už v ranom 

detstve prostredníctvom výchovy a prostredia, v ktorom vyrastá. Vie sa ich však naučiť a 

rozvíjať aj v škole prostredníctvom programov sociálneho a emocionálneho učenia (SEL).  

K spokojnému a zdravému prežívaniu života nám nestačí prosperovať s dobrým fyzickým 

zdravím. Dôležitými aspektmi úspešného a zdravého prežívania sú psychická pohoda 

a zvládanie každodenných úloh, ako aj náročnejších výziev. Na to všetko sú dôležité naše 

sociálne a emocionálne zručnosti, teda schopnosti, ktoré nám napomáhajú vychádzať 

s ostatnými, predovšetkým so samým sebou a vedieť sa vysporiadať s nárokmi života. Všetky 

tieto zručnosti tvoria emocionálnu inteligenciu (EI). 

Emocionálna inteligencia (EI z angl. Emotional Intelligence) je pojem, ktorý má pomerne 

krátku históriu. Zaviedli ho v druhej polovici 20. storočia americkí psychológovia. Po roku 

1998 tento pojem spopularizoval a doposiaľ sa venuje jeho štúdiu americký vedecký 

žurnalista Daniel Goleman. Daniel Goleman definuje emocionálnu inteligenciu širokým 

pojmom vlastností a schopností, a to ako schopnosť rozpoznať vlastné pocity a pocity 

druhých, vedieť motivovať seba a zvládať emócie tak, aby vedel človek pre seba a svoje 

vzťahy dosiahnuť to najlepšie. Daniel Goleman predstavil koncept emocionálnej inteligencie, 

ktorý sa skladá z dvadsiatich piatich prvkov zoskupených do piatich hlavných skupín: 

sebapoznanie, samoregulácia, motivácia, empatia a sociálne zručnosti. Štúdie, ktoré sa venujú 

EI dokazujú, že je neodlúčiteľnou súčasťou duševného zdravia a je dôležitou zložkou 

každodenného života (1). 

Pojem EI sa spája s duševným zdravým. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

definovala duševné zdravie ako „stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje 

schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie pracovať a vie prispievať do 

života spoločnosti” (2). Narušené duševné zdravie bráni človeku v bežnom fungovaní a môže 
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vyústiť do duševnej poruchy. Podľa Lachytovej a spoluautorov (3) je väčšina problémov s 

duševným zdravím diagnostikovaná až v dospelosti, pričom polovica týchto problémov je 

viditeľná už v detstve či dospievaní, a to priemerne okolo 14. roku života. Podporou 

správneho vývinu emocionálnej inteligencie v detstve sa však jedinec stane odolnejším voči 

duševným problémom a posilní tým svoje duševné zdravie dlhodobo. Dôležitým aspektom 

duševného zdravia je reziliencia (odolnosť). Je to schopnosť zvládať záťažové, či nepriaznivé 

situácie každodenného života (4). Človek ozbrojený odolnosťou je silnejším a dokáže lepšie 

zvládať zaťažujúce skúsenosti. 

Sociálne a emocionálne zručnosti a ich význam pre duševné zdravie 

Sociálne a emocionálne učenie (SEL z angl. Social and Emotional learning) je typ 

vzdelávania, ktoré sa stále viac dostáva do záujmu mimovládnych programov pre deti, ale i 

učebných osnov na celom svete. Sociálne a emocionálne učenie môžeme definovať ako 

nácvik schopností rozpoznávať a ovládať emócie, efektívne riešiť problémy a vedieť 

nadviazať pozitívne vzťahy s inými. Výskumy ukázali, že SEL podporuje pozitívny vývoj a 

vývin jedinca, pričom znižuje problémové správanie. Sociálne a emocionálne učenie je 

vysoko účinný nástroj podpory duševného zdravia a prevencie duševných porúch (5). 

Programy sociálneho a emocionálneho učenia napomáhajú deťom integrovať do bežného 

života svoje zručnosti, postoje a správanie tak, aby zvládali každodenné výzvy a úlohy.  

V súčasnosti existuje mnoho takýchto programov a foriem, v akej sa realizujú. 

V Spojených štátoch amerických (USA) sa zavádzaním programov SEL do škôl zaoberá 

napríklad asociácia CASEL (CASEL z angl. The Collaborative for Academic, Social and 

Emotional Learning). Má už vyše dvadsaťročnú tradíciu a realizuje SEL programy 

v mnohých štátoch USA. Základným pilierom je rozvíjať u detí päť oblastí konkrétnych 

zručností, ktoré sú identické s programami SEL realizovanými v Európe a inde vo svete.  

