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MOŽNOSTI A OMEZENÍ POUŽITÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH DAT
PŘI ODHADU MÍRY RIZIKA EXPOZICE KARCINOGENNÍM FAKTORŮM1

V. Bencko
Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, Česká republika

Epidemiologie novotvarů se ocitla na křižovatce nových výzev a šancí. Zatím co
hlavní karcinogenní faktory v pracovním prostředí byly již identifikovány nyní jsme
konfrontováni s dlouhým seznamem potenciálních, podezřelých karcinogenů, pro které
epidemiologická data buď chybí vůbec, nebo jsou dosud neadekvátní. Počet komerčně
využívaných chemikálií se odhaduje mezi desítkami tisíc a více než 140 tisíc položkami (1).
Pro většinu z nich chybí relevantní toxikologické informace, aby pro ně mohly být stanoveny
žádoucí hygienické standardy/nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší či pitné vodě, nebo
přijatelné denní dávky z potravin (2). Karcinogeny zařazené do klasifikace IARC/WHO byly
původně identifikovány v pracovním prostředí proto, že dělníci byli na pracovištích
exponováni koncentracím/dávkám o nejméně jeden, nezřídka více řádům vyšším než běžná
populace. Po přijetí příslušné legislativy v oblasti ochrany zdraví na pracovištích pak došlo
obvykle ke dramatickému snížení expozice klasickým karcinogenům především na
pracovištích.
Pokroky v oblasti disciplin na kterých závisí metody odhadu míry zdravotního rizika
expozice představují slibný předpoklad porozumění vlivu škodlivých faktorů na zdraví lidí.
V posledních desetiletí je patrný značný pokrok v oblasti odhadu zdravotních rizik, stejně
jako v široké oblasti epidemiologie rakoviny. Ten zahrnuje nejen výzkum v oblasti expozice
karcinogenům v životním a pracovním prostředí, ale vzrůstající důraz se klade také na
rizikové faktory životního stylu včetně výživy.
Tradiční epidemiologické přístupy v epidemiologii u širokého spektra podezřelých
karcinogenů selhaly díky nedostatečnému rozsahu souborů vyšetřovaných osob a
neadekvátním údajům popisujícím míru jejich expozice.

1

Tento příspěvek byl vypracován v rámci aktivit podporovaných Ligou proti rakovině, Praha.
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Zvýšení počtu probandů – multicentrické studie
V průběhu posledních desetiletí razantně vzrostl počet navzájem spolupracujících
studií co ve svém důsledku vedlo ke podstatnému zvýšení počtu probandů
v epidemiologických studiích. To vedlo ke zvýšení síly těchto studií, tedy naději identifikovat
významné asociace mezi expozicí a studovaným klinickým parametrem-v našem případě
některou ze studovaných malignit. Například, pokud uvažujeme celoživotní expozici
související s profesí, je velmi pravděpodobné, že u případů pocházejících z obecné populace
bude její zastoupení ve vyšetřovaném souboru nízké (nejčastěji pod 5, nanejvýš však do
10 %) a s ní spojené riziko musí být z uvedeného důvodu nejméně 1000 případů a stejný
počet kontrol, aby byla naděje identifikovat statisticky významné kauzální souvislosti mezi
expozicí a studovanou malignitou (2, 3). Tyto počty případů a kontrol je obvykle obtížné
získat v jednotlivých nemocnicích či centrech během doby obvykle vyhrazené na řešení
výzkumných projektů, obvykle 3, nanejvýš však 5 let, včetně nezbytného “vyčištění databází“
a vyhodnocení získaných dat. Proto dnes nejčastějším řešením uvedeného problému jsou
multicentrické studie. Kromě významného zvýšení síly studie poskytují další výhody,
zejména širší rozsah míry expozice sledovaným faktorům co je nanejvýš užitečné z hlediska
analýzy vztahu dávky (míry expozice) a účinku a je příležitostí analyzovat také zjištěné
rozdíly v expozici mezi zúčastněnými centry, oblastmi či zeměmi.
Multicentrické studie mohou být provedeny v zásadě dvěma způsoby. Spolupráce
může být iniciována po ukončení jednotlivých studií (retrospektivně) nebo před jejich
zahájením, co představuje z metodického hlediska zásadně výhodnější alternativou ve fázi
hodnocení databáze výsledků. Tyto prospektivní studie se staly možnými od doby, kdy
mezinárodní instituce, v našem případě Evropská komise, začaly nabízet možnost podpory
těchto nákladných projektů. Zásadní předností tohoto typu studií je jednotný protokol sběru
dat ve všech zúčastněných centrech co prakticky vylučuje nežádoucí chybění důležitých
informací ve fázi poolování dat před jejich statistickou analýzou. To je naopak vážným
problémem u retrospektivně prováděných meta-analýz.
Z naší perspektivy zemí střední a východní Evropy významným příkladem těchto
studií jsou mulcitentrické studie zaměřené na rakovinu plic organizované
IARC/WHO/Lyon/Francie a na ni navazující studie podle identického protokolu zaměřená na
malignity ledvin podporovaná také NCI/Bethesda/USA (3, 4). První z obou studií byla
podpořena 4. Rámcovým programem EK a zúčastnily se v ní 3 centra z České republiky, 2
centra z Polska a po jednom centru Maďarsko, Rumunsko, Ruská federace a Slovensko.
Zpřesnění odhadu expozice
Optimalizace metod odhadu expozice a redukce jejich nežádoucích odchylek od
skutečnosti, zkreslení (misclassification) představuje nejobtížnější komponentu
epidemiologických studií uvedeného typu. Dokonalý odhad míry expozice u nemocí
s dlouhou latencí, ke kterým zhoubné novotvary nepochybně patří by představovalo jejich
kvantitativní měření po celou dobu expozice co je v dohledné době nerealizovatelnou utopií.
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Dostupnost dat o skupinové expozici v několika časových intervalech je v případě
profesionální expozice v relativně vzácných případech, v epidemiologických studiích
vycházejících z běžné populace, hodnocena jako výjimečná, “luxusní“ situace.
V populačních studiích případů a kontrol expozice karcinogenním faktorům lze
odhadovat pouze retrospektivně. Díky tomu se tyto odhady zakládají na informacích
týkajících se profese probandů získaných od nich nebo jejich blízkých příbuzných, které
mohou být upřesněny individuálně, případ od případu, zkušeným expertem v oblasti hygieny
práce či v pracovním lékařství znalým situaci v regionálním průmyslu. Nicméně, subjektivní
charakter odhadu a omezené použití objektivně naměřených dat týkajících se míry expozice
v těchto studiích jsou jejich hlavní slabinou, protože vzniká reálné riziko zkreslení míry
expozice probandů při absenci “zlatého standardu“ (5 – 8).
Významnou šancí zlepšení uvedené obtížné situace je opuštění hrubých parametrů
expozice typu kuřák/nekuřák obecně exponovaný/neexponovaný, přesněji kvantifikovaným
odhadem pokrývajícím dobu expozice (např. už řadu let používaným parametrem, kterým je
již tradiční odhad množství krabiček vykouřených cigaret). Údaje tohoto druhu jsou pak
cenné při hodnocení vztahu dávka/účinek který má klíčový význam při rozhodování o možné
kauzalitě příslušného vztahu. V neposlední řadě takto strukturované údaje umožňují
porovnání výsledků analýzy dat shromážděných jednotlivými centry, s ohledem na druh
průmyslu, profesi, či rizikové faktory životního stylu a výživy za standardizovaných
podmínek.
V uvedeném kontextu mají rychle rostoucí význam biomarkery expozice, které se sice
používají již desítky let, ale jejich potenciál dosud nebyl plně využit. Jejich potenciál vynikne,
pokud studovaný faktor může vstupovat do organizmu člověka několika cestami (např.
toxické kovy), nebo zdroje expozice jsou obtížně hodnotitelné (např. pasivní kouření). Jsou
situace, kdy biomarkery expozice poskytují cenné informace i v klasických
epidemiologických studiích. Např. při studiu expozice místních populací exponovaných
arzenu v pitné vodě.
Jeho koncentrace je sice ve vodě stanovena, ale odhad míry expozice je závislý na
řadě parametrů – jmenovitě na množství vypité vody a vody použité při vaření, ze kterých je
odhadován denní příjem. Užitečným objektivním řešením tohoto problému je stanovení
arzénu ve vlasech, nehtech, moči nebo krvi. Vhodnost jednotlivých variant musí být zvážena,
pokud jde o chronickou nebo akutní míru expozice. Z uvedených parametrů “sui generis“
nelze hodnotit zdravotní riziko, ale ilustrují jejich potenciální užitečnost při realistickém
odhadu míry expozice daných osob a její rozptyl ve vyšetřovaném souboru.
Epigenomika, nové šance a příležitosti
Zatím co genetice zhoubných novotvarů byla v posledních desetiletích a dosud je
věnovaná nepřehlédnutelná řada epidemiologických studií ocenění a praktická aplikace
epigenetických aspektů těchto studií je relativně recentní záležitostí. Studium úlohy
epigenetických změn vyvolaných xenobiotiky z prostředí, potravy a rizikovými faktory
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životního stylu je dosud v počátečním stadiu. Dosud je málo známo o mechanizmu pro zdraví
člověka nepříznivých epigenetických poruch indukovaných prostředím či dietou. Zatím co je
již nashromážděn dostatek důkazů, že aberantní metylace DNA může být důsledkem expozice
epimutagenům, dosud máme pouze nedostatečné důkazy důsledků stimulace, kterou
způsobují dědičné změny uchovávané v histonech. Epigenetika je dosud málo probádané, ale
o to lákavější pole pro seriózní výzkum. Přesto že se zdá nevyhnutné, že některé poruchy či
modifikace histonů mohou být indukovány dietou nebo faktory prostředí, a snad přispívají
k rozvoji chronických nemocí včetně zhoubných novotvarů, spolehlivé důkazy reálnosti
těchto podezření dosud chyběl. Epigenetické alterace jsou na rozdíl od klasických
genetických změn reverzibilní a probíhají stupňovitě. To je právě hlavním důvodem jejich
intenzivního studia a jejich potenciál pro využití ve strategiích primární prevence (9).
Multicentrické a rozsáhlé kohortové studie nabízejí nadějné možnosti studia vlivu
epigenetických faktorů diety a prostředí vyvolávajících rakovinu. Jako příklad takové studie
v pokročilém stadiu řešení může sloužit Evropská prospektivní studie vztahu výživy a
rakoviny podporovaná Evropskou komisí probíhající v 10 evropských zemích (10) a již
zmíněné studie rakoviny plic a ledvin v zemích střední a východní Evropy a jim podobné
studie malignit nosohltanu (např. 11, 12). Tyto studie zahrnují několik tisíc probandů a
představují unikátní šance identifikovat rizikové či projektivní faktory prostředí, diety a
životního stylu.
Z těch protektivních se povedlo při použití mendelovské randomizace prokázat
protektivní působení křížatých rostlin v dietě v případě rakoviny plic i ledvin spolu
s vysvětlením mechanizmu jejich projektivního působení. Toto závisí inverzně na expresi
genů glutathion-S-transferázy (3, 4).
Odhad míry rizika
Odhad rizika je rychle se vyvíjející obor a metody jeho výpočtu prochází
pozoruhodným vývojem. Prodleva mezi expozicí a účinkem spolu s pozdními následky
expozice (cessation lag a lingering effect) jsou významnými aspekty současného přístupu
k řešení posuzovaných situací a mají význam pro hodnocení vztahu dávka/účinek v uvedeném
kontextu (13, 14). Navíc, díky tomu, že přihlíží k biologickému mechanizmu působení
příslušného faktoru jsou tyto koncepty užitečné při analýze ekonomického užitku případné
následné intervence. Koncept kumulativních a pozdních účinků může být využit při analýze
epidemiologických dat k odhalení skrytých biologických konotací se sledovaným novotvarem
a tak podpořit současné snahy charakterizovat riziko a posléze redukovat nejistoty v odhadu
míry jeho rizika.
Kontraverze doslova se hemžící kolem metodických přístupů používaných k odhadu
míry zdravotních rizik zahrnují především extrapolace mimo rozsah dostupných dat o
expozici, zejména pod obvyklou oblast “prahových dávek“ podtrhované nejistotami a
omezeními použití dat z observačních studií (15, 16) a politickými implikacemi těchto odhadů
(2). Skeptici argumentují tím, že odhad rizika ve své dnešní podobě není přiměřeným

16

nástrojem, pokud jde o odhad zdravotního rizika plynoucího z expozice rizikovým faktorům
v životním a pracovním prostředí (17). Jejich hlavní námitka je, že sílící debaty kolem tohoto
problému mohou být zneužity a mohou vést k nežádoucímu zdržení příslušných legislativních
opatření.
Jako odstrašující příklad z legislativní praxe se uvádí odhad rizika karcinogenity
tuhých partikulí v emisích dieslových motorů, který se v US Environmental Protection
Agency zdržel 20 let (!) díky nejrůznějším námitkám a alespoň z části vykonstruovaným
pochybnostem ze strany odborníků různých profesí. Nelze vyloučit, že nejspíše
nezanedbatelná část z nich pracovala ve prospěch výrobců těchto motorů a dokud nebylo
nalezeno technické řešení problému vedoucí ke snížení příslušných emisí, tak přijetí
příslušných emisních limitů bylo nekonečnou řadou námitek blokováno (18).
Vzrušené debaty se objevily před několika málo lety před přijetím “principu
předběžné bezpečnosti“, který byl přijat jako alternativní základ evropské legislativy v oblasti
ochrany prostředí a zdraví a také v ochraně zdraví spotřebitelů (consumers protection) (19,
20). Tento princip je definován jako potřeba přijetí preventivních opatření k odvrácení
ohrožení zdraví lidí i když v příslušné době není škodlivý účinek uvedeného faktoru
spolehlivě, definitivně prokázán podle principů “mediciny založené na důkazu“.
Z epidemiologického hlediska se nejedná o žádnou “novinku“. John Snow přesvědčil místní
úřad, aby uzavřel pumpu na Broad Street aby zastavil epidemii cholery v jejím okolí řadu let
předtím, než Robert Koch objevil Vibrio cholerae a prokázal, že se jedná skutečně o infekci
šířenou vodou. Tato již klasická historka podtrhuje význam přijetí preventivních opatření
v době, kdy čelíme řadě nejistot, po zvážení míry rizika jejich nepřijetí.
Na oba principy – “odhad zdravotního rizika“ a “princip předběžné bezpečnosti“
nenahlížíme jako nutně konfliktní paradigmata, ale lze na ně nahlížet jako na komplementární
přístupy použitelné “ad hoc“ podle množství informací, které je k dispozici v době, kdy je
potřebné, nezřídka v nouzové situaci, rozhodnout o přijetí preventivních opatření. V případě
expozice karcinogenům se obvykle nejedná o nouzové situace jako v případě epidemií či
přírodních nebo průmyslových katastrof či havárií, nicméně naše nezáviděníhodná pozice ve
výskytu malignit ledvin a kolorektálního karcinomu i u některých o něco méně
frekventovaných malignit v naší populaci by měly být racionálním úvodem ke zintenzivnění
nejen výzkumné práce, ale také povzbuzením o snahy v oblasti primární prevence na tomto
poli. Rozevírající se “nůžky“ mezi rostoucí incidencí a naznačenou stagnací úmrtnosti na
uvedené malignity jsou nesporným úspěchem sekundární prevence, tedy včasnější
diagnostiky a úspěšné terapie, na rozdíl od kulhající, podfinancované prevence primární.
Závěr
Epidemiologická data hrají klíčovou roli v klasifikaci lidských karcinogenů. Intenzivní
zapojení genomických aspektů, jako integrální a nezastupitelné položky epidemiologických
studií chronických nemocí, spolu s přijetím současné koncepce multicentrických studií a
rozsáhlých kohortových studií roste naděje, že v dohledné době dojde k identifikaci klinicky
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využitelných biomarkerů a přijetí nových strategií nejen pro analýzu zdravotního rizika, ale
také pro primární prevenci těchto nemocí včetně malignit. Prevence, zejména ta primárnípředcházení nemocem totiž patří k hlavním prioritám veřejného zdravotnictví 21. století.
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BIOMONITORING ŤAŽKÝCH KOVOV V KRVI, MOČI A VLASOCH
U OBYVATEĽOV ŽIJÚCICH V BLÍZKOSTI SPAĽOVNE KOMUNÁLNEHO
ODPADU V KOŠICIACH

Z. Dietzová, J. Labancová, A. Hudák
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT, a.s. Košice je v prevádzke asi 20 rokov. Až
posledných 5 rokov, zavedením nápravných opatrení zo strany prevádzkovateľa,
zaznamenávame klesajúcu tendenciu emisií (v t/rok) do ovzdušia. Monitorovaním kvality
zložiek životného prostredia v okolitých obciach – Kokšov Bakša, Valaliky, Geča, Košice –
Krásna sa zistilo, že vo voľnom ovzduší okolitého životného prostredia zo sledovaných imisií
prekračujú povolené limitné koncentrácie Cd, Cr a Ni. V ornej pôde nadlimitné koncentrácie
vykazujú Cr, Cd, Pb, Hg, Cu, As, Sb a v individuálnych vodných zdrojoch došlo k miernemu
prekročeniu As v dvoch vzorkách (z 30). V rámci výskumu vplyvu zložiek životného
prostredia na zdravie okolo žijúcich obyvateľov bol v okolí košickej spaľovne realizovaný aj
biomonitoring zameraný na sledovanie koncentrácií ťažkých kovov – As, Sb, Pb, Hg a Cd
v krvi, moči a vlasoch.
Cieľom biologického monitoringu bolo získať podklady pre hodnotenie zdravotných
dôsledkov vystavenia ľudského organizmu toxickým a karcinogénnym kovom z vonkajšieho
životného prostredia v okolí spaľovne. Hlavné zameranie bolo na biomonitoring v dospelej
populácii a detí od 10 rokov. Vyšetrených bolo spolu 251 respondentov, u ktorých bola
jednorázovo odobratá žilová krv, moč a vlasy za účelom stanovenia koncentrácií sledovaných
ťažkých kovov. Vyšetrení obyvatelia boli vo veku 10 – 75 rokov, priemerný vek 44,3 r (obr.
1). Členmi súboru boli respondenti, ktorí v sledovaných obciach žijú minimálne 10 rokov.
Súčasťou biomonitoringu bolo aj realizovanie dotazníkovej metódy uskutočnenej pomocou
riadeného rozhovoru. Zisťované boli osobné údaje respondentov, počet rokov prežitých v obci
pri spaľovni, povolanie, typ zamestnania (otázky zamerané na možné zdroje znečistenia
ovzdušia), najčastejšie zdravotné problémy, chronické ochorenia, alergie, pravidelné užívanie
liekov, rodinná anamnéza, základné otázky o spôsoboch a návykoch v stravovaní, fajčenie,
telesná aktivita atď. Každému respondentovi bol navyše odmeraný tlak krvi, pulz, váha,
výška, % telesného tuku a prístrojom Reflotron v kapilárnej krvi koncentrácia cholesterolu
a glukózy.
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Obr. 1. Grafické rozloženie vyšetrených respondentov podľa veku a pohlavia (celkový počet 251)

