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Úvod  
 
            Porucha autistického spektra (PAS) je neurovývinová porucha vyznačujúca sa 
pervazívnymi ťažkosťami prítomnými od raného detstva. Autizmus je charakteristický 
deficitmi v sociálnej interakcii a komunikácii a prítomnosťou úzko vymedzených, 
repetitívnych a stereotypných vzorcov správania (1). Prevalencia PAS v súčasnosti vykazuje 
stúpajúcu tendenciu, posledná štúdia z USA udáva pomer 1:54 (2) 

Priamy tabakový dym aj pasívny dym (tzv. environmentálny tabakový dym – 
environmental tobbaco smoke, ETS) sú komplexné zmesi zahŕňajúce tisíce chemikálií, ktoré 
predstavujú toxické zaťaženie s podozrením na rôzne dopady na neurovývin (3). 
V posledných rokoch intenzívne vzrástol záujem o výskum vplyvu pasívneho fajčenia na 
mentálne zdravie jedincov. Výsledky viacerých štúdií naznačujú asociáciu medzi pasívnym 
fajčením a psychickými poruchami (4–7). Metaanalýza z roku 2013 (8) ukazuje, že 
postnatálne vystavenie pasívnemu fajčeniu je asociované s horšími školskými výsledkami a 
slabším kognitívnym výkonom starších detí a adolescentov, taktiež sa zistilo spojenie medzi 
pasívnym fajčením a  neurovývinovým oneskorením.  

Jedným z možných dôvodov vyššie spomínaných javov je účinok nikotínu na 
nikotínové acetylcholínové receptory. Expozícia nikotínom indukuje štrukturálne a synaptické 
zmeny vo vyvíjajúcom sa mozgu a tieto zmeny môžu pretrvať aj v neskoršom živote.(9). 
Ďalším možným mechanizmom účinku nikotínu je zmena v dopaminergickom systéme. 
Bandiera a kol. (4) predpokladajú, že tak ako pri dlhodobom aktívnom fajčení, aj pasívne 
fajčenie môže viesť k zníženiu dostupnosti dopamínových receptorov.  

Napriek viacerým výskumom o vystavení environmentálnemu tabakovému dymu 
(ETS) v ranom veku a jeho neurovývinovými dopadmi u zdravej detskej populácie (9–13), 
relatívne málo štúdií sa venuje tomuto vzťahu v populácií s PAS, navyše aj závery niekoľkých 
existujúcich štúdií  sú nejednoznačné (14–17). Jedným dôvodom nekonzistentnosti záverov 
môže byť aj použitie rozličných metód hodnotenia expozície ETS.  

Expozíciu tabakovému dymu možno merať subjektívnymi a objektívnymi metódami. 
Vzhľadom na to, že subjektívne hodnotenie, teda výpovede rodičov o svojich fajčiarskych 
návykoch, nemusia byť vždy spoľahlivé (18), je potrebné použiť aj objektívne meranie na 
určenie miery vystavenia. Kotinín je hlavným metabolitom nikotínu a je najvhodnejším 
objektívnym markerom na meranie pasívnej expozície tabakovému dymu (19–21). Zároveň je 
najpoužívanejším biomarkerom pri rozlíšení aktívnych a pasívnych fajčiarov (22). Približne 
80 - 85% nikotínu sa metabolizuje v pečeni a pomocou enzýmov sa konvertuje na kotinín 
(20).  

V našej štúdii, na zistenie rozsahu pasívneho fajčenia detí s autizmom, sme použili 
oba prístupy. Cieľom našej štúdie bolo skúmanie zhody medzi subjektívnym a objektívnym 
hodnotením ETS u detí s PAS.  
 
 



 
Metódy 

 
Výskumný súbor tvorilo 33 detí s PAS. Priemerný vek participantov bol 4,95 roka 

(±1,73 SD). Prítomnosť poruchy autistického spektra dieťaťa sme hodnotili pomocou 
diagnostického interview na autizmus (ADI-R), diagnostickej škály pre autizmus (ADOS-2). 
Objektívnym ukazovateľom vystavenia ETS bol kotinín. Kotinín v moči sme merali použitím 
súpravy ELISA (Enzyme Linked Immunesorbant Assay) podľa inštrukcii výrobcu. 
Subjektívnym ukazovateľom vystavenia boli odpovede rodičov na nami vytvorený dotazník 
(Dotazník miery vystavenia dieťaťa environmentálnemu tabakovému dymu), ktorý je 
zameraný na detekciu fajčiarskych návykov rodičov, na výskyt fajčenia v domácnosti a na 
možný výskyt vystavenia dieťaťa pasívnemu fajčeniu. Získané dáta boli spracované a 
analyzované pomocou štatistického programu SPSS Statistical Package for Social Science 
(SPSS) version 25 (International Business Machines Corp., New Orchard Road, Armonk, 
New York, USA). Zhodu medzi dvoma metódami sme hodnotili pomocou kappa štatistiky, 
senzitivity, špecificity, pozitívnej a negatívnej predpovednej hodnoty. Na zistenie závislosti 
medzi premennými sme použili Spearmanov korelačný koeficient. 
  