Jednou z prvých zručností je sebauvedomenie. Ide o schopnosť presne rozpoznať svoje 

vlastné emócie, myšlienky a hodnoty, pričom jedinec vie, ako ovplyvňujú jeho správanie. 

Človek je schopný presne posúdiť svoje silné a slabé stránky a identifikovať svoje vlastné 

emócie. Druhou zručnosťou je schopnosť jedinca úspešne regulovať svoje emócie, myšlienky 

a správanie v rôznych situáciách, pričom vie efektívne zvládať stres a motivovať sa. Jedinec 

má schopnosť stanoviť si svoje osobné, pracovné a akademické ciele a pracovať na nich. 

Treťou zručnosťou je takzvané sociálne povedomie jedinca. Ide o schopnosť vedieť sa vcítiť 

do pocitov iných ľudí a vzťahov s ostatnými, vrátane ľudí z rôznych prostredí a kultúr. 

Schopnosť porozumieť sociálnym a etickým normám správania. Program sa zameriava najmä 

na rozvíjanie empatie jedinca, rešpektovanie ostatných a pod. Štvrtou zručnosťou sú vzťahy. 

Ide o schopnosť jedinca nadviazať a udržiavať zdravé a prospešné vzťahy s rôznymi 

jednotlivcami a skupinami. Ďalšou je schopnosť jasne komunikovať, vedieť počúvať, 

spolupracovať s ostatnými, vedieť odolávať neprimeranému sociálnemu tlaku, konštruktívne 

debatovať o konflikte a v prípade potreby vyhľadať, alebo ponúknuť pomoc. Poslednou 

zručnosťou je vedieť sa zodpovedne rozhodovať, robiť konštruktívne rozhodnutia a niesť za 

tieto rozhodnutia zodpovednosť, pričom je jedinec schopný správne identifikovať problémy, 

vie správne zanalyzovať situáciu, vie riešiť a vyhodnocovať problémy (6). Veľmi podobnými 



293 
 

programami SEL ako tie, ktoré sú realizované v USA, sú aj ďalšie programy po celom svete, 

ako napríklad program Go Strenghts, alebo program Start Empathy v USA. V Európe je 

takýchto programov niekoľko, ako napríklad holandský program SEED, program IYES, ktorý 

sa realizuje v niekoľkých európskych krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Grécko 

a Portugalsko, alebo program v Poľsku prebratý z USA s názvom Aggression Replacement 

Training. 

Na Slovensku sa od roku 2013 organizuje program sociálneho a emocionálneho učenia s 

názvom Zippyho kamaráti. U detí vo veku 5 – 7 rokov rozvíja a zdokonaľuje sociálne 

zručnosti. Program Zippyho kamaráti vytvorila pred viac ako dvadsiatimi rokmi britská 

mimovládna organizácia Partnership for Children, pričom sa postupne dostal do celého sveta. 

V dnešných časoch sa realizuje vo viac ako 30 krajinách. Programom Zippyho kamaráti (ZK) 

prešli celosvetovo už viac ako 2 milióny detí a výsledky dokazujú, že tento program je 

úspešný a plní svoj cieľ, ktorým je posilniť u detí schopnosť zvládať (z angl. coping skills), 

a tým predchádzať psychickým problémom. Prvých 5 rokov tento program na Slovensku 

zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od roku 2018 vzniklo 

občianske združenie (OZ) Zippy, ktoré realizuje tento program po celom Slovenku. Má na 

starosti akreditáciu samotného programu, propagáciu programu v materských a základných 

školách na Slovensku, školenie pedagógov, poskytovanie materiálov a vedeckú evaluáciu 

účinnosti programu. V súčasnosti už existuje aj voľné pokračovanie programu ZK pre staršie 

deti a realizuje sa pod názvom Kamaráti Jabĺčka (8 – 10 rokov) a Passport (11 – 13 rokov). 