Materiál a metódy
Od 251 respondentov sa jednorazovo odobralo spolu 538 vzoriek biologického
materiálu, z toho bolo 214 vzoriek krvi, 238 vzoriek moču a 86 vzoriek vlasov. K odobratej
vzorke žilovej krvi (cca 5 ml) sa pridalo 0,1 ml heparínu na zabránenie zrážania. Vzorky sa po
odbere uchovávali v plastových skúmavkách v mrazničke. Pred analýzou sa zriedili 0,1 %
roztokom Tritonu v 0,45 % HNO3 v pomere 1 : 3, homogenizovali ultrazvukom a analyzovali.
Vzorky vlasov sa čistili saponátom v ultrazvukovej čističke, opláchli deionizovanou vodou,
acetónom a opäť vodou. Vysušené vlasy sa nastrihali na malé kúsky a mineralizovali
s kyselinou dusičnou v mikrovlnovom zariadení DMS 2000. Na mineralizáciu sa vážilo 0,3 až
0,5 g vzorky, ku ktorej sa pridalo 5,5 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. Výsledný
mineralizát sa doplnil deionizovanou vodou. Vzorky moču sa odobrali do plastových
uzatvárateľných nádobiek a skladovali v mrazničke. Po rozmrazení sa analyzovali priamo bez
úpravy.
Laboratórne stanovenie As, Sb, Cd, Pb
Na stanovenie týchto kovov sa použila metóda AAS-GTA a atómový absorpčný
spektrometer SpektrAA 220 so Zeemanovou korekciou pozadia. Mineralizát sa dávkoval
priamo do meracieho zariadenia. Pri analýze vzoriek biologického materiálu sa použila
kalibrácia metódou štandardného prídavku. Na kontrolu správnosti merania sa použili
certifikované referenčné materiály SMÚ v Bratislave a firmy Merck.
Stanovenie Hg v biologickom materiáli sa uskutočnilo bezplameňovou atómovou
absorpčnou spektrometriou na jednoúčelovom prístroji AMA 254. Vzorky krvi a moču sa po
rozmrazení a vytemperovaní na teplotu pracovného prostredia analyzovali priamo. Vzorky
vlasov sa analyzovali po mineralizácii vlasov (tab. 1).
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Tab. 1. Hodnoty LOQ pre stanovenie kovov v krvi, moči a vlasoch

Krv
Moč
Vlasy

Arzén (As)
0,0137 mg.l-1
0,0048 mg.l-1
5,86 μg.kg-1

Antimón (Sb)
0,00203 mg.l-1
0,0080 mg.l-1
20,02 μg.kg-1

LOQ
Kadmium (Cd)
0,00058 mg.l-1
0,0010 mg.l-1
43,74 μg.kg-1

Olovo (Pb)
0,0135 mg.l-1
0,0080 mg.l-1
82,41 μg.kg-1

Ortuť (Hg)
0,0003 mg.l-1
0,0003 mg.l-1
0,30 μg.kg-1

Výsledky
Koncentrácie arzénu v krvi boli vyššie než je doporučená limitná hodnota u 21
respondentov, t.j. u 9,8 % vyšetrených (obr. 2). Koncentrácie As v moči boli vyššie než
hodnota považovaná za hraničnú u 117 respondentov, t.j. 49,2 % pri vyšetrení As v moči v
µg/l, avšak pri vyšetrení As v moči v µg/g kreatinínu u 121 respondentov, t.j. 50,8 % (obr. 3).
Koncentrácie As vo vlasoch prekročili hodnotu považovanú za únosnú len u 1 obyvateľa, a to
z obce Kokšov Bakša (obr. 4).
Koncentrácie antimónu (Sb) v krvi boli vyššie než doporučená limitná hodnota u 78
respondentov, t.j. u 36,4 % vyšetrených (obr. 2). Koncentrácie Sb v moči boli vyššie než
hodnota považovaná za hraničnú u 72 respondentov, t.j. u 30,2 % pri vyšetrení As v moči v
µg/l a u 95 respondentov, t.j. u 39,9 % pri vyšetrení As v moči v µg/g kreatinínu (obr. 3).
Koncentrácie Sb vo vlasoch prekročili hodnotu považovanú za únosnú u 29 vyšetrených
obyvateľov, t.j. 33,7 % (obr. 4).
Z výsledkov sledovania obsahu olova v biologickom materiáli u obyvateľov žijúcich
v blízkosti košickej spaľovne TKO vyplynulo, že koncentrácie Pb v krvi boli vyššie než je
doporučená hraničná hodnota u 4 respondentov, t.j. u 1,9 % vyšetrených (obr. 2).
Koncentrácie Pb v moči boli vyššie než hodnota považovaná za hraničnú u 5 respondentov,
t.j. 2,1 % pri vyšetrení Pb v moči v µg/l a u 8 respondentov, t.j. u 3,4 % pri vyšetrení Pb
v moči v µg/g kreatinínu (obr. 3). Koncentrácie Pb vo vlasoch prekročili hodnotu považovanú
za únosnú u 17 vyšetrených obyvateľov, t.j. 19,7 % (obr. 4).
Z výsledkov sledovania obsahu kadmia v biologickom materiáli vyplynulo, že
koncentrácie Cd v krvi boli vyššie než doporučená limitná hodnota u 25 respondentov, t.j.
11,7 % vyšetrených (obr. 2). Koncentrácie Cd v moči boli vyššie než hodnota považovaná za
hraničnú u 5 respondentov, t.j. 2,1 % pri vyšetrení Cd v moči v µg/l a u 23 respondentov, t.j.
9,7 % pri vyšetrení Cd v moči v µg/g kreatinínu (obr. 3). Koncentrácie Cd vo vlasoch
prekročili hodnotu považovanú za únosnú u 26 vyšetrených obyvateľov, t.j. 30,2 % (obr. 4).
Koncentrácie ortuti v krvi respondentov neprekročili doporučenú limitnú hodnotu
u žiadneho respondenta (obr. 2). Koncentrácie Hg v moči boli vyššie než doporučená
hraničná hodnota u 3 respondentov, t.j. 1,3 % pri vyšetrení Hg v moči v µg/l a u 4
respondentov, t.j. 1,7 % pri vyšetrení Hg v moči v µg/g kreatinínu (obr. 3). Koncentrácie Hg
vo vlasoch prekročili hodnotu považovanú za únosnú len u 1 obyvateľa, a to v obci Kokšov
Bakša, t.j. u 1,2 % (obr. 4).

21

Z celkového počtu 538 vyšetrených vzoriek bol doporučený limit pre antimón
prekročený spolu (v krvi, moči a vlasoch) v 36,3 % vzoriek, pre arzén v 9,8 % vzoriek, pre Cd
v 11,7 %, pre Pb v 1,9 % a pre Hg v 1,9 % všetkých vzoriek.
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Obr. 2. Výsledky vyšetrení kovov v krvi u 214 respondentov v %
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Obr. 3. Výsledky vyšetrení kovov v moči u 238 respondentov v %

Použitím metód korelačnej a regresnej analýzy sa zistila významná priama lineárna
závislosť medzi koncentráciami Cd v moči a vo vlasoch u respondentov v obci Valaliky
a medzi koncentráciami Cd v krvi a vo vlasoch respondentov z Mestskej časti Košice Krásna.
Rozdiely medzi ostatnými sledovanými premennými boli štatisticky nevýznamné (tab. 2).
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Obr. 4. Výsledky vyšetrení kovov vo vlasoch u 86 respondentov v %
Tab. 2. Korelačný koeficient a štatistická významnosť medzi obsahom Cd v biologickom materiáli

V sledovaných štyroch obciach ležiacich od spaľovne vo vzdialenosti od 0,5 do 3 km
sa vykonala aj objektivizácia rizika mutagenity priamym skupinovým testom, stanovením
frekvencie chromozómových aberácií v lymfocytoch periférnej krvi. Podľa anamnestických
kritérií pre skupinový test CALPL sa vybralo a vyhodnotilo celkovo 95 obyvateľov vo veku
od 14 do 72 rokov. Ako skupiny sa vyhodnotili jednak osobitne súbory osôb z jednotlivých
obcí a jednak všetky osoby ako jedna skupina z tejto oblasti. Okrem priemerného percenta
aberantných buniek (% AB.B.) sa v celej skupine vyhodnotil aj ďalší významný biologický
parameter mutagénnej aktivity – absolútny počet aberácií. Vyjadruje rozdiel v genotoxicite
faktorov pri rovnakej úrovni aberantných buniek (ak je viac zlomov v jednej bunke).
V celej skupine sa percento AB.B. pohybovalo v intervale od 0 % do 5 % aberácií.
Medián (stredná hodnota) bol 2,5 % AB.B., modus (najčastejšia hodnota) bol 1 % AB.B.
Priemerné percento aberantných buniek celej skupiny bolo 1,37 % AB.B. Výsledok celej
skupiny sme porovnávali s výsledkom referenčnej kontrolnej skupiny pre Slovensko. Rozdiel
nebol štatisticky významný. Ani v skupinách z jednotlivých obcí sa priemerné hodnoty
aberantných buniek štatisticky významne nelíšili od výsledku porovnávacej kontroly (tab. 3).
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Všetky výsledky, štatistické parametre a porovnania ukazujú, že všetci obyvatelia, a aj
osobitne obyvatelia jednotlivých obcí, boli v čase vyšetrenia vystavení takej úrovni
genotoxických emisií, s ktorou sa ich organizmus dokáže vysporiadať a ktorú toleruje zatiaľ
bez výskytu významne zvýšených hodnôt chromozómových poškodení.
Tab. 3. Výsledky sledovania genotoxických účinkov faktorov životného prostredia
Priemer
Skupina
Respondenti zo 4
obcí pri spaľovni
Kontrolná skupina

Počet

Suma
E'

B''

E''

všetkých
aberácii

B/C

93

3

39

3

138

0,01

29

0

7

0

36

0,02

hodnotených
B'
buniek

Vek

% AB.B.

95

42

1,37

9500

23

34

1,35

2300

Vysvetlivky: B' = chromatidový zlom, B'' = izochromatidový zlom, E' = chromatidová výmena, E'' =
izochromatidová výmena, B/C = počet zlomov na bunku

Záver
Prezentované výsledky biomonitoringu predstavujú jednu z častí rozsiahleho výskumu
pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v blízkosti
spaľovne komunálneho odpadu Kosit, a.s. Košice, ktorý obsahoval aj monitorovanie kvality
zložiek životného prostredia (voľné ovzdušie, orná pôda, pitná voda), dotazníkovú metódu,
štatistické testy významnosti a metódu výpočtov odhadu zdravotných rizík.
Z výsledkov biomonitoringu vyplynulo, že z piatich sledovaných kovov
v biologickom materiáli u respondentov žijúcich v blízkosti spaľovne dominuje najmä vyšší
obsah antimónu, arzénu a kadmia.
Vzhľadom na to, že z monitorovania zložiek životného prostredia (ovzdušie, pôda,
voda) vyplynulo, že zo sledovaných kovov v ovzduší imisné hodnoty prekračovalo len
kadmium a zistili sme, že ostatné kovy sú emitované v hlboko podlimitných (As, Pb) alebo
zanedbateľných (Sb, Hg) koncentráciách, je možné vysloviť čiastkový záver, že spaľovňa
v súčasnosti prispieva zo sledovaných piatich kovov k environmentálnej záťaži len
emitovaním Cd do ovzdušia, a tým prispieva ku kumulácii tohto kovu v ľudských
organizmoch. Ostatné sledované kovy – As, Sb, Pb a Hg sme zistili v nadlimitných
koncentráciách v ornej pôde všetkých sledovaných obcí, preto je možné vysloviť ďalší
čiastkový záver, že spaľovňa v súčasnosti pôsobí ako stará environmentálna záťaž a tým
prispieva ku kumulácii týchto kovov v biologickom materiáli okolo žijúcich obyvateľov.
Vzhľadom na to, že najmä As a Sb prekračuje odporučené hodnoty vo viacerých vzorkách
krvi je možné predpokladať, že tieto prvky sa dostávajú do organizmu pravdepodobne aj z
iných významných zdrojov nachádzajúcich sa v sledovanej lokalite, napr. z domácich
kúrenísk, spaľovania rastlinných zvyškov a odpadov na záhradách, z potravinového reťazca,
životného štýlu atď.
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BIOLOGICKÝ MONITORING – STOPOVÉ PRVKY V KRVI ŽEN
V. Spěváčková, A. Krsková, J. Šmíd, M. Čejchanová, K. Wranová, M. Černá
Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Systematické sledování hladin biologických ukazatelů (biomarkerů) v tělních
tekutinách a tkáních profesionálně neexponované populace, souvisejících s expozicí minulou,
nedávnou i současnou je v posledních desetiletích prováděno na různých úrovních v různých
státech. Ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) v Praze (Česká republika) probíhá od roku 1994
ve spolupráci s dalšími pracovišti hygienické služby rozsáhlý monitorovací projekt
vycházející z Usnesení vlády ČR č. 369 z roku 1991. Tento projekt, nazvaný „Systém
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“ (MZSO),
zahrnuje mimo jiné biologický monitoring, týkající se zatížení obecné populace.
V rámci 6. RP EU vznikl v roce 2006 mezinárodní projekt PHIME (Public Health
Impact of long-term, low level Mixed Element Exposure in susceptible population strata) do
kterého bylo zapojeno 32 evropských i mimoevropských států a pracoviště SZÚ bylo
přizváno hlavním řešitelem (Švédsko), aby se na projektu podílelo. Jedním z úkolů projektu
PHIME, řešeným v SZÚ, bylo sledování toxických prvků v krvi žen, které navázalo na
dlouholeté zkušenosti z MZSO.
Materiál a metody
Bylo odebráno okolo 1600 vzorků plné krve žen (dárkyň krve) ve věku 25 – 55 let
(projekt MZSO) a 50 vzorků plné krve žen ve věku 55 – 59 let (projekt PHIME) pro
stanovení toxických prvků Cd, Hg a Pb. Vzorky byly odebírány do komerčních nádobek
určených pro stanovení stopových prvků (Monovette S – Sarstedt, Greiner) a po odběru byly
zamrazeny na teplotu minus 180C a uchovávány v mrazničce.
Před vlastní analýzou byly vzorky rozmraženy a vytemperovány na pokojovou teplotu.
Stanovení kadmia a olova bylo prováděno validovanou metodou AAS
s elektrotermickou atomizací a Zeemanovou korekcí pozadí (přístroj Perkin-Elmer 4100 ZL)
po předcházející mineralizaci v mikrovlnné peci MEGA 1200. Stanovení rtuti bylo prováděno
přímo bez jakékoli úpravy vzorku na jednoúčelovém rtuťovém analyzátoru AMA 254.
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Zajištění QA/QC
Vzhledem k tomu, že se jednalo o dlouhodobý projekt, bylo nutné zabezpečit
kompatibilitu a porovnatelnost výsledků během víceletého období. Odběrové nádobky byly
testovány na případnou přítomnost kontaminace, testy byly negativní. Souběžně s přípravou
vzorků byly dělány slepé pokusy, mající za úkol kontrolovat možnou kontaminaci během
přípravy a zpracování vzorku.
Pro analýzy byly užívány chemikálie o čistotě odpovídající Suprapur, a dále
demineralizovaná voda Milli Q+, 18 MΏ.cm-1. Používané laboratorní nádobí bylo předem
čištěno 10% HNO3 a následně demineralizovanou vodou.
Správnost analýz byla průběžně kontrolována pomocí certifikovaných referenčních
materiálů SeronormTE Whole Blood, level 1 a level 2 a stabilita systému byla sledována
konstrukcí regulačních diagramů.
Statistické zpracování výsledků
Veškerá data byla zpracována statistickými programy Statistica v. 7. Unistat 5.1. a
QCExpert. Většina získaných hodnot měla log-normální rozdělení, a proto byla před vlastním
zpracováním dat provedena logaritmická transformace. K rozlišení významnosti byl použit
Kruskal-Wallisův test.
Výsledky a diskuse
Komise pro biologický monitoring v SRN (1) definovala zdravotně významné
(limitní) hodnoty (HBM), které již mohou signalizovat nežádoucí zdravotní efekt následovně:
− zdravotně významné hodnoty I. typu (HBM I, varovné, „alert values“), určující hodnotu,
pod kterou nejsou vyžadována žádná opatření,
− významné hodnoty II. typu (HBM II), definující spodní hranici, nad kterou je nutné již
provádět preventivní opatření pro snížení expozice,
− u hodnot, pohybujících se mezi HBM I a HBM II je žádoucí další kontrola daného jedince a
při opakovaném nálezu provedení vhodných opatření pro snížení expozice. Tyto hodnoty
pro obsahy toxických prvků v krvi jsou uvedeny v tab. 1.
Celkové výsledky projektu MZSO jsou shrnuty ve zprávách a publikacích, uvedených
na webovských stránkách Státního zdravotního ústavu (2).
Tab. 1. Biologicky významné hodnoty v krvi (SRN)(1)
HBM I
HBM II.
100
150
Olovo
150
250
5
15
Rtuť
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Populační skupina
Ženy v reprodukčním věku
Muži a ženy > 45 let
Dospělí, děti

Porovnáním nalezených hodnot pro ženy v naší studii s hodnotami limitních hodnot
(HBM) a s celkovými výsledky projektu MZSO, lze konstatovat, že u žen v české populaci
limitní hodnoty nebyly překročeny.
Z výsledků vyplývá, že hladiny kadmia v krvi jsou významně ovlivněny kouřením (obr.
1), když u kuřaček se v průběhu let mediány pohybovaly mezi 1,1 až 1,3 µg.l-1, zatímco u
nekuřaček v rozmezí 0,3 až 0,7 µg.l-1. Se vzrůstajícím věkem se hladiny kadmia v krvi
zvyšovaly (mediány: pro ženy < 30 let ~0,5µg.l-1, > 50 let ~0,7 µg.l-1), naopak časový trend
v letech 1996 až 2009 ukazuje na snižující se zátěž kadmiem (obr. 2).
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Obr. 1. Vliv kouření na obsah Cd v krvi žen (mediány)
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Obr. 2. Časový trend obsahu Cd v krvi žen v letech 1996-2009 (mediány)
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U rtuti byl pozorován statisticky významný vliv konzumace ryb a rybích výrobků.
Ženy, které konzumovaly ryby a rybí výrobky dvakrát týdně a častěji, měly vyšší hodnoty
rtuti v krvi než ženy, které jedly ryby sporadicky nebo vůbec (obr. 3), zatímco v dlouhodobém
časovém horizontu nebyl zaznamenán žádný systematický trend.
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Obr. 3. Vliv konzumace ryb a rybích pokrmů na obsah celkové koncentrace Hg v krvi žen (mediány)