 

Výsledky 
 

Tabuľka č. 1 Zhoda medzi subjektívnym hodnotením expozície detí pasívnemu 
fajčeniu na základe výpovedí rodičov a objektivizáciou presným stanovením hladiny kotinínu 
v moči  
 

Kotinín vs. ETS 
Miera zhody Spolu 
Kappa 0,613 
Spearmanove korelácie 0,616 
Senzitivita 70,59 
Špecificita 89,29 
Predpovedná hodnota pozitívna 87,05 
Predpovedná hodnota negatívna 74,85 
Diagnostická presnosť 82,22 
  

Na základe kappa štatistiky sme zistili významnú zhodu medzi dvoma ukazovateľmi 
pasívneho fajčenia. Identifikovali sme vysokú mieru senzitivity a špecificity a diagnostickej 
presnosti. 
 

Tabuľka č. 2 Korelácie medzi hladinou kotinínu a parametrami dotazníka expozície 
ETS 
  Kotinín ng/ml 

Vystavenie ETS  r ,684** 
p 0,000 

Fajčenie matky v súčasnosti r ,397* 

p 0,022 
Fajčenie otca v súčasnosti r ,644** 

p 0,000 
Koľko cigariet sa v domácnosti vyfajčí r ,638** 



p 0,000 
Ako často je dieťa vystavené ETS r 0,228 

p 0,202 
Fajčenie v domácnosti r ,648** 

p 0,000 
r – korelačný koeficient; p – p-hodnota (sig.(2-tailed); * <0,05; ** <0,01  
  

Korelačné analýzy poukázali na štatisticky signifikantné pozitívne korelácie medzi 
hladinou kotinínu a výpoveďami rodičov o miere vystavenia pasívnemu fajčeniu dieťaťa. 
Nepozorovali sme významný vzťah medzi častosťou vystavenia ETS a hladinou kotinínu. 
 

Diskusia a záver 
 

Validitu subjektívneho hodnotenia vystavenia detí pasívnemu fajčeniu sme určili 
pomocou kappa štatistiky, senzitivity, špecificity, predpovednej hodnoty pozitívnej 
a negatívnej. Koeficient kappa predstavuje percentuálnu zhodu medzi subjektívnym 
hodnotením rodičov vystavenia pasívnemu fajčeniu ich detí a presným laboratórnym 
stanovením hladiny kotinínu v moči u exponovaných, pričom sa berie do úvahy zhoda 
náhodou. Predpovedná hodnota pozitívna (PV+) je pravdepodobnosť, že testovaná osoba 
má naozaj ochorenie v prípade pozitívneho testu. V našom prípade  ide o percento tých detí, 
ktorých rodičia udávajú expozíciu pasívnemu fajčeniu a majú to objektivizované hladinou 
kotinínu v moči. Predpovedná hodnota negatívna (PV-) je pravdepodobnosť, že testovaná 
osoba naozaj nemá ochorenie v prípade pozitívneho testu. V našom prípade ide o percento 
tých detí, ktorých rodičia neudávajú expozíciu pasívnemu fajčeniu a majú to objektivizované 
nízkou hladinou kotinínu v moči. Senzitivita predstavuje pravdepodobnosť pozitívneho 
testovania, ak je choroba naozaj prítomna. Špecificita je pravdepodobnosť negatívneho 
testovania, ak choroba naozaj nie je prítomná. Tieto ukazovatele vzájomne spolu súvisia 
a ukazujú úroveň validity skríningového  testu. Koeficient kappa predstavuje percentuálnu 
zhodu medzi subjektívnym hodnotením rodičov vystavenia pasívnemu fajčeniu ich detí 
a presným laboratórnym stanovením hladiny kotinínu v moči u exponovaných ak sa berie do 
úvahy zhoda náhodou. Koeficient kappa (0,613) v našom prípade prekračuje požadovanú 
hranicu, môžeme preto povedať, že medzi dvoma použitými metódami je významná zhoda 
(23).  

Zistili sme štatisticky významné pozitívne korelácie medzi objektívnym 
a subjektívnymi ukazovateľmi vystavením ETS. Hladina kotinínu v moči signifikantne 
korelovala s vystavením ETS podľa výpovede rodičov, taktiež s fajčením otca alebo matky, 
tiež s fajčením v domácnosti. Metaanalýza z roku 2020 (17), zameraná na vzťah medzi 
pasívnym fajčením detí a PAS, zistila, že doposiaľ jediná štúdia (14) stanovala vystavenie 
pasívnemu fajčeniu aj objektívnou aj subjektívnou metódou, všetky ďalšie štúdie použili len 
subjektívnu, teda dotazníkovú metódu. Kim a kol. (14) sa venovali vzťahu medzi hladinou 
kotinínu a prejavmi ADHD a PAS.  Ich výsledky naznačujú, že vyššia hladina kotinínu v 
moči je spojená s horšou schopnosťou adaptácie a so slabším výsledkom v teste kognitívnych 
funkcií. Na základe svojich výsledkov autori tvrdia, že pasívne fajčenie má negatívny efekt na 
manifestáciu symptomatiky PAS aj ADHD.  

Naše výsledky poukazujú na významnú zhodu medzi subjektívnymi a objektívnymi 
ukazovateľmi vystavenia pasívnemu fajčeniu detí s PAS. Naše zistenia tiež poukazujú na 
dôležitosť merania expozície ETS prostredníctvom merania hladiny kotinínu. V ďalších 
štúdiách by bolo potrebné hlbšie skúmať vzťah medzi pasívnym fajčením a behaviorálnymi 
prejavmi detí s PAS.  
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