Program Zippyho kamaráti je vhodný pre rozvoj všetkých detí, zdravých, ale i detí so 

špecifickými potrebami. Program pozostáva zo šiestich modulov a každý modul obsahuje 

štyri lekcie, týchto 24 lekcií spolu je potrebné realizovať počas jedného školského roka. V 

jednotlivých moduloch sa zameriava najmä na rozvoj pocitov, komunikáciu, vzťahy, riešenie 

konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou a v neposlednom rade i zvládanie nových 

situácií. Programom sú deti sprevádzané osobou, ktorá je im dobre známa. Ide o vyškolených 

pedagógov či školských psychológov. Celý program prebieha takzvaným učením sa hrou. Ide 

o súhrn aktivít, ktorých sa deti zúčastňujú spoločne v kolektíve triedy, s pedagógom, či 

rodičom alebo jednotlivo. Priebežne čítajú príbeh s hlavnými postavami v ich veku a 

o Zippym, ktorý je akýmsi maskotom programu. Počas programu sa veľa diskutuje, nikdy 

však dieťa nie je nútené odpovedať. Odpovedá len v prípade, že sa cíti komfortne a 

odpovedať chce, sprevádzajúci pedagóg ho nevyvoláva a nenúti k odpovedi. Programom sa 

deti učia uvedomovať si svoje pocity a hovoriť o nich, vedia vyjadriť čo chcú povedať, učia 

sa počúvať s porozumením, neskákať do reči. Deti sú v rámci programu vedené k 

samostatnosti, učia sa žiadať o pomoc, hľadať si kamarátov a najmä vedieť si udržať 

priateľstvá, navzájom si pomáhať a podobne. Program sa venuje aj zložitejším témam, ako je 

napríklad šikana. Deti sa učia ako ju rozoznať, prípadne koho a ako na ňu upozorniť. Ďalšími 

náročnejšími problematikami je učenie sa správne riešiť konflikty, či vyrovnať sa so zmenou 

a stratou, vrátane úmrtia domáceho zvieratka či blízkej osoby. Cieľom programu je, aby 

program podnietil deti pomocou aktivít si samé hľadať možné riešenia bežných situácií 

a v prípade, že si nevedia poradiť samé, aby vedeli požiadať o pomoc.  
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Dôležitým bodom programu Zippyho kamaráti sú aj úlohy, takzvané domáce aktivity, 

ktoré majú deti za úlohu robiť spolu so svojimi rodičmi, alebo s inou blízkou osobou. Práve 

tým, že deti sa venujú programovým aktivitám aj vo svojom domácom prostredí, rodičia sú 

informovaní, čo sa v rámci programu deje. Spolupráca rodič a dieťa môže pozitívne ovplyvniť 

vzťah dieťaťa k vykonávaným aktivitám, odhaliť včasnú šikanu a posilniť komunikáciu 

medzi rodičom a dieťaťom.  

V rámci programu Zippyho kamaráti už niekoľko rokov prebieha vedecká evaluácia, a to 

viacerými spôsobmi. Základom evaluácie sú vstupné a výstupné kresby detí, pred začatím 

programu a po jeho skončení. Deti kreslia vždy 2 obrázky podľa zadania: „Nakresli situáciu, 

v ktorej si sa cítil/a zle: smutný/á, nahnevaný/a, nervózny/a“ a „Čo by ti pomohlo cítiť sa 

lepšie?“. Učiteľ/ka dopíše ku každej kresbe stručné vysvetlenie kresby slovami dieťaťa. Tieto 

kresby sú kategorizované a ich porovnaním pred začatím programu a po jeho skončení je po 

absolvovaní programu zreteľný posun detí smerom k empatii a samostatnému zvládaniu 

situácií. Druhou úrovňou evaluácie je pedagógmi vyplnený dotazník o sociálnych 

zručnostiach jednotlivého dieťaťa pred začatím programu a opätovne po jeho skončení.  

Program Zippyho kamaráti má pozitívny dopad nielen na jednotlivé deti, ktoré ho 

absolvujú, ale aj na celú skupinu, triedu. Už po prvých lekciách sa vďaka dodržiavaniu 

pravidiel a rozvoju empatie zlepšuje celková atmosféra, a tým v konečnom dôsledku majú 

deti aj lepšie podmienky pre celkové učenie sa. Nezanedbateľný presah má program Zippyho 

kamaráti aj na učiteľov programu, ktorí často konštatujú, že vďaka jeho realizácii 

dôkladnejšie spoznajú žiakov, často si sami posilnia v programe nacvičované sociálne 

zručnosti a majú tak lepšie podmienky pre prácu s deťmi.  

Program Zippyho kamaráti (ako aj jeho voľné pokračovanie Kamaráti Jabĺčka pre staršie 

deti vo veku 8 – 10 rokov) sa momentálne realizuje na mnohých školách na celom Slovensku 

s cieľom umožniť všetkým deťom posilniť svoje duševné zdravie pre celý ďalší život.  