Olovo v krvi žen bylo statisticky významně nižší oproti mužům (obr. 4) a zvyšovalo se
s věkem (< 30 let ~24 µg.l-1, > 50 ~30 µg.l-1 ). Stejně jako u kadmia i zde byl zaznamenán
pokles koncentrace olova s časem, a to zejména okolo roku 2001, kdy se přešlo od olovnatého
benzinu na bezolovnatý. Pb v krvi žen a mužů, časový trend
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Obr. 4. Časový trend obsahu Pb v krvi v letech 1996-2003 (mediány), rozdíl mezi obsahy u žen a u mužů
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Závěr
Byly sledovány koncentrace toxických prvků v krvi žen a z výsledků vyplynulo, že
nalezené hodnoty pro Cd, Hg a Pb se nijak neliší od výsledků, nalezených v dalších zemí
Evropské unie. U Cd a Pb byl nalezen klesající trend v dlouhodobé časové studii, u kadmia
byla prokázána souvislost s kouřením, u rtuti závislost na konzumaci ryb a u olova statisticky
významný rozdíl mezi muži a ženami.
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ODHAD ÚMRTNOSTI A NEMOCNOSTI OBYVATEL OSTRAVY V ZÁVISLOSTI
NA KONCENTRACÍCH PM10 V OBDOBÍ LEDEN – ÚNOR 2009 A 2010
I. Tomášek1, H. Tomášková1,3, H. Šlachtová1, H. Šebáková2,3
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika
2
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Česká republika
3
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
1

Znečištění ovzduší prachovými částicemi o velikosti do 10 μm se řadí mezi největší
problémy životního prostředí. Podle WHO se současná úroveň znečištění projevuje zvýšením
nemocnosti a úmrtnosti ve vztahu k výskytu PM10 v ovzduší (6).
Město Ostrava a okolí patří mezi nejznečištěnější oblasti v Evropě (1). Za nepříznivých meteorologických podmínek dochází v Ostravě ke vzniku smogových situací charakterizovaných vysokými koncentracemi látek, které mohou mít vliv na zdravotní stav obyvatel,
v ovzduší. Smogová situace v roce 2010 však byla výjimečná jak délkou, tak hodnotou dosažených maximálních koncentrací PM10 a vyvolala obavy, týkající se rozsahu možných důsledků na zdraví. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl pro obyvatele města kvantifikován
vztah mezi úmrtností a nemocností na jedné straně a příslušnými aktuálními hodnotami průměrných denních koncentrací PM10 na straně druhé, byl na žádost orgánu ochrany veřejného
zdraví vypracován odhad vlivu zvýšených krátkodobých průměrných koncentrací PM10
(PM2,5) na vybrané zdravotní ukazatele pro obyvatele Ostravy. Studie hodnotila období leden
– únor 2010 a srovnání se stejným obdobím roku 2009. Cílem bylo stanovit teoretický vliv
smogové situace na zdraví.
Metodika
Koncentrace PM10 (PM2,5) a meteorologické údaje
Na území města Ostravy je rozmístěno 7 stanic imisního monitoringu (obr. 1). Na měření se podílí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě (ZÚ). V rámci této studie byly zpracovány naměřené krátkodobé koncentrace PM10
ze 4 stanic: S1422 (ZÚ), S1650 (ZÚ) a S1064 (ČHMÚ), S1061(ČHMÚ) a meteorologická
data (teplota, vlhkost vzduchu, síla větru) ze stanice S1649 (ČHMÚ), která je zhruba uprostřed zájmového území.
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Ostrava byla rozdělena do 4 oblastí (s pracovním označením Zábřeh, Poruba, Fifejdy a
Bartovice). Výběr oblastí byl proveden na základě rozptylových modelů a byl vymezen administrativními hranicemi obvodů (obr. 1). Na vybraných stanicích pro oblast Fifejd, Zábřehu a
Bartovic probíhá kontinuální 24-hodinové měření PM10. Na stanici v Porubě probíhá 24hodinové měření v intervalu 3 dnů. Pro doplnění hodnot porubské stanice byl použit lineární
vztah (korelační koeficient r = 0,72; y = 0,81+0,672x) mezi hodnotami na vybrané stanici
S1422 (y) a stanicí S1649 (x). Vztah byl vypočten na základě korelační a regresní analýzy z
naměřených hodnot za období leden 2009 – únor 2010. Pro zpracování byly použity i hodnoty
PM2,5, které byly vypočteny z naměřených koncentrací PM10 na základě vztahu PM2,5 =
0,8.PM10.
Odhad vlivu zvýšených krátkodobých koncentrací PM10 (PM2,5) na vybrané zdravotní
ukazatele
Výpočet předpokládá rozdělení průměrných 24-hodinových koncentrací PM10 (nad
hodnotu 20 μg.m-3 – hodnota pozadí) pro každou vybranou stanici imisního monitoringu na
území města Ostravy za období leden – únor 2009 a leden – únor 2010 do intervalů s krokem
po 10 μg.m-3. Pro každý koncentrační interval je uveden počet dnů s dosaženou koncentrací
PM10 spadající do daného koncentračního intervalu. Výsledkem této části výpočtu je proporce
dnů s výskytem koncentrací PM10 v příslušném koncentračním intervalu pro každou oblast.

Obr. 1. Rozdělení území města Ostravy do 4 oblastí
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Vybrané zdravotní ukazatele
Ze zdravotních ukazatelů, které odráží vliv koncentrací PM10 na zdraví, byla v souladu
s podobnými studiemi WHO (6) a programu CAFE (Clean Air for Europe) (3), hodnocena
celková úmrtnost, hospitalizace z kardiálních a respiračních příčin a výskyt symptomů dolních cest dýchacích (Low Respiratory Symptoms – LRS – zahrnuje hvízdání, obtížné dýchaní,
tlak na plicích a kašel) u zdravých dětí a dospělých s chronickým respiračním onemocněním.
Dále byl hodnocen ukazatel dny s omezenou aktivitou (Restricted Activity Days – RADs), tj.
dny, ve kterých dochází u člověka ze zdravotních důvodů ke změně normální aktivity. RADs
zahrnují dny s upoutáním na lůžko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a dny jen
s mírným omezením normální aktivity, které mohou tvořit přibližně až dvě třetiny celkového
počtu RADs.
Výpočet atributivní proporce (AP)
Odhad vlivu zvýšených krátkodobých koncentrací PM10 (PM2,5) na vybrané zdravotní
ukazatele je založen na výpočtu atributivní proporce (AP), tzn. proporce případů, ke kterým
dojde vlivem zvýšených krátkodobých koncentrací PM10 (PM2,5) tak, jak je uvádí metodika
WHO (7). Pro výpočet atributivní proporce (AP) byl použit následující vztah:
AP = Σ {[CR(c) – 1] *p(c)}/ Σ [CR(c) * p(c)],
kde je:
AP – atributivní proporce
CR(c) – C-R funkce vyjadřující vztah koncentrace a účinku pro koncentrační interval c
p(c) – proporce dnů s průměrnou denní hodnotou v koncentračním intervalu c
Tab. 1. Použité C-R funkce

Celková úmrtnost (2)

Věkové
skupiny
všechny

Hospitalizace z kardiálních příčin (5)

všechny

0,60

0,30-0,90

PM10

Hospitalizace z respiračních příčin (3)

0-64

1,00

0,80-1,30

PM10

5–14
>15 (30%)
15–64

4,00
0,17
4,75

2,00-0,60
0,20-0,32
4,17-5,33

PM10
PM10
PM2,5

Ukazatel (zdroj)

LRS u dětí (běžná populace) (11)
LRS u dospělých (s chron. resp. onem.) (3)
Dny s omezenou aktivitou (RADs) (8)

C-R funkce
95% IS (%) na 10 µg.m-3
(%)
0,60
0,40-0,80
PM10

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

Ve výpočtu se používají vztahy koncentrace a účinku (tzv. C-R funkce) převzaté z metaanalýz WHO, CAFE, případně dalších velkých evropských projektů (APHEIS-3). C-R
funkce jsou vyjádřeny jako procentuální nárůst případů na 10 µg.m-3 PM10 (PM2,5) a vycházejí
z relativního rizika (RR – Relative Risk) nebo z poměru šancí (OR - Odds Ratio). Výpočet AP
je založen na předpokladu lineárního vztahu mezi koncentrací a účinkem (C-R funkce). Výpočet 95% intervalu spolehlivosti (95% IS) pro AP vycházel rovněž z výše uvedeného vztahu,
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kdy za C-R funkci byly dosazeny hraniční hodnoty jejího 95% intervalu spolehlivosti. Přehled
použitých C-R funkcí pro jednotlivé ukazatele nemocnosti a úmrtnosti je uveden v tab. 1.
AP byla vypočtena zvlášť pro každou oblast a následně, na základě příslušné proporce
obyvatel v každé oblasti i pro celé město Ostravu.
Výsledky
Koncentrace PM10 a meteorologické údaje
Průměrná hodnota denních koncentrací PM10 na území Ostravy ve sledovaném období
se v roce 2009 pohybovala v intervalu 36,6 – 66,2 µg.m-3 s maximální hodnotou 190,1 µg.m-3.
V roce 2010 se průměrná hodnota denních koncentrací PM10 pohybovala v rozmezí 53,8 –
103,1 µg.m-3 s maximální hodnotou 552,6 µg.m-3. V uvedeném období tedy došlo v roce 2010
k výraznému (p = 0,04), až dvojnásobnému, vzestupu průměrných koncentrací PM10
v ovzduší oproti roku 2009 (tab. 2). V roce 2009 byly nejvyšší koncentrace naměřeny
v oblasti Bartovice, v roce 2010 v oblasti Zábřeh, nejnižší koncentrace v obou letech byly
naměřeny v oblasti Poruba.
Tab. 2. Průměrné denní koncentrace PM10 v jednotlivých oblastech na území Ostravy
Oblast
s1061 Fifejdy
s1064 Zábřeh
s1422 Poruba
s1650 Bartovice

Rok
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010

Ar. průměr

Sm. odchylka

56,9
98,4
57,8
109,4
36,9
53,8
66,2
103,1

33,6
86,8
35,6
104,0
24,9
43,3
31,9
71,6

min.
14,9
15,8
12,5
15,8
5,0
9,5
16,1
9,5

max.
153,7
456,0
150,6
552,6
98,0
227,5
190,1
227,5

Z hlediska meteorologických parametrů byly první dva měsíce roku 2010 méně příznivější pro rozptyl PM10 v ovzduší, než tomu bylo ve stejném období roku 2009. Průměrná
teplota za období leden – únor 2010 byla až trojnásobně vyšší ve srovnání s průměrnou teplotou v období leden – únor 2009 (tab. 3). Pro vlhkost vzduchu a rychlost větru byly v roce
2010 naměřeny nižší hodnoty než v roce 2009.
Tab. 3. Meteorologická data za období leden - únor (stanice 1649 Ostrava Mariánské Hory)
Charakteristika
Teplota (°C)
Vlhkost vzduchu (%)
Rychlost větru (m/s)
1)

Rok
2009
2010
2009
2010
2009
2010

Počet
59
59
59
59
451)
542)

Ar. průměr
-0,74
-2,58
86,85
85,93
1,38
1,01

14 dnů bezvětří, 2) 5 dnů bezvětří
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Sm. odchylka
3,65
5,16
6,96
8,47
0,72
0,46

min.
-7,05
-16,09
59,85
60,68
0,50
0,50

max.
11,35
7,15
99,78
99,81
3,60
2,60

Atributivní proporce (AP)
Vypočtené atributivní proporce (AP) jsou znázorněny na grafech obr. 2. Pro všechny
sledované ukazatele, v obou hodnocených obdobích (leden – únor 2009, leden – únor 2010),
se jedná o statisticky významné zvýšení hodnot ve srovnání s úmrtností a nemocností pro
koncentrace PM10, které nepřekročí hodnotu 20 ug.m-3, představující v souladu s metodikou
WHO hodnotu RR = 1.
Dále bylo provedeno srovnání AP jednotlivých zdravotních ukazatelů pro rok 2010 a
2009 s cílem zjistit, zda smogová situace v roce 2010 vedla také k teoreticky významnějšímu
nárůstu AP proti roku 2009.
Atributivní proporce (AP) – srovnání období 2009 a 2010
U celkové úmrtnosti na území města vzrostla hodnota AP z 2,2 % v roce 2009 na hodnotu 4,3 % ve srovnatelném období roku 2010. Nejednalo se však o statisticky významný
nárůst.
Na území Ostravy vzrostla AP pro hospitalizace z kardiálních příčin z hodnoty 2,2 %
v roce 2009 rovněž na hodnotu 4,3 % v roce 2010. Opět se však nejednalo o statisticky významný nárůst proti roku 2009. U hodnot AP pro hospitalizace z respiračních příčin v roce
2010 došlo jak celkově ke statisticky významnému nárůstu proti roku 2009. Hodnota AP
vzrostla z 3,6 % v roce 2009 na 6,9 % v roce 2010.

Obr. 2. Atributivní proporce pro jednotlivé zdravotní ukazatele (bodový odhad a 95% IS)
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Nejvyšších hodnot ze sledovaných zdravotních parametrů dosáhla AP pro LRS u dětí.
Z hodnoty 13,1 % v roce 2009 vzrostla AP pro LRS na 23 %, ale nejednalo se o statisticky
významný nárůst. AP pro LRS u dospělých osob s chronickým respiračním onemocněním
měla obdobnou tendenci, došlo k nárůstu z hodnoty 5,9 % na hodnotu 10,9 %, ale nejednalo
se o statisticky významnou změnu. Ke statisticky nejvýznamnějším rozdílům došlo u proporce dnů s omezenou aktivitou, a to jak celkově, tak v jednotlivých oblastech. Z hodnoty 11,6 %
došlo k vzestupu na hodnotu 20,5 %.
Diskuze
Z hlediska vlivu na zdraví se suspendované částice řadí mezi tzv. bezprahové látky. V
případě úmrtnosti se obvykle výpočet provádí pro dlouhodobé koncentrace, v tomto případě
byly hodnoceny krátkodobé koncentrace nejexponovanějších období dvou let. Významnější
vliv PM10 na zdraví je popisován při dosažení hodnot již nad 20 ug.m-3. Proto se i v tomto
odhadu používá hodnota 20 ug.m-3, které je v souladu s metodikou WHO (7) přiřazena hodnota RR = 1.
Běžně se vliv PM10 na zdraví hodnotí v rámci posuzování vlivu na zdraví procesu EIA
(Environmental Impact Assessment). Za tímto účelem se používá metodika US EPA vycházející z výpočtu nekarcinogenního rizika tzv. Hazard Quotient (HQ) (9). Vypočtený koeficient
udává míru rizika ve vztahu ke koncentraci PM10 a příslušné referenční hodnotě krátkodobé
koncentrace. Pro kvantifikaci úmrtnosti a nemocnosti však HQ není použitelný, protože jeho
výpočtem nedostaneme informaci, o kolik se zvýší úmrtnost a nemocnost ve vztahu k aktuálním konkrétním koncentracím PM10 v ovzduší.
Výpočet atributivních proporcí pro dvouměsíční období je možné považovat za teoretický odhad, vzhledem k nejistotám při výpočtu, použitému lineárnímu trendu C-R funkce pro
vysoké koncentrace PM10, krátkému časovému období a neznámé expoziční situaci obyvatel
města. Pro ověření těchto odhadů by bylo nutné realizovat studii, která by dlouhodobě sledovala skutečné hodnoty ukazatelů ve vztahu ke krátkodobým koncentracím PM10 na území
města Ostravy.
Použité C-R funkce vycházejí z metaanalýz četných epidemiologických studií (např.
2,3,11). Většina z nich byla použita v CAFE (3). Vztahy zjištěné v evropských epidemiologických studiích a metanalýzách je možné aplikovat i u nás (např. 2, 3, 4, 11). Při použití
vztahů z amerických studií neplatí bez výhrady jejich přenositelnost vzhledem ke specifickým
geomorfologickým a klimatickým podmínkám (např. 10).
Závěr
Srovnání hodnot naměřených v období leden – únor 2009 a leden – únor 2010 ukázalo, že ve sledovaném období roku 2010 byly naměřeny vyšší koncentrace PM10 na celém
území města Ostravy ve srovnání s hodnotami v roce 2009. Jednou z významných příčin
zhoršení kvality ovzduší ve městě Ostravě v roce 2010, jak vyplývá z uvedených meteorologických údajů, byla pravděpodobně nepříznivá meteorologická situace.
36

Odhad úmrtnosti a nemocnosti v důsledku znečištění ovzduší PM10 pro obyvatele města Ostravy ukazuje, že pro většinu vybraných ukazatelů s výjimkou LRS se proporce případů
pravděpodobně pohybuje v řádu jednotek procent. U LRS i dnů s omezenou aktivitou však
pravděpodobně může být proporce případů i řádově vyšší.
Srovnáním obou období je možné konstatovat, že v prvních dvou měsících roku 2010
byla odhadovaná proporce případů vlivem zvýšené koncentrace PM10 téměř dvojnásobně vyšší než v roce 2009.
Na základě teoretických výpočtů můžeme konstatovat, že znečištění ovzduší PM10 ve
městě Ostravě pravděpodobně významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel města a vede ke
zvýšení celkové úmrtnosti i nemocnosti ve srovnání s populací, která není exponována zvýšeným koncentracím PM10. Na tyto výpočty je nutno se dívat jako na teoretické odhady za velmi krátké a exponované období. K jejich ověření by bylo nutné provést epidemiologickou
studii, která by sledovala vztah mezi zdravotními ukazateli a denními koncentracemi PM10 za
delší časové období.
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NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK V OBYTNOM A PRACOVNOM PRIESTORE
A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE1