 

Záver 

Programy sociálneho a emocionálneho učenia napomáhajú v podpore duševného zdravia 

a prevencii duševných porúch. Ponúkajú deťom cielený a prospešný rozvoj zručností, ako je 

komunikácia, empatia, udržiavanie priateľstiev, vysporiadanie sa s kritickými a záťažovými 

situáciami. V niektorých krajinách sú SEL programy pevnou súčasťou školských osnov. Na 

Slovensku realizovaný medzinárodný program Zippyho kamaráti má ambíciu poskytnúť 

možnosť posilniť svoje duševné zdravie čo najväčšiemu okruhu detí.  
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Obezita je závažné chronické onemocnění postihující metabolismus a přímo či nepřímo 

celou řadu orgánových systémů, zejména kardiovaskulární a pohybový. Je charakterizována 

zmnožením tělesné tukové tkáně v organismu nad fyziologickou hranici (1, 2, 3). Podle 

posledních dostupných údajů za rok 2010 dosahuje výskyt obezity v dospělé české populaci 

21 % a celá 2 % dospělých trpí obezitou 3. stupně (4). Poslední dostupné informace o 

prevalenci obezity v České republice poskytla agentura STEM/MARK v roce 2013. Vzorek 

respondentů v počtu 1 758 osob starších 18 let byl dotazován v rámci terénního šetření. Podle 

těchto dat je v České republice 34 % osob s nadváhou a 21 % procent osob s obezitou. U 

obézních pacientů je diabetes mellitus 6-krát častější než u populace s BMI pod 30 kg/m
2
.
 
Na 

rozvoji obezity se nepochybně podílí omezení pohybové aktivity, což má za následek snížení 

fyzické zdatnosti. V důsledku toho se zvyšuje kardiovaskulární mortalita, zvláště ve vyšším 

věku (4, 5).  

Vědecké fórum Best of ECO 2019 

Autor příspěvku byl na podzim 2019 pozván k osobní účasti na vědecké fórum, které 

proběhlo v tureckém Istanbulu. Pod hlavičkou Evropské asociace pro studium obezity se ve 

dnech 19. a 20. října 2019 uskutečnilo v Istanbulu vědecké fórum s názvem Best of ECO 

2019. Evropský kongres obezity (ECO) se v roce 2019 uskutečnil na přelomu dubna a května 

ve skotském Glasgow a v Turecku se tak jednalo o výtah zajímavých prezentací, které zazněly 

poprvé na ECO 2019. Přednášejícími byli přední evropští obezitologové. Dvoudenního 

vědeckého fóra se účastnilo více jak 70 lékařů obezitologů převážně z Evropy, ale i např. 

z Indie nebo z Libanonu. Za Českou republiku byli přítomni čtyři lékaři, kteří se 

problematikou obezity zabývají. Během dvou jednacích dní zaznělo 20 ústních prezentací, 

včetně prezentací farmaceutických firem.  

Program odborného jednání obsahoval všechny části problematiky obezity. V prvním 

příspěvku dr. Abd Tahrani, endokrinolog z Univerzity Londýn popsal obezitu jako chronické 

multifaktoriální onemocnění. Upozornil na málo citovaný fakt, že s redukcí tělesné hmotnosti 

Životné podmienky a zdravie, 2021 
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klesá u pacientů energetický výdej. V přehledu aktuálních poznatků o obezitě citoval také 

vztah mezi sledováním televize a fyzickou aktivitou zejména u dětských pacientů.  

Dr. Jason Halford z University of Liverpool prezentoval britská data prevalence obezity. 

Od roku 1993, kdy prevalence obezity v Británii byla 15 %, došlo k nárůstu prevalence 

obezity na 29 % v roce 2018. V souladu s posledními pracemi citoval známý fakt, že nárůst 

obezity souvisí se sociální a ekonomickou situací pacientů. K nárůstu obezity dle autora také 

přispívá sedavý způsob života, nebo rozmach elektrických dopravních prostředků (kola, 

koloběžky). Podle Halforda 95 % britských dětí sleduje TV více jak 14 hodin týdně. Byl 

zdůrazněn špatný vliv influcencerů a TV médií, které propagují nezdravou stravu. Byl 

potvrzen také známý fakt, že riziková období pro získání nadbytečné tělesné hmotnosti jsou 

kromě změny práce, také svatba, narození dětí, nebo stop cigaret.  