S. Žiaran
Strojnícka fakulta STU, Bratislava

Zdroje nízkofrekvenčného vibroakustického vlnenia, či už vnútorné, napríklad od
technického zariadenia budov, alebo vonkajšie, napríklad od dopravy, priemyslu a pod. za
určitých podmienok vybudzujú v akusticky chránených obytných a pracovných priestoroch
výrazne obťažujúcu hladinu hluku, ktorá spravidla prevyšuje prípustnú hodnotu danú
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. (9). Takéto problémy je preto nevyhnutné riešiť, pretože
dotknuté osoby sa počas duševnej práce, relaxu a spánku sťažujú na zvýšenú hladinu
špecifického hluku. Prejavy vyvolané týmto hlukom sú podľa vyjadrenia sťažovateľov tlak
v hlave, podráždenosť, migrény, únava, prebúdzanie, stres, depresia.
Charakteristika nízkofrekvenčného hluku a jeho posudzovanie
Zdroje technického zariadenia budov pri nedostatočnej vibroizolácii generujú relatívne
silný nízkofrekvenčný tónový hluk, ktorý je pre človeka obťažujúci. Skúmania ukázali, že
vnímanie a vplyvy zvukov sa pri nízkych frekvenciách významne odlišujú v porovnaní so
zvukmi stredných a vysokých frekvencií (1, 2, 3, 6, 8). Hlavné príčiny týchto odlišností
spôsobuje zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku pod 60 Hz, vnímanie zvukov ako
pulzujúcich a fluktuujúcich, oveľa rýchlejšie zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so
zvyšujúcimi sa hladinami akustického tlaku pri nízkych než pri stredných či vysokých
frekvenciách, sťažovanie sa pre pocity tlaku na sluchový orgán, obťažovanie vyvolané
sekundárnymi vplyvmi, ako sú drnčanie konštrukčných prvkov budov, oblokov a dverí, alebo
cinkanie predmetov (napr. pohárov) a menšia strata akustickej energie prenosom pri nízkych
frekvenciách než pri stredných a vysokých (8).
Pri posudzovaní zvukov s mohutným nízkofrekvenčným obsahom sa hodnotiace
postupy majú modifikovať. Potrubné sústavy dopravujúce vodu do obytných priestorov sú
typickým zdrojom tohto zvuku. Meracie miesta sa môžu zmeniť a zvuky s mohutným
nízkofrekvenčným obsahom ovplyvňujú frekvenčné váženie, čím sa vytvára väčšie
1
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obťažovanie, ako sa predikuje pomocou hladiny A akustického tlaku (5). Hlavné faktory
posudzovania nízkofrekvenčného hluku sú:
a) sledovaný frekvenčný rozsah je od približne 5 Hz do 100 Hz; vo väčšine krajín EÚ
sa v rozsahu pod 20 Hz používa na posúdenie zvuku váženie G, a nad 15 Hz sa používa
oktávová alebo tretinoktávová analýza v rozsahu od 16 Hz do 100 Hz;
b) často sa na posúdenie nízkofrekvenčného zvuku nepoužíva váženie A tým istým
spôsobom, ako sa to používa na posúdenie zvuku so strednými a vysokými frekvenciami; skôr
sa posudzuje nízkofrekvenčný zvuk len v uvedenom obmedzenom frekvenčnom rozsahu;
c) skôr sa uprednostňujú kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného zvuku na základe
merania zvuku v miestnosti než vo vonkajšom prostredí (stojaté vlnenie);
d) jedným z výstupov posudzovania nízkofrekvenčného hluku je, že rezonancie
miestnosti pri nízkych frekvenciách môžu vytvoriť situácie, ktoré možno ťažko predikovať
z vonkajších meraní; osobitne to môže byť dôležité pri hodnotení špecifických obydlí;
s cieľom odhadnutia prevalencie obťažovania pri veľkej vzorke občianskej populácie však
vonkajšie merania môžu byť dostatočné;
e) vybudené zvukové drnčania v konštrukčných prvkoch budov sú dôležitými
určujúcimi prvkami obťažovania vyvolaného nízkofrekvenčným zvukom; drnčanie ako faktor
súvisiaci s energeticky silným nízkofrekvenčným a impulzovým hlukom je možné pozorovať
aj na vonkajších konštrukčných prvkoch obytných blokov.
Takýmto postupom by bolo vhodné posudzovať hluk v chránených obytných, ale aj
v pracovných priestoroch, najmä tam, kde sa vykonáva duševná práca.
Analýza nízkofrekvenčného hluku pre danú dispozíciu
Potrubné sústavy, ako potenciálne zdroje kmitania, sú spravidla zavesené pod stropovú
dosku chráneného priestoru, a to buď na vibroizolačné závesy alebo na vibroizolačne
neupravené závesy od stropnej konštrukcie. Stropná konštrukcia priestorov tam, kde je
zavesené potrubie, je zároveň podlahovou konštrukciou chráneného priestoru. Vzájomnú
situáciu chráneného priestoru a umiestnenia potrubnej sústavy charakterizuje obr. 1. Takéto
uloženie potrubnej sústavy je veľmi citlivé s ohľadom na prenos dynamického zaťaženia do
okolitých a chránených priestorov a preto vibroizolácii treba venovať zvýšenú pozornosť.
V opačnom prípade môže cez stavebné konštrukcie prenikať do chránených priestorov najmä
nízkofrekvenčné vlnenie a v uzatvorenom priestore (v izbách chráneného priestoru) vyvolať
stojaté, alebo čiastočne stojaté vlnenie. Toto akustické vlnenie, ktoré sa prejavuje ako dunivý
hluk, je príčinou lokálneho zvýšenia hluku, a aj zvýšeného obťažovania človeka hlukom
v chránených relaxačných a pracovných priestoroch (4, 7).
Pri meraní hladiny A akustického tlaku a mechanického kmitania pomocou FFT
analýzy sa zistilo, že akustické pole malo v chránenom priestore charakter čiastočne stojatého
vlnenia, a to aj v dôsledku akusticky tvrdých stien a kmitania potrubnej sústavy. Výsledky
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analýzy hluku v chránenom priestore (v spálni) sa uvádzajú na obr. 2 a analýza kmitania
v tom istom priestore je na obr. 3.

Obr. 1. Obytný blok s potrubnou sústavou a chráneným priestorom

Z obr. 2 vyplýva, že v chránenom priestore je vybudené (čiastočne) stojaté vlnenie
diskrétnej frekvencie 30 Hz (presne 30,21 Hz). Táto frekvencia, ako ukazuje frekvenčná
a modálna analýza, je generovaná potrubnou sústavou kúrenie a teplej úžitkovej vody – TÚV
(obr. 4 a 5). Treba konštatovať, že potrubné sústavy z konštrukčného a technologického
hľadiska budú mať tendenciu generovania výrazného mechanického kmitania a následne
tónového nízkofrekvenčného hluku, a preto ich uloženiu treba venovať osobitnú pozornosť.
V opačnom prípade akustické a mechanické kmitanie (vibroakustická energia), šíriace sa
stavebnou konštrukciou do okolitého priestoru, vytvára akustické prostredie
s nízkofrekvenčným dunivým hlukom, ktorý je v blízkych chránených priestoroch obťažujúci
a rušivý (6, 7, 8).
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Obr. 2. FFT analýza hluku v spálni

40

80

120

160

200
[Hz]

240

280

320

360

400

Obr. 3. FFT analýza kmitania v spálni

Princíp a intenzita generovania výrazného hluku súvisí predovšetkým s prúdením
média v potrubí. Kmitanie a hluk nízkych frekvencií sa veľmi dobre šíri do vzdialenejších
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priestorov, zatiaľ čo hluk vyšších frekvencií sa so vzdialenosťou rýchlejšie pohlcuje, čím sa
vysvetľuje dunivosť hluku v priestoroch mimo zdroja hluku. Ak sa rozmery chráneného
priestoru zhodujú s vlnovými dĺžkami nízkofrekvenčného hluku a s ich násobkami, je tu
možnosť vzniku stojatého vlnenia alebo, častejšie, čiastočného stojatého vlnenia (6, 7), čím sa
umocní dunivosť hluku v týchto priestoroch. Medznou podmienkou na vybudenie stojatého
vlnenia je, aby jeden rozmer uzavretého priestoru bol minimálne polovica vlnovej dĺžky
akustického vlnenia nachádzajúceho sa v chránenom priestore. Veľmi dôležitým parametrom
ovplyvňujúcim akustické pomery v mieste zdroja hluku a v obytnom priestore sú teda jeho
rozmery, ako aj akustická tvrdosť stien a ich rovnobežnosť.
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Obr. 5. Modálna analýza potrubnej sústavy TÚV

Kmitanie merané na podlahe nie je spravidla výrazné. Výraznejšie amplitúdy
nízkofrekvenčného kmitania sa namerali na potrubí kúrenia v chránenom priestore (obr. 3).
Z obrázkov 2 a 3 vyplýva, že neexistuje korelácia medzi kmitaním potrubnej vykurovacej
sústavy a sústavy teplej úžitkovej vody v chránenom priestore a akustickým kmitaním
v tomto priestore.
Kmitanie potrubnej sústavy s výraznou amplitúdou pri frekvencii 30 Hz môže byť
vybudené aj kmitaním stropovej dosky. Modálnou analýzou sa zistili vlastné tvary kmitania
pre prívodné potrubie, ako aj potrubie spiatočky TÚV (obr. 5). Jeden z vlastných tvarov je
v blízkosti 30 Hz, čo môže vyvolať rezonančné kmitanie potrubia. Rezonancia v danom
prípade znamená výrazné zvýšenie amplitúdy kmitania potrubia, a tým aj zvýšenie
vibroakustickej energie, ktorá sa stavebnou konštrukciou prenáša do chránených priestorov.
V takomto prípade ide o generovanie tónovej amplitúdy hluku, ktorá pri zhode rozmerov
vlnovej dĺžky tejto tónovej amplitúdy s chráneným priestorom vybudí čiastočne stojaté alebo
stojaté vlnenie.
Z vykonanej dynamickej analýzy vyplýva, že analyzovaná potrubná sústava
inštalovaná v obytnom dome vykazuje nežiaduce dynamické zaťaženie na okolité stavebné
konštrukcie, a tým aj blízke chránené priestory. Tento problém je riešiteľný, a to návrhom
efektívnych vibroizolačných opatrení, ktoré redukujú prenos kmitania do stavebných
konštrukcií, a tým aj vyžarovanie nízkofrekvenčného hluku do chránených priestorov.
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Redukcia nízkofrekvenčného hluku
Na redukciu prenosu energie dynamického zaťaženia od zdroja kmitania do okolitého
priestoru sa v prvom rade využíva vibrodiagnostika na detekciu zdroja kmitania a tam, kde nie
je možné odstrániť zdroj výrazného kmitania, sa využíva vibroizolácia a hlukoizolácia zdroja
kmitania a hluku. Vibroizolácia je opatrenie používané na zníženie akéhokoľvek významného
prenosu dynamického zaťaženia (kmitania) od zdroja, napríklad potrubnej sústavy teplej
úžitkovej vody a potrubnej sústavy kúrenia, do okolitých konštrukcií (izolácia zdroja, ochrana
pred emisiami kmitania), alebo na ochranu stavebných konštrukcií a ľudí pred kmitaním
prijatým z ich okolia (izolácia príjemcu, ochrana pred imisiami). V obidvoch prípadoch
pasívne izolátory dynamického zaťaženia (vibroizolátory) tvorí sústava hmota – pružný
element (absorbér energie), ktorých dynamickú ozvu kriticky ovplyvňujú vlastnosti zdroja
dynamického zaťaženia. Optimalizácia sústavy, aby spĺňala kritéria ochrany, si vyžaduje
úplné a podrobné znalosti všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú konštrukciu a účinnú aplikáciu
vibroizolácie potrubnej sústavy, jej uloženia alebo aplikáciu v kontaktných plochách
s vertikálnymi stavebnými konštrukciami – priečkami, na ktorých je položené potrubie.
Vhodne navrhnuté pasívne izolátory dynamického zaťaženia s cieľom ochrany
mechanických sústav, stavebných konštrukcií, okolitého prostredia a človeka sa používajú na
redukciu (6):
a) prenosu vibroakustického vlnenia v rozsahu počuteľných frekvencií (štruktúrny
zvuk od 16 Hz do 16 kHz) na konštrukcii, ktorá môže napríklad vyžarovať zvuk do okolia
(vedenie vzduchom, vedenie vodou);
b) prenosu nízkofrekvenčného vlnenia (kmitania) (typicky od 1 Hz do 160 Hz), ktoré
môže napríklad negatívne pôsobiť na človeka alebo spôsobiť poškodenie stavebných
konštrukcií a strojov, ak sa kmitanie vyznačuje príliš veľkou mohutnosťou alebo zrýchlením.

Obr. 6. Zavesenie potrubnej sústavy

Príklad vibroizolačne nevhodného a vhodného uloženia potrubnej sústavy je na obr. 6.
Systém zavesenia vľavo umožňuje prenos vibroakustickej energie do stavebnej konštrukcie a
následne vyžarovanie nežiaduceho akustického vlnenia do chránených priestorov.
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Záver
Merania v pivničných priestoroch pod chráneným priestorom, kade vedú potrubné
sústavy, ukázali nežiaduce dynamické zaťaženie týchto potrubných sústav a okolitého
prostredia. Prúdenie kvapaliny v potrubných sústavách kúrenia a teplej úžitkovej vody pri
prevádzkových rýchlostiach je prakticky nehlučné. Prúdenie kvapaliny pri zmene smeru
prúdenia môže vybudiť vlastné tvary potrubnej sústavy – rezonanciu sústavy. Treba
konštatovať, že na vybudenie rezonančného stavu stačí budiaca sila malej intenzity.
Vybudené analyzované potrubné sústavy generujú tónový hluk nízkej frekvencie. Teda
z vykonanej dynamickej analýzy vyplýva, že analyzované potrubné sústavy inštalované
v obytnom dome vykazujú nežiaduce dynamické zaťaženie okolitých stavebných konštrukcií
a tým aj blízkych chránených priestorov, ktoré sa prejavuje tónovým nízkofrekvenčným
hlukom. V takomto prípade je nevyhnutné znížiť prenos dynamického zaťaženia od
potrubných sústav do stavebných konštrukcií.
Veľmi nízke frekvencie možno vnímať, ak majú dostatočnú intenzitu. Štúdie
a skúsenosti hovoria, že ak je človek exponovaný nízkofrekvenčným zvukom (hlukom), môže
mať problémy pri vykonávaní duševnej práce a pociťuje aj určité nepohodlie. Ak hladina
akustického tlaku prevyšuje určitú hranicu, človek trpí závratmi, duševnou únavou,
podráždenosťou, napínaním na vracanie (nausea), bolesťami hlavy a stratou rovnováhy.
Existuje však malá citlivá časť populácie, ktorá môže pociťovať nepríjemnosť veľmi nízkych
frekvencií (infrazvuk) už od hladiny 65 dB, ak ide o príslušnú kombináciu frekvencie a dĺžky
pôsobenia. Účinky sú opisované ako všeobecná rozladenosť, nevoľnosť, dezorientácia,
zvýšená únava, poruchy spánku alebo spavosť a iné kombinácie nešpecifikovaných príznakov
(6).
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VÝZNAM STRATEGICKÝCH HLUKOVÝCH MÁP
PRI PREVENCII HLUKOVEJ ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA V ÚZEMÍ
L. Mihalčík1, M. Jajcaj2
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
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Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Obťažujúci alebo nepríjemný sluchový vnem človeka, označovaný ako hluk,
spravidla ruší komunikáciu, znižuje komfort a kvalitu obytného alebo životného prostredia,
a tým nepriaznivo vplýva aj na ľudský organizmus. Rušenie alebo obťažovanie hluku patrí
medzi tzv. nešpecifické alebo systémové účinky hluku. Hluk z dopravy ako najčastejšie
obťažujúci faktor pôsobiaci v čase určenom na relax a odpočinok je v mnohých štúdiách
označovaný ako dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou (2), a to najmä v
letnom období, keď sa predpokladá dlhodobé vetranie bytových interiérov otvorenými
oknami.
Cieľom práce je poukázať:
− na multidisciplinárnu problematiku súvisiacu s hlukovou záťažou obyvateľstva z dopravy,
ktorá zahrňuje hluk z pozemných komunikácií, železníc a leteckej dopravy,
− na potrebu pravidelnej aktualizácie hlukových údajov najmä v súvislosti
s nárastom dopravnej infraštruktúry v SR, a to v priamej nadväznosti na platnosť smernice
2002/49/ES, resp. zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo
vonkajšom prostredí,
− na problematiku územnoplánovacej dokumentácie v súvislosti s prevenciou voči hlukovej
expozícii obyvateľstva,
− na nedostatočnú inštitucionálnu vybavenosť v SR pre uvedenú problematiku.
Stratégia EÚ pri ochrane životného prostredia pred hlukom
Lisabonská zmluva zabezpečuje v charte základných práv EÚ č. 35, 37 vysokú úroveň
preventívnej zdravotnej starostlivosti a ochrany životného prostredia a jeho zlepšovania
v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja (1). Pre zastavenie nepriaznivého trendu
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zvyšovania hluku v životnom prostredí prijíma Európska komisia (EK) opatrenia a zásady
týkajúce sa verejnej informovanosti a stanovenia tzv. medzných alebo akčných hodnôt hluku.
Túto stratégiu sa pokúša uplatňovať EK komplexne tak na strane zdrojov, a to v tzv.
výrobkových smerniciach, ktoré spravidla regulujú emisiu hluku finálnych výrobkov alebo
ich komponentov (6), ako aj na strane prijímateľov, resp. obyvateľstva, a to v citovanej
smernici 2002/49/ES, ktorá sa zaoberá riadením a posudzovaním expozície hluku
obyvateľstva v komunálnom prostredí (3). Ako dobrý príklad nastupujúceho trendu vo
výrobkovej oblasti môže poslúžiť vývoj v posledných dvadsiatich rokoch v oblasti
vonkajšieho hluku automobilov. Emisie hluku ako parameter kvality sa znížili asi o 8 dBA
pre osobné autá a o viac ako 11 dBA pre nákladné vozidlá, čo je dôsledok postupne
prijímanej legislatívy od roku 1970 (7).
Odozvou na prijatie smernice 2002/49/ES je aj rozsiahla epidemiologická štúdia
európskej sekcie WHO realizovaná v posledných desiatich rokoch, ktorej cieľom je
objektívne hodnotenie sluchového vnemu vo vzťahu k nadmernému hluku z dopravy a jeho
rušivým účinkom v životnom prostredí (2, 8). Aktuálne kvantitatívne výstupy štúdie týkajúce
sa výskumov a pozorovania kvality spánku a zdravia vo vzťahu k vnútornému a vonkajšiemu
hluku uvádzajú hodnotu vnútorného hluku LAmax = 42 dB pre prah prebudenia, avšak pre prah
fragmentácie štruktúry spánku hodnotený ako biologický vplyv hluku už hodnotu LAmax =
35 dB. Pre vonkajší hluk uvádza štúdia prah tzv. environmentálnej insomnie hodnotu
indikátora LAeq,noc = 42 dB.
EK pre oblasť vedy a výskumu vytýčila vo svojich strategických materiáloch globálny
cieľ pre rok 2020, dokedy chce dosiahnuť zníženie počtu exponovaných obyvateľov
škodlivému alebo rušivému hluku o 20 % v porovnaní s rokom 2004 (9).
Aktuálny legislatívny rámec v SR
V súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia je verejné zdravie taká úroveň zdravia spoločnosti, ktorá okrem iného
zodpovedá ekonomickej úrovni spoločnosti. Z tohto uhla pohľadu sa prevencia v oblasti
hlukovej expozície obyvateľstva, t.j. systém opatrení zameraných na vylúčenie alebo zníženie
rizika porúch zdravia, na ktoré môžu vplývať životné, ako aj iné podmienky a spôsob života,
považuje za najdôležitejší spoločensko-ekonomický nástroj zvyšovania kvality života.
Významným faktorom prevencie pred nadmerným a rušivým hlukom sa stáva tzv. hodnotenie
rizika, t. j. pravdepodobnosť ohrozenia zdravia najmä z plánovaných činností a aktivít
v danom území, a to v nadväznosti aj na ostatné faktory životného prostredia.
Národný vykonávací predpis SR, ktorým je vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (10) preto
obsahuje aj prípustné hodnoty hluku vyjadrené pomocou ekvivalentných A-vážených hladín
LAeq v dB, ktoré vychádzajú z odporúčaní WHO a ktorých právnu vymožiteľnosť je možné v
danom území, resp. situácii súvisiacej so sluchom človeka aplikovať prakticky na každý deň
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v roku. Citovaný predpis sa používa aj v stavebnom a územnom konaní v zmysle stavebného
zákona. Podobne je to aj v iných krajinách EÚ.
Trochu iný pohľad na predmetnú problematiku, vrátane dopravného hluku, prináša už
citovaná smernica ES, resp. zákon č. 2/2005 Z. z. (4), ktorý definuje špecifické hlukové
indikátory na posúdenie obťažovania (Ldvn) a na posúdenie rušenia spánku (Lnoc) ako
priemerné penalizované (Ldvn) hladiny počas celého roka. Tieto indikátory nie sú legislatívne
plne v zhode s indikátormi používanými v súlade s platnou vyhláškou č. 549/2007 Z. z.
Hladina Ldvn (t. j. indikátor pre deň, večer, noc) v dB je hlukový indikátor pre celkové
a dlhodobé obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:
Ldvn = 10.log [1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10)],
kde Ldeň je hlukový indikátor obťažovania počas dňa ako A vážená dlhodobá priemerná
hladina hluku určená počas všetkých dní roka, Lvečer je hlukový indikátor obťažovania počas
večera ako A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc je hlukový indikátor rušenia spánku ako A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku
určená počas všetkých nocí roka.
Akčná hodnota je podľa smernice taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom
prostredí, resp. v území, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku.
Je určená ako kritérium pre vypracovanie konfliktných plánov strategických hlukových máp a
akčných plánov.
Výstupy prvej etapy riešenia SHM a akčných plánov v SR
Cieľom tzv. strategických hlukových máp (SHM) je v súlade so smernicou
2002/49/ES, resp. zákonom č. 2/2005 Z. z. zmapovať aktuálne hlukové zaťaženie daného
územia v okolí hlavných zdrojov hluku a následne v súlade so zásadami prevencie v akčných
plánoch stanoviť priority pri nápravných opatreniach a informovať o nich verejnosť. Pre účely
tejto smernice sa sleduje hluk z cestnej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy a z
priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území, a to v pravidelných 5-ročných
intervaloch. Členské štáty EÚ mali v prvej etape riešenia s platnosťou pre rok 2007 povinnosť
vypracovať komplexné SHM pre aglomerácie s počtom obyvateľov nad 250 000 a mimo
aglomerácie len pre územia v okolí diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest I. triedy s
intenzitou vyššou ako 6 miliónov prejazdov vozidiel za rok, v okolí železničných tratí s
počtom prejazdov vlakových súprav nad 60 000 za rok a pre letiská s počtom vzletov a
pristátí viac ako 50 000 za rok. Následne bolo potrebné vypracovať akčné plány pre uvedené
lokality vychádzajúc z identifikácie problémových oblastí, resp. konfliktných plánov (obr. 1).
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Obr. 1. Rozsah hlukového mapovania v SR podľa požiadaviek smernice 2002/49/ES, resp. zákona 2/2005 Z.z.
o strategických hlukových mapách platný pre prvú etapu implementácie v r. 2006 – 2007

V SR týmto kritériám zodpovedala v prvej etape len bratislavská aglomerácia
vyhlásená VÚC s počtom obyvateľov 546 300 a celkovou plochou takmer 853 km2, vrátane
3 289 km ciest a diaľnic, 311 km železníc a 73 km električkových tratí. Na ostatnom území
SR boli SHM vypracované pre okolie diaľnic a ciest I. triedy, ktoré prevádzkujú Slovenská
správa ciest, a. s. a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. V okolí uvedených ciest a diaľnic žije
spolu cca 480 600 obyvateľov atakovaných hlukom z dopravy.
Na základe vypracovaných SHM a po vyhodnotení tzv. konfliktných plánov sa v
záverečných správach riešiteľov konštatuje (13), že z celkového počtu 480 600 obyvateľov
vystavených hluku z dopravy na cestách I. triedy a diaľniciach mimo bratislavskej
aglomerácie žije 193 100 obyvateľov v domoch a bytoch situovaných v území s prekročenou
akčnou hodnotou indikátora Ldvn = 60 dB. V bratislavskej aglomerácii z celkového počtu
546 300 obyvateľov žije 268 400 obyvateľov v domoch a bytoch situovaných v území s
prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk Ldvn = 60 dB z dopravy na cestných
komunikáciách a diaľniciach, 125 300 obyvateľov z dopravy na železnici a cca 500
obyvateľov z dopravy na letisku M. R. Štefánika (obr. 2, 3).
Jednou z úloh SHM je najmä identifikácia a odstránenie najzávažnejších hlukových
problémov v území postihujúcich veľké skupiny obyvateľstva. Výstupy sú preto verejne
dostupné (14, 15). SHM však nemajú nahradiť hlukové štúdie a posudky požadované pri
stavebnom a kolaudačnom konaní v súlade so stavebným zákonom. SHM a akčné plány však
môžu významne pomôcť v územnom konaní a pri strategických rozhodovaniach v území, t. j.
napr. pri tzv. procesoch EIA, pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie, pri reorganizácii
dopravnej infraštruktúry a pod. Zvlášť veľkú pozornosť však je potrebné venovať tzv. tichým
oblastiam v aglomeráciách alebo vo voľnej prírode, ktoré je potrebné navrhnúť a špecifikovať
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pred mapovaním, alebo najneskôr v akčných plánoch, čo významne podporuje princípy
prevencie pri ochrane pred hlukom (obr. 4, 5).

Obr. 2. Príklad strategickej hlukovej mapy v okolí ciest Brnianska-Pražská v Bratislave pre cestnú dopravu a
indikátor Ldvn (zdroj:www.hlukovamapa.sk)

Obr. 3. Príklad kritických miest z hľadiska hlukovej expozície obyvateľov z dopravy bývajúcich v Bratislave
v okolí ciest Brnianska-Pražská
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Obr. 4. Identifikácia a vyhlásenie tzv. tichých zón ako trvalo udržateľných a strategických miest pre relax
a regeneráciu síl obyvateľstva charakterizovaných pomocou indikátorov Ldvn a Ln má byť jednou z prioritných
úloh implementácie smernice v podmienkach SR.

Prevencia v území a návrhy na zlepšenia a diskusiu
Taký rozsiahly zber vypočítaných a čiastočne aj meraných hlukových údajov
z dopravy a priemyselných zdrojov pre bratislavskú aglomeráciu a vybrané úseky diaľničnej,
cestnej a železničnej siete, aký sa realizoval v súvislosti s implementáciou prvej etapy
smernice 2002/49/ES, sa v podmienkach SR predtým neuskutočnil. Zber údajov je platný pre
intenzitu dopravy v r. 2006 s následným spracovaním údajov a riešením akčných plánov do r.
2008. Na základe skúseností všetkých zúčastnených z prvej etapy riešenia SHM a akčných
plánov, na ktorom s v SR spolupodieľali okrem medzinárodného konzorcia riešiteľských
firiem najmä správcovia dopravnej infraštruktúry, prevádzkovatelia priemyselných zdrojov
hluku, zodpovedné orgány štátnej správy, magistrát mesta Bratislavy a samosprávy
zúčastnených miest a obcí, ako aj odborná a laická verejnosť, možno dnes pomenovať
niekoľko problémov, o ktorých je potrebné ďalej diskutovať na odbornej úrovni. Dôvodom je
nielen zlepšenie celého procesu zberu, spracovania a reportovania údajov v sieti EIONET
v druhej etape riešenia SHM a akčných plánov, ale najmä dosiahnutie udržateľných cieľov
smernice 49/2002/ES v podmienkach SR.
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Obr. 5. Cyklodoprava v mestách a vytváranie územných podmienok pre jej trvalé rozširovanie prispieva
k zníženiu emisie hluku a zdravému životnému štýlu a je jedným z princípov tvorby akčných plánov v krajinách
EU (Kodaň 2009).

Ako zmysluplné sa ukazuje diskutovať o nasledovných témach:
− legislatívne zakotvenie SHM ako záväzného podkladu pre vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie, resp. pre vypracovanie posudkov EIA,
− zlepšenie informovanosti a súčinnosti dotknutých orgánov štátnej správy, t. j. najmä MZ
SR, MŽP SR, MDSaT SR a pod., napr. pri zadávaní vstupných GIS údajov, pri vyhlasovaní
tzv. tichých oblastí v území a pod.,
− vyhlasovanie tichých oblastí a relaxačných zón s definovanými hlukovými indikátormi a
kritériami v prospech zdravia človeka (Ld < 60 dBA, Lv < 60 dBA, Ln < 50 dBA) a ich
zakotvenie v územných plánoch,
− záväznosť definovania tzv. tichých fasád s parametrami napr. Ld < 55 dBA, Lv < 50 dBA,
Ln < 45 dBA v projektovej dokumentácii bytových domov situovaných v blízkosti
významných dopravných koridorov,
− zavedenie regulatívov v územnom plánovaní obcí alebo zón týkajúcich sa nežiaducich
aktivít v obytnom území z hľadiska významného rizika rušenia obyvateľov hlukom,
− využitie štrukturálnych fondov EÚ pre efektívnu podporu výskumu zameraného na
objektivizáciu hlukovej expozície obyvateľstva vrátane sťažností a podnetov na hluk,
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− zavedenie autorizovaných metodík pre hodnotenie zdravotného rizika z expozície hluku,
− problematika bytovej zástavby v ochranných pásmach diaľnic, železníc, prípadne letísk
z pohľadu dodržania prípustných hodnôt hluku,
− rozšírenie všeobecných indikátorov trvalo udržateľného rozvoja o audioindikátor Ldvn,
− inštalovanie referenčného metodického pracoviska súvisiaceho najmä s udržateľnosťou
procesov podľa smernice 49/2002/ES v SR, ale aj tvorbou novej legislatívy a zabezpečením
aktívnej spätnej väzby na poradné orgány EK a WHO. V tejto súvislosti sa zrušenie
špecializovaného bratislavského pracoviska NRC pre hluk a vibrácie v r. 2009 bývalým
ministrom zdravotníctva SR javí ako nepremyslené a kontraproduktívne.
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HODNOTENIE EXPOZÍCIE ENVIRONMENTÁLNEMU HLUKU V SR
V RÁMCI EURÓPSKEHO PROJEKTU EUROPEAN NETWORK
ON NOISE AND HEALTH (ENNAH)1
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Znižovaním environmentálneho hluku sa čoraz viac zaoberajú orgány vnútroštátnej a
medzinárodnej legislatívy a politiky. Veľkým krokom vpred v tejto oblasti bolo prijatie
Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady o hluku vo vonkajšom prostredí. Stala
sa relatívne účinným politickým nástrojom, ktorý vyžaduje od príslušných orgánov v
členských štátoch prípravu strategických hlukových máp na základe harmonizovaných
ukazovateľov, informovanie verejnosti o hlukovej expozícii a ich účinkoch a vypracovanie
akčných plánov v súvislosti s hlukovou expozíciou. Táto smernica bola implementovaná do
novej národnej legislatívy na Slovensku, ako aj v iných členských krajinách Európskej únie.
Členovia európskej siete expertov pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie
skúmajú existujúce možnosti a pokračujú pri rozvíjaní prístupov pri kvantifikácii účinkov
hluku na zdravie. Výsledky tejto spolupráce sa nedávno zosumarizovali a uverejnili vo forme
pokynov na hodnotenie rizík expozície hluku v životnom prostredí. Tieto pokyny sú zamerané
na kvantifikáciu zaťaženia životného prostredia ochoreniami (tzv. Environmental Burden of
Disease, EBoDE) a na kalkuláciu stratených rokov života vzhľadom na zdravotné postihnutie
(tzv. disability-adjusted life-years, DALYs). Túto metodológiu už využívajú vládne a
nevládne inštitúcie v Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku, Belgicku, Fínsku, Taliansku a
Francúzsku (1, 2, 3).
Problematikou hlukovej expozície v životnom prostredí, hodnotením rizík a
monitorovaním zdravotných dôsledkov sa na Ústave hygieny LFUK v Bratislave zaoberáme
už niekoľko desaťročí. Výskum sa týka mestského akustického prostredia a záťaže
obyvateľstva dopravným hlukom s využitím najnovších poznatkov a metód environmentálnej
epidemiológie (4, 5, 6, 7, 8). Ústav hygieny patrí medzi 36 excelentných pracovísk z celej
1

The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh
Framework Programme ([FP7/2007-2013]) under grant agreement No 226442.
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Európy spolupracujúcich na EU projekte European Network on Noise and Health – Európska
sieť pracovísk zaoberajúcich sa vplyvmi hluku na zdravie (ENNAH) v rámci 7. Rámcového
programu v oblasti nesluchových účinkov environmentálneho hluku.
Ciele projektu ENNAH
Hlavnými cieľmi projektu sú vytvorenie celoeurópskej siete výskumníkov
zaoberajúcich sa vplyvom nesluchových účinkov environmentálneho hluku, zabezpečenie
komunikácie a rozšírenie vedomostí v rámci EÚ aj na lokálnej národnej úrovni v praxi,
analýza dostupnej literatúry a identifikácia chýbajúcich údajov a nových potrieb výskumu,
vytvorenie nových komplexných analytických modelov vzhľadom na ďalšie modifikujúce
faktory, napr. znečistenie ovzdušia, ako aj stanovenie budúcich smerov výskumu a stratégie v
tejto oblasti v Európe (9, 10).
Medzi ďalšie priority patrí výchova nových výskumníkov v tejto oblasti a podpora
výmenných pobytov na expertných pracoviskách jednotlivých štátov EÚ, zlepšenie metodiky
merania a metodológie budúcich štúdií a vytvorenie novej stratégie rozvoja sledovania vplyvu
hluku na zdravie.
Popis a výsledky projektu ENNAH
Hlavným koordinátorom projektu je profesor Stephen Stansfeld z Centre for
Psychiatry, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Barts & The London School of
Medicine & Dentistry, London, UK a do projektu je zapojených 36 expertných pracovísk z
celej Európy (Stockholm University, Karolinska Institutet, Stuttgart University, Imperial
College London, Joint Research Centre, European Commission, University of Belgrade,
Medical University of Innsbruck a ďalšie). Ide o celoeurópsku sieť výskumníkov a vytvorenie
nových komplexných analytických modelov.
Celoeurópska sieť ENNAH je organizovaná ako séria medzinárodných workshopov
s cieľom spojiť výskumných pracovníkov a kľúčových odborníkov v oblasti vplyvu hluku na
zdravie v jednotlivých tematických celkoch a informovať o budúcich etapách výskumu
v oblasti vplyvu environmentálneho hluku na zdravie. Výsledkom každého stretnutia je
vytvorenie záverečnej správy. Štruktúra projektu je znázornená na obr. 1 (11).
Úvodný workshop bol 28. septembra 2009 v Londýne na pracovisku hlavného
koordinátora. V rámci dvojročného trvania projektu sa uskutočnilo 6 workshopov podľa
rozdelenia jednotlivých pracovných skupín, tzv. workpackagov.
Workshop 1 sa venoval pracovnému balíku 1 týkajúceho sa manažmentu siete
a oboznámeniu sa s organizačnou štruktúrou projektu a čiastočne aj balíku 2. Cieľom
pracovnej skupiny 2 bola analýza dostupnej literatúry a identifikácia chýbajúcich údajov a
nových potrieb výskumu v oblasti vplyvu environmentálneho hluku na zdravie, ako aj
upozornenie na nové otázky v oblasti výskumu hluku, ktoré musia byť zodpovedané a ktoré
vyžadujú dôslednú vedeckú analýzu (12). Táto pracovná skupina bola úzko prepojená
s ostatnými a venoval sa jej aj workshop 2 v Londýne 24. – 25. júna 2010, na ktorom
stredoeurópski a východoeurópski partneri konzorcia dostali za úlohu vypracovať prehľad
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vedeckých štúdií o environmentálnom hluku a zdraví v krajinách strednej, východnej
a juhovýchodnej Európy a v Spoločenstve nezávislých štátov. Projekt viedli pracovníci
z Ústavu hygieny LFUK a z Ústavu hygieny a lekárskej ekológie, Lekárskej fakulty
Univerzity v Belehrade. Prehľad vybraných publikácií zo Slovenskej republiky a bývalého
Československa zobrazujú tab. 1 a 2.