V přednášce dr. Ramos-Salas z Univerzity Kristianstad ve Švédsku byla shrnuta 

problematika léčby obezity z hlediska psychologického a behaviorálního. V souladu se 

současnými pracemi se potvrdil fakt, že s nárůstem chuti k jídlu klesá i produkce hormonů 

leptinu a glucagon like peptidu, naopak roste produkce ghrelinu. Byla také prokázána známá 

souvislost mezi přítomností stresových faktorů a chuti k jídlu.  

Dr. Barbara McGovan, endokrinolog ze St. Thomas Hospital v Londýně ve své prezentaci 

potvrdila, že obvod pasu významně koreluje s množstvím celkového tělesného tuku. Hodnota 

BMI je stále považována za zlatý standard v antropometrii obézních pacientů, ale 

s přihlédnutím k rozdílům mezi asijskou a evropskou populací, která se liší v hodnotách BMI, 

obvod pasu, nebo množství celkového tělesného tuku. Norma obvodu pasu u mužů v Asii je 

90 cm a méně. Přednášející také zvýraznila význam hormonu leptinu při snižování tělesné 

hmotnosti.  

V bloku přednášek o léčbě obezity jako první vystoupil znovu dr. Abd Tahrani. 

Zopakoval všechny známé a základní pilíře léčby obezity. Byl znovu citován fakt, že redukce 

tělesné hmotnosti o 5 – 10 % vede k výraznému snížení komorbidit obezity. Poslední citovaná 

data ukazují na skutečnost, že režimovými a farmakologickými metodami lze redukovat 

tělesnou hmotnost maximálně o 15 %. Větší váhové úbytky jsou možné jen s použitím 

bariatrické chirurgie. Současné evropské doporučené postupy v léčbě obezity jsou v souladu 

s doporučenými postupy České obezitologické společnosti.  

Dr. farmacie Carl Roberts z University of Liverpool přehledně prezentoval současná 

známá antiobezitika. Na evropském trhu to jsou orlistat, omezeně fentermin, kombinace 

naltrexone/bupropion a od 2019 liraglutid. Na americkém trhu jsou navíc k dispozici 

kombinace fentermin/topiramat a lorcaserin. Budoucnost v léčbě obezity patří centrálně 

působícím lékům. Novinkou na trhu je semaglutid.  

Doc. Gerhard Prager, chirurg z FN Vídeň přehledně prezentoval indikace k bariatrickým 

operacím. V souladu s citovanými pracemi potvrdil, že v současnosti nejčastějším výkonem 

v bariatrické chirurgii je sleeve gastrectomy. Druhým nejčastějším výkonem je gastric bypass. 

Naopak ustupuje adjustable gastric band. Současné evropské doporučené postupy 
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v chirurgické léčbě obezity jsou v souladu s doporučenými postupy České obezitologické 

společnosti.  

Prof. Alex Miras z University of Istanbul měl přehlednou přednášku o možnostech léčby 

obézních diabetiků. Zdůraznil význam nových centrálních antiobezitik (liraglutide, 

semaglutide), stejně tak význam bariatrické chirurgie v léčbě, která je považována za zlatý 

standard u obézních pacientů s BMI nad 40. 

Na všechna přednesená sdělení navazovala hojná diskuse k jednotlivým tématům. 

V rámci volného bloku vystoupil dr. Vladimír Pavlík, Fakulta vojenského zdravotnictví, 

Hradec Králové. Upozornil, že na rozdíl od ostatních zemí EU je v ČR stále k dispozici 

preparát fentermin, který je schválen Českou obezitologickou společností jako centrální 

antiobezitikum. Dr. Pavlík dále krátce přiblížil prevalenci nadváhy a obezity v ČR a v AČR. 

Od roku 2017 bylo do legislativy AČR doplněno měření obvodu pasu, které u vojáků s vyšší 

muskulaturou lépe definuje dg. obezity, než hodnota BMI. Popsal preventivní projekt léčby 

obezity v AČR, kdy v letech 2013 – 2015 byly obézním vojákům poskytnuty dva léky na 

obezitu zdarma (fentermin a orlistat). Došlo průměrně k redukci tělesné hmotnosti o 6 kg za 

tři měsíce. Zdůraznil význam pohybové aktivity v rámci primární prevence obezity a vyzdvihl 

nadstandardní možnosti prevence obezity v AČR, kdy je pohybová aktivita nařízena povinně 

v rámci pracovní doby. Stejně tak jsou pro vojáky povinné i pravidelné každoroční 

preventivní prohlídky. Z reakcí zahraničních kolegů bylo při diskuzi patrné, že takové 

preventivní možnosti v oblasti obezitologie civilní zahraniční sektor nemá.  