Legenda:
A – Austria, B – Belgicko, D – Nemecko, G – Grécko, I – Taliansko, NL – Holandsko, N – Nórsko, PL –
Poľsko, S – Švédsko, UK – Veľká Británia
Obr. 1. Štruktúra projektu ENNAH

Pracovná skupina 3 sa zaoberala novými metodikami hodnotenia hlukovej expozície,
skúmaním vhodných ukazovateľov pri sledovaní zdravotných následkov, sledovaním nových
hlukových zdrojov, prípravou finančne výhodných akčných plánov, inovatívnymi
technickými postupmi na meranie individuálnej hlukovej expozície a ich aplikácií pri štúdiách
vplyvu hluku na zdravie. Hlukové mapy ponúkajú príležitosť geografického prepojenia
oblastí rôznej expozície hluku s oblasťami zdravotných následkov. Táto metodika,
využívajúca GIS technológie, sa už použila v súvislosti s vplyvom znečistenia ovzdušia na
zdravie v Londýne, v Imperial College. V oblasti účinkov environmentálneho hluku na
zdravie sa táto metodika použila len pri hodnotení leteckého hluku v Holandsku. Workshop 3
s názvom “Noise Exposure Assessment for Health Studies” sa uskutočnil v Ghente (Belgicko)
26. – 28. apríla 2010 (12).
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Tab. 1. Charakteristika vedeckých štúdií o obťažovaní hlukom (annoyance) v SR
Lokalizácia,
krajina, mesto

Hodnotenie
expozície

Literatúra

Cieľ

Metóda

Súbor

Bežná
populácia,
Slovensko,
Československo

Radulov Š, Rolný
D. Acta
hygienica,
epidemiologica et
microbiologica,
Suppl 3/1988.
Praha 1987 (14).

Hodnotenie
environmentálneho hluku
vo vybraných
mestách
v SR,
hlukové
mapy,
annoyance

Ekologická štúdia

Obyvatelia 20
slovenských miest,
694 meracích
stanovíšť,
1 400 038
obyvateľov

(O) Priemerné
ekvivalentné 24hodinové hladiny
hluku, index
dopravného hluku
(S) odhad počtu
obyvateľov
exponovaných
nadmernému hluku
> 60 dB (A)

Bratislavská
aglomerácia, SR

Ághová Ľ. a kol.,
Proceedings of
SAS, 1992 (4)

Príprava
hlukových
máp
v Bratislave
a annoyance

Prierezová štúdia

Súbor 764
obyvateľov
v bratislavskej
aglomerácií

(O) Priemerné
ekvivalentné 24hodinové hladiny
hluku na 257
meracích
stanovištiach (S)
annoyance

Študentský
domov a obytné
oblasti, SR,
Bratislava

Sobotová Ľ. a kol.
Int J Occup Med
Environ Health,
2001 (6)

Porovnanie
dvoch štúdií
annoyance
v intervale
10 rokov

Porovnanie dvoch
prierezových
štúdií

Vysokoškoláci
(n1=511; n2=857);
exponované a
kontrolné oblasti

(O) Priemerné 24hodinové
ekvivalentné hladiny
hluku (S). Dotazník
o obťažovaní hlukom
s 3 stupňovou škálou

Bežná
populácia, SR

Dostál A. a kol.,
Hygiena, 47, 4,
2002
(15)

Hodnotenie
expozície
hluku
v bytoch
a annoyance

Dve
prierezové
štúdie

Súbor 671 a 578
respondentov vo
veku > 18 rokov

(O) Maximálne
hladiny hluku
v bytoch (S)
annoyance, hluková
senzitivita

O = objektívne (hladiny
zvuku)
S = subjektívne (annoyance)

Výsledky
Limitná hodnota
pre LAeq bola
prekročená na
92,36 %
meracích
stanovíšť,
36,4 %
obyvateľov
exponovaných
nadmernému
hluku
Na 68 %
stanovíšť
prekročená LAeq
65 dB(A),
annoyance
u 49,6%
exponovaných
hluku >50 dB (A)
Zvýšenie
hlukovej záťaže,
ako aj rušenia
a obťažovania
dopravným
hlukom počas 10
rokov
Dôležitosť iných
hlukových
zdrojov, napr.
kročajový hluk,
36 % rušených
obyvateľov

Pracovná skupina 4 rozvíjala mechanizmy prepojenia vplyvu hluku na zdravie
s prihliadnutím na prípadné faktory mediácie a skresľujúce faktory, ovplyvňujúce vzťah
medzi stresormi a vplyvom na zdravie. Zhodnotila vzťah medzi hlukovou expozíciou a inými
rizikovými faktormi na identifikáciu možných skresľujúcich faktorov a rozdielov medzi
jednotlivými populačnými skupinami a oblasťami.
Veľmi dôležitým aspektom tejto časti výskumného projektu bolo sledovanie vplyvu
znečistenia ovzdušia na zdravie, ako potenciálneho faktora mediácie a zlepšenie komunikácie
medzi výskumníkmi zaoberajúcimi sa vplyvmi znečistenia ovzdušia na zdravie, ako aj
vplyvmi hluku s cieľom vytvárania nových stratégií budúceho výskumu. Workshop 4
s názvom „Confounding and Effect Modifying Factors in Noise Related Health Reserach“ sa
uskutočnil 6. – 7. septembra 2010 v Stockholme, Švédsko (13).
Pracovná skupina 5 sa zaoberala sledovaním vplyvov environmentálneho hluku na
zdravie a zdravotnými následkami, ako sú a) hypertenzia a koronárne ochorenie srdca b)
vplyvy na duševné zdravie c) kognícia a učenie d) spánok e) annoyance a f) rôzne
psychofyziologické reakcie na stres. Následnú štandardizáciu pri hodnotení zdravotných
následkov bude možné využiť pri ďalších štúdiách v budúcnosti. V rámci workshopu 5
s názvom „Measurements of health outcomes in epidemiological studies on noise and
European Health Impact Assessment“, ktorý sa uskutočnil v Aténach 22. – 23. novembra
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2010 sme prezentovali skúsenosti so sledovaním vplyvov na zdravie v bratislavskej
aglomerácií (13).
Tab. 2. Charakteristika vedeckých štúdií o účinkoch environmentálneho hluku na kardiovaskulárny systém v SR
Lokalizácia,
krajina,
mesto

Hodnotenie
expozície

Literatúra

Cieľ

Metóda

Súbor

Modelový
laboratórny
experiment
Bratislava,
SR

Lipková V,
Liška J. Čs
Hyg, 21, 1976,
1, 449-456
(16)

Experimentálna
štúdia

Experimentálna skupina
24 detí, 10 –
11 ročných

(O) Expozícia
školskému hluku
hladiny 85 dB
z gramofónu
(S) Psychologické
testy

Zdravotnícke
zariadenie –
nemocnica,
SR,
Bratislava

Jurkovičová J,
Ághová Ľ.
Activ Nerv
Super, 1989, 31
(3): 228-229
(17)

Experimentálna štúdia

30 novorodencov
s nízkou
pôrodnou
hmotnosťou
v inkubátoroch

(O) Priemerné
24-hodinové
ekvivalentné hladiny
hluku v inkubátore,
oktávová analýza

Predškolské
zariadenie –
škôlka, SR,
Bratislava

Regecová V,
Kellerová E. J
Hypertens
1995, 13: 405412 (18)

Zhodnotenie účinku
záťaže (hlukovej a
psychickej) na
vegetatívne funkcie,
základný kožný
odpor, pulzovú
frekvenciu u detí
Zhodnotenie hladín
zvuku v inkubátoroch
počas starostlivosti
o dieťa s nízkou
pôrodnou
hmotnosťou,
zhodnotenie účinkov
na kardiovaskulárny
systém (TK, PF)
Preskúmanie vzťahu
medzi expozíciou
dopravnému hluku
a tlakom krvi

Prierezová
štúdia;
porovnanie
škôlok
a obytných
oblastí

(O) Vážené
priemerné hladiny
zvuku merané počas
24 hodín

Študentský
domov
a obytné
oblasti, SR,
Bratislava

Sobotová Ľ
a kol, Sci Total
Environ. 408
(2010) 12641270 (8)

Preskúmanie vzťahu
medzi dopravným
hlukom
a kardiovaskulárnym
rizikom

Prierezová
štúdia

1 542 detí
v škôlkach
(501
chlapcov,
741 dievčat)
vo veku 3 – 7
rokov
žijúcich v
Bratislave
> 3 roky
659
vysokoškolákov,
exponovaná
a kontrolná
lokalita

O = objektívne (hladiny
zvuku)
S = subjektívne (annoyance)

(O) Priemerné 24hodinové
ekvivalentné hladiny
hluku (S)
Dotazník
o obťažovaní hlukom
s 5 stupňovou škálou

Výsledky
Záťaž
významne
ovplyvnila PF
a kožný odpor,
nebolo možné
špecifikovať
hlukovú záťaž
Priemerné
hladiny hluku –
64,2 – 79,7 dB
(A) do 500 Hz;
nárast PF a TK
po hlukovej
stimulácií

Expozícia
dopravnému
hluku v okolí
škôlok je
spojená so
zvýšením
priemerného
STK a DTK
u predškolských detí
Skóre
kardiovaskulárneho rizika
SCORE je
významne
spojené
s expozíciou
dopravnému
hluku

Legenda: PF = pulzová frekvencia; TK = tlak krvi; STK = systolický tlak krvi; DTK = diastolický tlak krvi

Na základe poznatkov z predchádzajúcich pracovných skupín sa navrhli nové stratégie
výskumu v oblasti vplyvu hluku na zdravie v pracovnej skupine číslo 6. V rámci workshopu
6 s názvom „New Strategies for Noise and Health Research in Europe“ sme prezentovali
priority výskumu v krajinách strednej a východnej Európy.
Pracovná skupina 7 bola zodpovedná za rozvoj informačnej stratégie a šírenie
výsledkov siete ENNAH. Výsledky každého z pracovných balíkov boli uvedené
v jednotlivých záverečných správach, záveroch a odporúčaniach (vo vedeckom formáte, ako
aj vo formáte vhodnom pre laickú verejnosť). Dôležitá je aj spolupráca s organizáciami
tretieho sektora za účelom šírenia výsledkov skupiny užívateľov po celej Európe. Posledné
stretnutie v Bruseli dňa 6. júla 2011 bude špeciálne zamerané na informovanie politických
činiteľov EÚ.
S cieľom výchovy nových výskumníkov v oblasti vplyvu hluku na zdravie ENNAH
zabezpečila podporu výmenných pobytov na expertných pracoviskách jednotlivých štátov EÚ
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pre doktorandov a postdoktorandov z Európskej únie, ako aj z kandidátskych krajín.
Výmenné pobyty sa uskutočnili na základe výberového konania medzi jednotlivými
akademickými disciplínami a krajinami, s cieľom vytvorenia úzkych väzieb a partnerstiev
medzi výskumníkmi novej generácie.
Záver
Pomocou projektu ENNAH sa podarilo vytvoriť celoeurópsku sieť výskumníkov
zaoberajúcich sa vplyvom environmentálneho hluku na zdravie, zabezpečiť komunikáciu
medzi jednotlivými expertnými pracoviskami na národnej a medzinárodnej úrovni, zapojiť
vybrané pracoviská zo strednej a východnej Európy do spolupráce na medzinárodných
projektoch a navrhnúť nové stratégie výskumu v tejto oblasti z hľadiska vplyvu na verejné
zdravie (http://www.ennah.eu).
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Životné podmienky a zdravie, 2011

MODELOVÉ PŘÍKLADY ELIMINACE HLUKOVÉ ZÁTĚŽE OBYVATEL

J. Michalík
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika

Za hluk je považován jakýkoliv nechtěný zvuk, který má na člověka rušivé, obtěžující
nebo škodlivé účinky. Hluk je způsobován v převážné míře provozem na silnicích a
železnicích, leteckým provozem, průmyslem, výstavbou, veřejnými pracemi, sousedským
hlukem (volnočasové aktivity). Ve městech je dominantní hluk z dopravy (75 – 85 %),
přičemž u hlavních komunikací dosahují hladiny akustického tlaku hodnot až 70 – 85 dB. V
EU je cca 40 % obyvatel vystaveno hluku nad LAeq,d = 55 dB a cca 20 % obyvatelstva
exponováno nad hladinou LAeq,d = 65 dB! Více než polovina obyvatel EU žije v zónách, kde
vliv hlukové zátěže z dopravy nezajišťuje akustický komfort.
Hlukové limity a indikátory ČR a Strategické hlukové mapy
Legislativa České republiky stanovuje hygienické limity hluku v NV 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro LAeq – ekvivalentní hladiny
akustického tlaku zvlášť pro denní hlukovou zátěž (6 – 22 hodin) a noční hlukovou zátěž (22 –
6 hodin).
Při zpracování Strategických hlukových map (SHM) stanoví požadavky na jejich
obsah i obsah akčních plánů vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, kterou se
stanoví také mezní hodnoty hlukových ukazatelů a jejich výpočet. Hlukové indikátory jsou
stanoveny pro celkové obtěžování hlukem – indikátor Ldvn (den-večer-noc), pro den –
indikátor Ld (standardně 6.00 – 18.00), pro večer – indikátor Lv (standardně 18.00 – 22.00) a
pro noc – indikátor Ln (standardně 22.00 – 6.00) na základě výpočtu podle následujícího
vzorce:
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Metody snižování hlukové zátěže
Hlukovou zátěž je možno snížit dvěma hlavními způsoby – omezením akustického
výkonu zdroje a technicko-provozními opatřeními.
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Akustický výkon zdroje je možno omezit u průmyslových zdrojů např. zakrytováním
zařízení (stroje), odstíněním zdroje, obestavením zdroje bariérou apod. V případě silniční
dopravy je možno akustický výkon zdroje snížit omezením rychlosti dopravního proudu
(dopravní značky, retardéry), snížením dopravních intenzit, omezením nákladní dopravy,
výstavbou obchvatů, dopravními uzávěrami, údržbou a výměnou povrchu vozovky,
modernizací automobilového parku a dalšími opatřeními. Analogicky v železniční dopravě je
možno snížení dosáhnout modernizací kolejového svršku (absorbéry – redukce 4 – 8 dB) a
vozového parku osobní i nákladní dopravy (např. výměna litinových brzdových špalíků za
kompozitní přinese snížení o cca 6 – 9 dB, montáž tlumičů kol).
Mezi významná technicko-provozní opatření patří úprava režimu času provozu
zařízení (stroje) zkrácením doby jeho provozu v osmi na sebe navazujících nejhlučnějších
hodinách, výstavba protihlukových bariér (stěny, valy, zářezy, tunely, tubusy atd.), což tvoří
prvky tzv. „pasivní ochrany“.
Akustické stínění
Pro efektivitu výstavby prvků pasivní ochrany je důležitá obecná metoda výpočtu
definovaná v ČSN ISO 9613-2, Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Základní
požadavky na stínící překážku (bariéru) jsou definované ISO normou: plošná hmotnost je
alespoň 10 kg.m-2, objekt má uzavřený povrch bez velkých spár nebo mezer, horizontální
rozměr objektu kolmý k úsečce spojující zdroj a přijímač je větší než vlnová délka λ
vypočtená pro střední frekvenci uvažovaného pásma. Platí vztah – čím blíže je bariéra
především zdroji nebo popř. chráněnému objektu, tím větší je její účinnost (obr. 1).

Obr. 1. Účinnost bariéry ve vztahu ke vzdálenosti od zdroje.

Predikce účinnosti snížení hluku
Návrh optimální varianty realizace aktivní ochrany popř. výstavby prvků pasivní
ochrany umožňuje predikce účinnosti snížení hluku formou modelových výpočtů. Pro
predikci realistických hodnot snížení hluku je významným faktorem užití kvalitního
výpočtového SW a velmi dobrá kvalita vstupních dat do modelu. Na základě výpočtových
modelů je možno zpracovat příspěvkovou analýzu jednotlivých zdrojů hluku a variantní
řešení, které jsou podkladem hledání možných scénářů až k finálnímu návrhu opatření.
Predikce účinnosti snížení hluku ještě před realizací opatření přináší ekonomickou efektivitu a
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zároveň rychlost a operativnost řešení problému hlukové zátěže. Výhodou je názorná
vizualizace výsledků formou mapových výstupů.
Teoretické modelové ukázky
Pro názorné pochopení problematiky variantního řešení predikce účinnosti snížení
hluku byly připraveny teoretické modelové ukázky pro 6 různých scénářů, jejich srovnání a
vyhodnocení. Výchozí situaci představuje obr. 2.

Obr. 2. Výchozí situace modelovaného území

Všechny teoretické výpočty byly provedeny v rovině bez vlivu morfologie terénu,
délka modelového území činila 5 km. Výpočtové body byly umístěny symetricky po obou
stranách komunikace ve výšce 4 m a ve vzdálenosti 25, 50, 100, 200 a 500 metrů od
komunikace. Jednalo se o dvousměrnou komunikaci s průjezdem 800 OA/hod a 200 NA/hod
v každém směru a rychlosti 110 km/hod (OA – osobní automobily) a 90 km/hod (NA –
nákladní automobily). Výška protihlukové stěny (PHS) byla stanovena na 3 m a byla tvořena
kombinací odrazivého a pohltivého povrchu. Obytné domy o výšce 15 m a délce 100 m jsou
umístěny v souběžné a kolmé poloze vůči komunikaci a výpočet je proveden pro odrazivé
fasády. Pro výpočet v horní polovině území byl určen pohltivý povrch (G = 1), v dolní
polovině území odrazivý povrch (G = 0) – obr. 2.
Scénář A
Výpočet ve volném poli pro pohltivý (G = 1) a odrazivý (G = 0) povrch – obr. 3.
Rozdíl hlukové zátěže ve srovnatelných bodech se pohybuje v rozsahu 0,64 – 6,32 dB. S
rostoucí vzdáleností od zdroje dochází i k většímu vlivu útlumu na pohltivém povrchu.
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Scénář B
Výpočet ve volném poli, G = 1 X G = 0, na straně G = 1 je umístěna pohltivá PHS –
obr. 3. Porovnáním bodů v G = 1 byl zjištěn útlum vlivem PHS v rozsahu 7,47 – 10,84 dB. Se
vzdáleností nejprve pokles roste a pak se postupně zmenšuje – projevuje se vliv účinku PHS
současně s účinkem pohltivého povrchu (G = 1). V poli G = 0 dochází k mírnému nárůstu
vlivem odrazu od PHS, ale se vzdáleností se zmenšuje.

Obr. 3. Porovnání teoretických výpočtů pro scénáře A a B

Scénář C
Volné pole, G = 1 X G = 0, pohltivá PHS na straně G = 0 (obr. 4). Při srovnání se
situací B je účinnost PHS nižší (vliv faktoru G) a ve srovnatelných bodech se rozdíl pohybuje
v rozsahu 0,64 – 6,32 dB. Efektivita PHS: Rozdíl mezi situací A a C na srovnatelné straně (G
= 0) je v rozsahu 1,01 – 7,04 dB, dochází k poklesu účinku ve směru od komunikace. S
rostoucí vzdáleností od zdroje je zřejmý i větší vliv útlumu v B na pohltivém povrchu.
Přičemž oproti situaci A je v situaci C na straně G = 1 patrný mírný nárůst – vliv odrazu od
PHS (cca 1 dB).
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Obr. 4. Porovnání teoretických výpočtů pro scénáře B a C

Scénář D
Otevřené místo se zastavěnou plochou, obytné domy jsou umístěny v souběžné a
kolmé poloze vůči komunikaci, G = 1 X G = 0. Z mapového výstupu (obr. 5) je patrné, že
hluková zátěž je celkově vyšší u kolmě orientovaných obytných domů.
Scénář E
Shodná situace jako ve scénáři D, ale do výpočtu je zahrnuta oboustranná odrazivá
PHS (obr. 5). Rozdíl na čelních fasádách oproti situaci D ve srovnatelných bodech se
pohybuje v rozsahu 1,07 – 3,35 dB (G = 1) a 2,63 – 3,19 dB (G = 0), přičemž se vzdáleností
je menší – projevuje se větší efekt PHS u objektů blíže zdroji. Rozdíl u vnitřních bodů na
fasádách v G = 1 oproti situaci D ve srovnatelných bodech je v rozsahu 0,92 – 1,90 dB a se
vzdáleností je větší – odrazy od PHS umožní ve větší míře přetékání hlukové zátěže přes
domy.
Scénář F
Shodná situace jako ve scénáři E, ale do výpočtu je zahrnuta oboustranná pohltivá
PHS (obr. 6). Rozdíl na čelních fasádách oproti situaci E se ve srovnatelných bodech

62

pohybuje v rozsahu 1,34 – 2,11 dB (G = 1 i G = 0) a se vzdáleností je větší – projevuje se
větší efekt pohltivosti PHS oproti E dále od zdroje. Rozdíl u vnitřních bodů na fasádách v G =
1 oproti situaci E ve srovnatelných bodech je v rozsahu 0,26 – 0,90 dB a se vzdáleností je
větší – větší efekt pohltivosti PHS oproti E dále od zdroje. Míra efektu pohltivých PHS u
vnitřních bodů je menší, než na bodech na čelních fasádách.

Obr. 5. Porovnání teoretických výpočtů pro scénáře D a E

Zhodnocení
Efekt pohltivého terénu oproti odrazivému terénu ve volném poli roste se vzdáleností
od zdroje, ve vzdálenosti 25 m od zdroje činí 0,64 dB, ve vzdálenosti 500 m je již 6,32 dB –
útlum je tedy cca 10 x větší! Efektivita PHS se projevuje rozdílem mezi situací A a C na
srovnatelné straně s odrazivým povrchem (G = 0) v rozsahu 1,01 – 7,04 dB, dochází k
poklesu účinku ve směru od komunikace. V případě jednostranné PHS dochází k nárůstu
hlukové zátěže na opačné straně vlivem odrazu od PHS, který se vzdáleností klesá.
K celkově menší hlukové zátěži dochází u paralelně orientovaných budov vzhledem
ke komunikaci než u kolmo orientovaných budov (důležitá je lokalizace místností v
jednotlivých bytových jednotkách). Uzavřené komplexy obytných budov mohou poskytovat
větší akustický komfort bydlení z hlediska hlukové zátěže.
Paralelní oboustranné PHS mohou hlukovou zátěž v důsledku násobných odrazů
vynést do vyšších pater obytných objektů.
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Obr. 6. Porovnání teoretických výpočtů pro scénáře E a F

Závěr
Ochrana obyvatel před hlukovou zátěží je nezbytným krokem u všech nových staveb.
U staré hlukové zátěže by měla být vyvíjena snaha o její minimalizaci vzhledem k větším
korekcím u hygienických limitů při jejím hodnocení. Vždy je nutné posouzení míry a rozsahu
vlivu hlukové zátěže a individuální přístup při ochraně pro různé druhy zdrojů hlukové zátěže.
Prevence by se měla zaměřit na primární redukci hlukové zátěže u zdroje a dále potom
využitím technickoprovozních, organizačních a pasivních opatření. Při stavbách chráněných
objektů by měly být využívány izolační prvky (okna apod.). Při minimalizaci hlukové zátěže
je potřeba brát do úvahy cost-benefit analýzu navrhovaných opatření a také technické
možnosti realizace navrhovaných opatření. Náklady na protihluková opatření představují 0,1
– 0,3 % investice při predikci výhledu, zatímco náklady ex-post mohou činit až 10 %
investice.
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PÔSOBENIE HLUKU NA ZDRAVOTNÝ STAV JEDINCA

L. Kuzmová, T. Kimáková
Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice

Sluch je prvý ľudský zmysel, ktorý je funkčný ešte pred narodením a organizmu slúži
bez prestávky vo dne v noci až do smrti. Hluk ohrozuje už aj sluch nenarodených detí a
postupne sprevádza človeka po celý jeho život. Vo svete modernej techniky a výroby nových
prístrojov a zariadení začína byť človek obklopený hlukom, pred ktorým často nemožno ujsť.
Je ťažké jednoznačne stanoviť hranicu medzi zvukom a hlukom. Čo je pre niekoho
zdrojom príjemných pocitov, pre iného zas neriešiteľným problémom. Na rozdiel od väčšiny
iných faktorov prostredia, v prípade hluku neexistuje ani jednoznačné rozdelenie na pracovné
a životné prostredie (1).
Najzávažnejšie dlhodobé účinky hluku
Pri opakovanom pôsobení a dočasnom zvyšovaní prahu počutia nastáva trvalé
zhoršenie sluchu. V takom prípade dochádza k zániku vláskových buniek vo vnútornom uchu,
ktoré už nie sú schopné regenerácie. Zánik zmyslových buniek urýchľujú aj ďalšie vplyvy,
napr. toxické látky, kmitanie a cievne zmeny (1). Dlhotrvajúce pôsobenie vyšších hladín
hluku môže mať za následok prechodné alebo trvalé posunutie prahu počutia. Chronické
preťažovanie vláskových buniek intenzitami nad 80 – 90 dB vyčerpáva metabolické rezervy,
začínajú prevažovať katabolické procesy a v bunkách nastávajú dystrofické zmeny.
Ak hluk prestane pôsobiť, po určitom čase zníženej funkcie sa činnosť bunky opäť
obnoví (prechodne posunutý prah počutia) (2).
Nesluchový vplyv hluku na ľudský organizmus sa môže prejaviť niektorými
poruchami ako napr.:
− podráždením vegetatívnej nervovej sústavy, (zvýšená činnosti srdca a vnútorných orgánov,
zvýšený krvný tlak i hormonálna sekrécia a zmena látkovej premeny),
− narušením rovnováhy medzi procesmi podráždenia a útlmu v mozgovej kôre alebo
emocionálne pôsobiacimi obťažujúcimi hlukmi, ktoré sú príčinou porúch spánku, ktoré sa
prejavujú v zmene jeho hĺbky, rytmu a trvaní,
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− psychickými poruchami, ktoré sa prejavujú ako podráždenosť, apatia, bolesti a kŕče
v zažívacom trakte, celková nervozita a pod.,
− rušením výkonnosti a účinnosti aktivity človeka,
− zmenou sociálneho správania človeka. Hluk uvoľňuje agresívne rysy, zhoršuje sa
kooperácia v pracovnej skupine, znižuje sa ochota vzájomnej pomoci i podávania
informácií a miera tolerancie k ostatným (3),
− v poruche hĺbkovej ostrosti zraku. Dlhodobým pôsobením hluku sa rozširujú zreničky.
Podľa tvrdení niektorých onkológov nadmerné dráždenie intenzívnym hlukom môže
byť dokonca príčinou rakoviny (4).
Materiál a metodika
V štúdii realizovanej od januára 2009 do marca 2009 sme formou internetového
dotazníka oslovili 224 respondentov z Košíc a zamerali sme sa na vybrané ukazovatele
zdravotného stavu a životného štýlu a spôsobu, akým vnímajú hluk vo svojom okolí. Na
vyhodnotenie dát sa použili štatistické metódy (pravdepodobnosť, odds ratio). Následne sme
získané výsledky graficky znázornili.
Výsledky a diskusia
Obťažovanie hlukom je najvšeobecnejšia reakcia ľudí na hlukovú záťaž. V populácii
je asi 10 % veľmi senzitívnych ľudí voči hluku a naopak, 10 % nadmerne tolerantných ľudí.
Pre 80 % populácie platí, že zo zvyšujúcou sa hlučnosťou rastie adekvátne aj kvantita
odpovedí (pocity rozmrzelosti a obťažovania). Ako možno sledovať na obr. 1, z výsledkov
našej štúdie vyplynulo, že hluk z ulice vadí 31 % respondentom a hluk z ulice nevadí 69 %
respondentom (1).
Pri pôsobení hluku sú veľmi dôležité aj vplyvy neakustické: sociálne, psychologické
faktory a faktory ekonomickej povahy, čo potvrdzujú rôzne výsledky štúdií, ktoré preukazujú
pri rovnakých hladinách hluku rozdielny efekt v exponovanej populácii.
Rušenie hlukom počas dňa
Zdrojom rušenia v obytnom priestore môže byť hlučná hudba alebo aj práce susedov
súvisiace s rekonštrukciou (5). Pri vyhodnocovaní dotazníkovej otázky „Kedy, v akom čase,
vás najviac ruší hluk?“ vyplynulo, že 18 % opýtaných ruší hluk cez deň, 13 % opýtaných
uviedlo rušenie hlukom v noci, 9 % opýtaných ruší hluk cez deň aj v noci a hluk neruší 60 %
opýtaných. Výsledky sú znázornené na obr. 2.
Environmentálny hluk je jedným z najčastejších udávaných zdrojov rušenia v
rozvinutých krajinách. Stáva sa bežnou súčasťou nášho životného prostredia, či už ide
o prostredie určené k práci, odpočinku alebo zábave. V urbanizovaných oblastiach,
v životnom prostredí väčšiny z nás, je takmer všadeprítomným javom. Okrem tzv.
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rozmrzenosti z hluku dochádza v hlučnom prostredí aj k narušeniu komunikácie medzi
ľuďmi, k zvyšovaniu hlasu pri rozhovore, hnevu a napätiu (6).

Obr. 1. Vnímanie rušenia hlukom z ulice v mieste bydliska

Obr. 2. Vnímanie rušenia hlukom v priebehu dňa a noci

V literatúre sa popisujú rozdiely vnímania hluku u jednotlivých pohlaví. Muži sú
všeobecnejšie citlivejší, pokiaľ ide o poškodenie sluchu. Majú už v detskom veku vyššiu
početnosť i rozsah sluchových strát. Usudzuje sa, že zraniteľnosť mužského vnútorného ucha
súvisí zrejme s hormonálnym vplyvom na stav cievneho systému. Ženy, naopak, hluk skôr len
obťažuje a ich rozmrzenosť voči zdrojom hluku v životnom prostredí býva vyššia ako
u mužov (1).
Počúvanie hudby z mp3 prehrávača
Výskumníci EÚ oznámili, že 2,5 milióna až 10 miliónov Európanov môže stratiť
sluch, ak počúva mp3 prehrávače najmenej päť rokov viac ako hodinu denne s nebezpečnou
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hlasitosťou – nad 89 decibelov (7). Účinky počúvania hudby s vysokou hlasitosťou sa typicky
prejavia až s oneskorením niekoľkých rokov. Počúvanie hlasnej hudby z prehrávača aspoň
päť hodín týždenne prekračuje aj normy hluku, ktorým môžu byť vystavení zamestnanci v
najhlučnejších fabrikách (8). Výrobcov walkmanov preto zaväzujú predpisy, ktoré pripúšťajú
hornú hranicu hlučnosti (zvuku) 80 decibelov. Sluch by to nemalo poškodiť. Vyššia intenzita
však áno. No tým, že si ľudia dajú do uší vkladacie slúchadla, uzatvoria zvukovod a intenzita
pôsobenia hluku sa zvýši. Tieto hodnoty sú pri dlhšom a silnejšom počúvaní walkmanov
škodlivé. Vhodnejšie sú mušľové slúchadlá (9).
Z odpovedí našich respondentov vyplynulo, že hudbu z mp3 prehrávača pravidelne
počúva väčšina, až 41 % opýtaných. Hudbu občas počúva 21 % opýtaných a 38 % nepočúva
mp3 prehrávač vôbec (obr. 3).

Obr. 3. Počúvanie mp3 prehrávača, walkmana

Rušenie hluku pri relaxe alebo učení
V hlučnom prostredí dochádza k zníženej schopnosti naučiť sa čítať a vnímať reč,
objavuje sa postihnutie dlhodobej pamäti a koncentrácie. Ako vyplýva z obr. 4, až 59 %
opýtaných ruší hluk pri relaxe a učení a 32 % opýtaných ruší hluk občas.
Krvný tlak
Hluk spôsobuje zvýšenie krvného tlaku od hladiny akustického tlaku 65 dB (10). Po
dlhodobej expozícii sa u citlivých jedincov z exponovanej populácie môžu vyvinúť trvalé
účinky, ako je hypertenzia a ischemická choroba srdca (ISCH). Všeobecný záver WHO je, že
kardiovaskulárne účinky súvisia s dlhodobou expozíciou ekvivalentnej hladiny hluku v
rozmedzí 65 – 70 dB a viac, pokiaľ ide o letecký alebo dopravný hluk.
V našej štúdii sme zisťovali hodnoty krvného tlaku u jednotlivcov. Normálny krvný
tlak (do 120/80 mm Hg) uviedlo 77 respondentov, hraničný tlak (121/81 – 130/90 mm Hg)
malo 21 opýtaných a tlak vysoký (nad 131/91 mm Hg) označilo 11 respondentov. Hodnoty
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svojho krvného tlaku nepozná 115 opýtaných, čo predstavuje až (51 %). Výsledky sú
znázornené na obr. 5.

Obr. 4. Vnímanie rušenia hlukom pri relaxe alebo učení

Obr. 5. Hodnoty krvného tlaku

Človek je neustále obklopený hlukom, ktorý už akoby nevníma. Je aj ťažké užívať si
relatívne ticho. Niektorí ľudia vyhľadávajú hluk z dôvodu vyvolania príjemných pocitov.
Podľa názoru niektorých odborníkov má vysoká hlučnosť spolu s opakujúcimi sa rytmickými
štruktúrami, napríklad na diskotéke, podobné účinky ako adrenalínový šport. Keďže sa hluk
definuje ako zvukový jav vyvolávajúci nepríjemný, rušivý alebo škodlivý vnem, je dôležité aj
pri tomto negatívnom rizikovom faktore myslieť na prevenciu (1).
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Pri strese z hluku je potrebné rozlíšiť veci, ktoré môžeme zmeniť, a tie, ktoré zmeniť
nemôžeme – napríklad veci z minulosti. Niektorým okolnostiam sa nemôžeme vyhnúť – ale
dajú sa do určitej miery redukovať, alebo aspoň znížiť dosah ich pôsobenia – najmä keď sa na
ne dopredu pripravíme (11). Je preto nutné aspoň sa pokúsiť hluk v životnom prostredí
odstrániť alebo znížiť na relatívne prijateľnú mieru (1).
V niektorých krajinách začínajú počítať ticho, bezhlučnosť k národnému bohatstvu, k
prírodným zdrojom, ktorých hodnotu je možné realizovať napr. v cestovnom ruchu, ale ich
najväčšia ekonomická cena je v oblasti rehabilitácie pracovných schopností človeka (12).
Rozrastajúce sa veľkomestské aglomerácie, stále vyšší počet cirkulujúcich vozidiel
osobnej a úžitkovej dopravy, čoraz viac sa zmenšujúca plocha zelene, má za následok
neustále sa zvyšujúce hladiny hluku (13). Žijeme v relatívnom komforte priemyselne vyspelej
spoločnosti, užívame si všetky jej vymoženosti, ale len neradi si pripúšťame vedomie ceny,
ktorú musíme za pohodlie a moderné technológie zaplatiť (14). Poškodenie sluchu a mnohých
ďalších orgánov je jednou z nich (15).
Preventívne opatrenia
Z dlhodobého hľadiska môže spoločnosť urobiť na zlepšenie situácie v boji proti
hluku nasledujúce opatrenia:
− skvalitniť tvorbu územných plánov obce alebo zóny pomocou regulatívov,
− poukázať na neprípustné aktivity v obytnom území z hľadiska rušenia hlukom,
− zlepšiť prevenciu v ochrane proti hluku v etape územného a stavebného konania,
− podporiť a dodržiavať legislatívne opatrenia,
− zlepšiť súčinnosť dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy,
− postupne vytvárať reálne akčné plány na znižovanie expozície obyvateľstva hluku na
základe poznania problémových oblastí v danom území,
− podporiť programy pre vedu a aplikovaný výskum a tímovú spolupráca lekárov, inžinierov
a praxe (3).
Preventívne opatrenia u jednotlivca vedúce k zníženiu hluku v životnom prostredí:
− stíšiť akúkoľvek hudobnú produkciu (rádio, TV) na prijateľnú úroveň tak, aby
nedochádzalo k rušeniu susedov alebo iných osôb priamo nezúčastnených na uvedenej
produkcii,
− oznámiť včas spolubývajúcim hlučné práce súvisiace napr. s rekonštrukciou interiérov v
bytových domoch a navrhnutý harmonogram prác aj dodržiavať,
− pri účasti na verejných podujatiach, koncertoch a pod. včas vypínať mobil, a tým
predchádzať rušeniu a stresom,
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− dodržiavať predpísanú rýchlosť jazdy najmä motorových vozidiel, lebo hluk z dopravy
exponenciálne rastie s rýchlosťou,
− vybrať sa do jarnej prírody, najlepšie bez áut a mobilov a relaxovať v tichu lesa (5).
Záver
Keďže sa hluk definuje ako zvukový jav vyvolávajúci nepríjemný, rušivý alebo
škodlivý vnem, je dôležité aj pri tomto negatívnom rizikovom faktore myslieť na prevenciu.
Za posledných dvadsať rokov sa prah počuteľnosti posunul o viac ako 5 dB. Napriek tomu si
len málokto vie predstaviť svoju činnosť bez počúvania hudby či televízie. I v našom
výskume väčšina respondentov potvrdila počúvanie mp3 prehrávača denne i napriek tomu, že
ich počas relaxu a učenia ruší hluk. Mnohých ľudí nezaujíma hodnota ich krvného tlaku. Viac
ako polovica opýtaných nepoznala hodnoty svojho krvného tlaku. Hypertenziu si nedávala do
súvisu s nadmerným pôsobením hluku.
Pochopenie škodlivého pôsobenia hluku na organizmus človeka je prvým krokom
k ochrane zdravia. Aby nedochádzalo u ľudí k obťažovaniu hlukom, je dôležité usilovať sa o
znižovanie hladiny hluku v životnom prostredí. Každý z nás môže v každodennom živote
prispieť k zlepšeniu tejto situácie. Stačí sa len rozhodnúť.
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III. ROČNÍK MEDZILABORATÓRNEHO POROVNANIA MERANÍ
OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU
M. Vičanová1, D. Nikodemová2, A. Huťková3
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
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Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
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Slovenská legálna metrológia, n. o., Bratislava