Novinky ve farmakoterapii obezity 

Historie užívání antiobezitik je dlouhá a v historii byla, nebo stále je celá řada preparátů 

(6, 7). K již dlouho užívaným antiobezitikům Adipex, Xenical a Mysimba (ta od roku 2016) 

přibyl na českém trhu počátkem roku 2019 nový lék určený k farmakoterapii obezity. Jedná se 

o dalšího zástupce centrálního antiobezitika s účinnou látkou liraglutid. Obchodní název pro 

Českou republiku je Saxenda. Liraglutid je už několik let využíván primárně jako 

antidiabetikum, od roku 2019 jej lze nově použít i jako antiobezitikum u nediabetické 

populace. Liraglutid je analog lidského glukagonu podobného peptidu, což je hormon, který 

se po jídle uvolňuje z tenkého střeva. Účinná látka reguluje chuť k jídlu zvýšením pocitu 

plnosti a sytosti, zároveň snižuje pocit hladu. Indikace k nasazení antiobezitika je stejná, jako 

u ostatních léků tohoto určení (1, 2). Lék je uvolněn k preskripci i praktickým lékařům od 

roku 2019. Účinná látka je obsažena v jednorázovém předplněném vícedávkovém peru. 

Aplikace se provádí jednou denně formou subkutánního podání. Hladina léku se postupně 

titruje, začíná se dávkou 0,6 mg denně. Každý další týden se dávka zvyšuje, přičemž 

doporučená a udržovací dávka je 3 mg. Saxenda je prototyp nového a moderního centrálního 

antiobezitika, které je určeno k dlouhodobému užívání. Přípravek je vázán na lékařský předpis 

a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cena balení je cca 4 500 Kč a vydrží v 

závislosti na velikosti dávky od 18 dní pří dávce 3 mg až 90 dní při dávce 0,6 mg. Nežádoucí 

účinky nejsou časté a obvykle po několika dnech maximálně týdnech vymizí. Z tohoto 

pohledu je velmi důležitá postupná titrace dávky. Je velmi individuální, jak vysoká bude již 

plně účinná dávka bez nežádoucích účinků (8, 9). Od roku 2020 v souladu s povolením SÚKL 
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farmaceutická firma, která lék vyrábí a prodává, nabízí akci 1+1. To znamená, že za jedno 

pacientem vyzvednuté měsíční balení dostane druhé měsíční balení pacient zdarma. Po 

domluvě s předepisujícím lékařem lze indikovat lékárny, které v akci 1+1 nabízí první balení 

léku v ceně hluboko pod 4 000 Kč. Dle mých prozatímních zkušeností s novým centrálním 

antiobezitikem se jedná o účinnou a dlouhodobou formu farmakoterapie obezity. Podmínkou 

plnohodnotného úspěchu léčby je samozřejmě dodržování režimových opatření, v prvé řadě 

pravidelné pohybové aktivity (10).  

 

Závěr  

Populace vojenských profesionálů je svým způsobem výběrová, zastoupená zčásti 

mladými, fyzicky zdatnými jedinci bez významných zdravotních komplikací. Přesto 

v literatuře citovaný vysoký podíl jedinců s nadváhou nebo obezitou, případně nález podílu 

jedinců s parametry biochemickými mimo doporučené hodnoty, znamená memento pro 

budoucí vývoj zdravotního stavu vojáků (11, 12). Zvláštní důraz by měl být kladen na jedince 

starší 40 let. V této věkové kategorii narůstá počet vojáků s antropometrickými a 

biochemickými parametry mimo fyziologická rozmezí.  

V rámci rezortu MO máme jedinečnou možnost pozitivně ovlivnit velkou populační 

skupinu ve smyslu primární prevence neinfekčních onemocnění hromadného výskytu a 

přispět tak mimo jiné k naplňování Národního programu podpory zdraví. Díky unikátnímu 

systému rozšířených preventivních prohlídek máme možnost včas zachytit jedince v riziku 

rozvoje jednotlivých onemocnění a zahájit také cílenou intervenci. Farmakoterapie obezity je 

nedílnou součástí léčby tohoto chronického onemocnění (1, 2, 13, 14, 15).  

 

Konflikt zájmů 
Autor na svojí čest prohlašuje, že není v konfliktu zájmů ve vztahu k obsahu tohoto příspěvku ani 

žádné jeho části.  
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