Meranie výskytu radónu v pôdnom vzduchu pred výstavbou budov je
najvýznamnejšou súčasťou ochrany zdravia obyvateľstva na zníženie zdravotného rizika pred
expozíciou radónu. Na Slovensku sa venuje problematike stanovenia objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu niekoľko organizácii. Vzhľadom na to, že dozimetria radónu je
veľmi náročná, organizujú sa z času načas medzilaboratórne porovnania objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu (MLPM). V tejto práci chceme predložiť výsledky III. ročníka,
ktoré sa uskutočnilo v septembri 2009. Porovnanie s pracovným označením SLM ILC 11/09
sa uskutočnilo ako kruhové, podľa metodickej smernice MSA – L/08 „Porovnávacie merania
SNAS“ (1). Jeho cieľom bolo preveriť porovnateľnosť merania objemovej aktivity radónu vo
vzduchu autorizovanými laboratóriami. Odborným garantom tohto porovnania bolo
Autorizované metrologické pracovisko pre overovanie meradiel radónových veličín pri
Slovenskej zdravotnícke univerzite (SZU). Organizáciu zabezpečovala Slovenská legálna
metrológia, n. o., (SLM) v Bratislave v koordinácii so Slovenskou národnou akreditačnou
službou (SNAS) v Bratislave. Vyhodnotenie výsledkov meraní sa uskutočnilo v Poradni
ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto.
Materiály a metódy
Porovnania sa zúčastnilo sedem z deviatich oslovených laboratórií. Referenčným
laboratóriom bolo autorizované pracovisko na overovanie meradiel radónových veličín pri
SZU. Výsledky skúšok a všetky údaje o účastníkoch MLPM sú dôverné informácie medzi
zúčastnenými laboratóriami a koordinátorom porovnania. Kódy účastníkov pridelil
organizátor MLPM. Autorizačný orgán má právo používať výsledky MLPM z autorizovaných
laboratórií na účely dohľadu a kontroly zavedenia nápravných opatrení. Základné parametre
meradiel sú uvedené v tab. 1.
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Tab. 1. Základné parametre porovnávacích meradiel
Pracovisko

Meradlo radónu

Objem

Začiatok merania

Referenčné laboratórium SZU

Dvojventilové scintilačné komôrky

161 ml

4 h po odbere

6 laboratórií

Sklenené scintilačné komôrky
Meradlo LUK s vymeniteľnými
scintilačnými vložkami

120 ml

4 h po odbere

101 ml

ihneď po odbere

3 laboratóriá

Prvý deň sa uskutočnilo porovnanie v radónovej komore na SZU. Pred začiatkom
porovnávania meradiel objemovej aktivity radónu CA vo vzduchu, sa náhodným výberom
určilo poradie zúčastnených laboratórií, a to losovaním poradového čísla. Vopred
vyvákuované porovnávané meradlá spolu s referenčnými meradlami boli striedavo plnené
vzduchom z radónovej komory (obr. 1). Pred každým odberom jednotlivého pracoviska sa
odobrala vzorka vzduchu do referenčného meradla, pričom homogenitu vzorky vzduchu
zabezpečoval ventilátor v radónovej komore.

Obr. 1. Radónová komora

Na posudzovanie kvality výsledkov porovnávacích meraní sa použili normalizované
odchýlky En odporúčané smernicou MSA (1), ktoré boli vypočítané podľa vzorca:
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∆X j

E nj =

U j + U ref
2

2

kde Uref je rozšírená neistota referenčnej hodnoty
Uj je rozšírená neistota udaná j-tym laboratóriom
V súlade s uvedenou prílohou D sa výsledok merania považuje za
− uspokojivý (prijateľný, vyhovujúci)
− neuspokojivý (neprijateľný, nevyhovujúci)

ak platí
ak platí

| En | < 1
| En | ≥ 1

Na druhý deň sa uskutočnilo vzájomné porovnanie stanovenia a hodnotenia objemovej
aktivity radónu v pôdnom vzduchu v teréne, a to v súlade s metodikou podľa prílohy č. 6
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z. (3). Cieľom bolo porovnať meradlá radónu jednotlivých
účastníkov a zistiť, ako sa líšia výsledky jednotlivých pracovísk v reálnych terénnych
podmienkach. Objemová aktivita radónu sa stanovila na ploche pozemku približne 100 m2 zo
súboru 16 bodov. Vzorka pôdneho vzduchu bola vytiahnutá pomocou žanetky z hĺbky 0,8 m.
V tomto prípade sa referenčné laboratórium nezúčastnilo porovnania, ale
zabezpečovalo odborný dohľad. Z toho dôvodu sa na zhodnotenie a preskúmanie odľahlých
hodnôt použil Grubsov parametrický test (predpokladá sa normálne rozdelenie nameraných
hodnôt) na hladinách významnosti α = 0,05 a α = 0,01.
Pre Grubsov parameter Gp platí:

Gp =

X ex − X
si

kde Xex je extrémna hodnota (t. j. hodnota s maximálnou odchýlkou od aritmetického
priemeru) testovanej skupiny meraní,
si je smerodajná odchýlka jedného merania,
X je priemerná hodnota všetkých meraní v danom bode.
Hodnota Gp sa porovnávala s 5 % a 1 % kritickými hodnotami Grubsovho testu, ktoré boli
(pre príslušný počet meraní = 7) prevzaté z STN ISO 5725-2 (4):
5 % kritická hodnota
1 % kritická hodnota

Gkr,5 = 2,020 pre 7 meraní
Gkr,1 = 2,039 pre 7 meraní

V súlade s citovanou normou sa testovaná hodnota považuje za
− správnu, ak
− vybočujúcu, ak
− odľahlú, ak

Gp ≤ Gkr,5
Gkr,5 < Gp ≤ Gkr,1
Gp > Gkr,1.
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Výsledky porovnania v laboratórnych podmienkach
Porovnanie hodnôt objemových aktivít radónu CA zmerané jednotlivými laboratóriami
sú spolu s udávanými rozšírenými neistotami Uk (k = 2) a s normalizovanou odchýlkou En
v tab. 2 a na obr. 2. Referenčná hodnota sa stanovila ako priemer piatich meraní objemovej
aktivity radónu CAref = (17 976,6 ± 1 759,2) Bq.m-3. Rozšírená neistota merania sa určila
podľa MSA –L/12 (2).
Tab. 2. Výsledky porovnania v laboratórnych podmienkach na radónovej komore
Pracovisko

Číslo merania

Čas odberu

CA
[Bq.m-3]

Uk
[Bq.m-3]

1191

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

12:25
12:27
12:30
12:31
12:33
11:25
11:35
11:47
12:00
12:12
10:12

18 596
17 352
17 511
16 733
20 138
19 110
17 420
19 680
20 210
21 350
19 200

2 798
2 678
2 576
2 626
2 822
3 830
3 470
3 870
4 030
4 230
6 040

10:17
10:21
10:25
10:33

16 600
15 300
15 000
16 300

5 350
5 010
4 920
5 270

1
2
3
4
5

10:57

18 810

3 836

10:54
11:01
11:03
11:05
9:49

17 670
16 530
17 390
19 570

4 028
3 160
4 660
4 148

19 730

4 230

9:52
9:53
9:59
10:03

18 340
19 710
18 710
18 890

3 930
4 200
4 140
4 090

10:12
10:19
10:22
10:30
10:40
11:26

19 500
17 000
18 900
17 900

3 850
3 420
3 810
3 520

0,21
0,36
-0,25
0,22
-0,02

17 900
14 620

11:39
11:50
12:06
12:17

15 280
18 050
14 660
15 650

3 510
2 890
3 050
3 600
2 890
3 120

-0,02
-0,99
-0,77
0,02
-0,98
-0,65

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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En
0,19
-0,19
-0,15
-0,39
0,65
0,27
-0,14
0,40
0,51
0,74
0,19
-0,24
-0,50
-0,57
-0,30
0,20
-0,07
-0,40
-0,12
0,35
0,38
0,08
0,38
0,16

30 000
OAR [Bq./m^3]

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
kód pracoviska 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197
Obr. 2. Porovnanie zúčastnených pracovísk s referenčným pracoviskom (porovnanie na komore)

Zhodnotenie výsledkov meraní pri piatich
zúčastnenými laboratóriami je v tab. 3.

odberoch vzoriek

dosiahnutých

Tab. 3. Zhodnotenie výsledkov MLPM podľa normalizovaných odchýlok
Laboratórium
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

Podiel uspokojivých meraní
[%]
100
100
100
100
100
100
100

Celkové hodnotenie
uspokojivé
uspokojivé
uspokojivé
uspokojivé
uspokojivé
uspokojivé
uspokojivé

Výsledky porovnania v terénnych podmienkach
Výsledky meraní objemovej aktivity radónu v terénnych podmienkach všetkých
zúčastnených pracovísk v 16 bodoch merania sú v tab. 4 a v tab. 5 je zhodnotenie meraní
s preskúmaním odľahlých hodnôt pomocou Grubsovho testu. Na obr. 3 sú zachytené terénne
merania.
Diskusia
Z hodnotenia MLPM podľa kritéria normalizovanej odchýlky En vyplýva, že všetky
zúčastnené laboratória splnili podmienku porovnania na 100 %. O vysokej kvalite porovnania
svedčia aj malé hodnoty normalizovaných odchýlok En, keď z celkového počtu 51 meraní v 74
% prípadov En nepresahuje ± 0,5 a iba v 23 % prípadov En je v intervale ± 0,51 až ± 0,99.
Pri meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu v teréne je len jedna
extrémna odľahlá hodnota a všetky ostatné sa považujú za správne.
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Tab. 4. Porovnanie meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu terénnych podmienkach
Bod merania

Čas odberu

Pracovisko

CA
[Bq.m-3]

Uk
[Bq.m-3]

1

13:53
11:00
10:53
10:55
10:44
12:30
11:05
10:56
11:05
10:56
10:57
10:48
12:40
11:22
11:01
11:17
11:01
10:59
9:55
12:50
11:39

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

37 212
32 900
22 500
25 080
29 670
28 300
23 900
35 164
32 100
28 700
27 930
31 000
29 300
26 940
45 810
57 120
40 600
35 000
45 020
40 900
41 120

4 613
6 510
7 380
5 116
6 410
5 490
4 710
4 381
6 280
9 050
5 068
6 960
5 750
5 310
6 925
11 350
12 230
5 880
10 170
7 600
8 090

11:05
11:26
11:05
11:01
10:02
13:00
11:54
11:09
11:35
11:09
11:03
10:09
11:16
12:08
11:10
11:35
11:10
11:05
10:16
11:20
12:14

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

41 162
39 080
35 800
28 500
37 020
29 600
36 180
32 133
29 420
25 800
23 845
28 320
22 700
28 130
29 650
25 580
22 100
21 470
26 780
26 000
25 780

4 885
7 590
10 950
6 348
7 680
5 890
7 000
3 898
5 800
8 270
5 436
6 210
4 430
5 610
3 230
5 070
7 270
5 152
5 810
5 080
5 080

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

11:15
11:47
11:15
11:07
10:23
11:22
12:20
11:16
11:55
11:16
11:09
10:30
11:27
12:28

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

28 345
24 970
18 700
20 520
25 410
26 200
29 630
28 177
18 800
22 900
18 335
23 100
23 600
24 500

3 105
4 930
5 920
4 104
5 590
5 150
5 900
3 089
3 720
7 490
3 520
4 850
4 620
4 880

11:24
12:08
11:24
11:11
10:37
11:33
12:37
11:25
12:14
11:25
11:13
10:37
11:40
12:46
11:32
12:21
11:32
11:15
10:44
11:45
12:52
11:33
12:30
11:33
11:17
10:51
11:50
12:59

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

17 026
15 910
12 700
13 680
15 420
13 100
15 610
23 838
23 610
19 000
13 870
22 530
19 200
20 150
28 819
28 660
15 300
15 010
25 150
23 700
24 590
23 123
20 620
17 900
18 145
22 380
21 400
12 800

2 239
3 210
4 090
3 336
3 500
2 730
3 130
2 817
4 680
5 990
2 720
5 170
3 680
3 970
3 465
5 660
5 000
3 300
5 090
4 660
4 890
2 601
4 110
5 700
4 208
4 710
4 200
2 630

11:42
12:43
11:42
11:19
10:58
12:04
13:07

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

11 119
7 170
8 760
8 075
8 430
8 900
9 655

1 585
1 690
2 800
2 164
2 020
2 090
2 090
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14

15

16

11:43
12:48
11:43
11:21
11:05
12:04
13:13
11:53
12:55
11:53
11:23
12:18
12:09
13:19

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

22 205
12 270
11 300
11 305
12 210
12 600
13 340
14 884
14 290
6 450
9 880
12 460
10 700
7 928

2 513
2 590
3 700
2 352
2 810
2 600
2 730
2 188
2 940
2 190
2 488
2 690
2 220
1 780

12:07
13:10
12:07
11:25
12:25
12:20
13:25

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

36 592
32 400
35 500
24 700
33 280
30 600
31 840

4 055
6 410
10 870
4 348
7 570
6 350
6 280

Obr. 3. Účastníci porovnania pri terénnych meraniach
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Tab. 5. Zhodnotenie terénnych meraní s preskúmaním odľahlých hodnôt pomocou Grubsovho testu
Mer. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Priemer
[Bq.m-3]
28 509
30 162
43 653
35 335
27 193
25 337
24 825
22 773
14 778
20 314
23 033
19 481
8 873
13 604
10 940
32 130

STD
[Bq.m-3]
± 5 252
± 2 820
± 6 905
± 4 679
± 3 288
± 2 793
± 3 953
± 3 378
± 1 622
± 3 481
± 5 725
± 3 549
± 1 252
± 3 859
± 3 149
± 3 879

N
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Extrém
[Bq.m-3]
37 212
35 164
57 120
28 500
32 133
29 650
18 700
28 177
17 026
13 870
15 010
12 800
11 119
22 205
6 450
24 700

Gp
1,657
1,774
1,950
1,461
1,503
1,544
1,549
1,600
1,386
1,851
1,401
1,833
1,794
2,228
1,426
1,915

Test odľahlej hodnoty
Výsledok
Laboratórium

**

1191

**odľahlá hodnota

Záver
Výsledky III. ročníka medzilaboratórneho porovnávacieho merania objemovej aktivity
radónu vo vzduchu SLM ILC 11/09 preverili a potvrdili spôsobilosť zúčastnených laboratórií
na výkon úradného merania radónu. Zhodou výsledkov s referenčnými hodnotami
dosiahnutou pri vzájomnou porovnaní preukázali zúčastnené laboratória vysokú úroveň
odbornosti i potrebných praktických zručností. Celkový stav merania objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu slovenských pracovísk možno klasifikovať ako veľmi dobrý.
Ďalšie medzilaboratórne porovnávacie meranie sa odporúča vykonať v r. 2013.
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SPRÁVNY PRÍSTUP K PREVENTÍVNYM OPATRENIAM NA ZNÍŽENIE
ZDRAVOTNÉHO RIZIKA Z EXPOZÍCIE RADÓNU
M. Vičanová1, I. Pinter2
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
2
Inter P ecoservis, Bratislava

História radónovej problematiky v pobytových priestoroch sa začala písať
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď výskumy radiačnej záťaže obyvateľstva
poukázali na fakt, že 222Rn so svojimi dcérskymi produktmi patrí k najvýznamnejším zdrojom
ožiarenia obyvateľstva a predstavuje významné riziko pre vznik rakoviny pľúc (1, 2). V praxi
sa ukázalo, že radónová problematika je veľmi náročná a jej komplexné riešenie si vyžaduje
spoluprácu mnohých odborníkov z rôznych odvetví, ako sú jadroví fyzici, geofyzici, lekári,
hygienici, stavební projektanti a právnici. V mnohých krajinách sa postupne začali prijímať
legislatívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred účinkami radónu a vytvárali sa
medzirezortné radónové komisie, ktoré koordinovali celoštátne radónové programy. V SR sa
ochrana zdravia obyvateľov pred účinkami radónu po prvýkrát legislatívne riešila vyhláškou
MZ SR č. 406/92 Zb. „O požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších
prírodných rádionuklidov“. V súčasnosti je prijatá vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (3).
Metódy na riešenie radónovej problematiky
Riešenie radónovej problematiky pre pobytové priestory môžeme rozdeliť do dvoch
základných súborov opatrení, a to intervencie a prevencie.
Intervenčný súbor opatrení má za cieľ znížiť expozíciu obyvateľstva v už existujúcej
bytovej výstavbe. Zahrňuje mapovanie výskytu radónu v pobytových priestoroch, s cieľom
vyhľadať domy s prekračujúcou smernou hodnotou objemovej aktivity radónu 400 Bq.m-3
v priemere za rok (3) a následne nájsť zdroj radónu a cesty, ktorými vstupuje do interiéru
stavby. Ďalej navrhnúť, vykonať a preveriť protiradónové nápravné opatrenia.
Preventívny súbor opatrení spočíva na eliminácii zdrojov radónu v pobytových
priestoroch, ktorými sú podložie stavby, stavebný materiál a voda, pričom sa odhaduje, že
radón z geologického podložia prispieva až 57 percentami (1). Z toho dôvodu je stanovenie
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objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného
pozemku (3) najvýznamnejšou časťou tohto súboru.
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby
pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu
na úrovni základovej ryhy
− 10 kBq.m-3 v dobre priepustných základových pôdach,
− 20 kBq.m-3 v stredne priepustných základových pôdach,
− 30 kBq.m-3 v slabo priepustných základových pôdach.
Ak je stanovená objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu nižšia než uvedené
hodnoty, radónové riziko sa považuje za nízke (3).
Kategória radónového rizika – nízke, stredné vysoké – vychádza z nameraných hodnôt
objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a zo stanovenia priepustnosti podložia (tab. 1).
Tab. 1. Klasifikácia radónového rizika (4)
Kategória radónového rizika*
Vysoké
Stredné
Nízke
Priepustnosť podložia

Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu [kBq.m-3]
> 100
> 70
> 30
30 - 100
20 -70
10 – 30
< 30
< 20
< 10
slabá
stredná
Dobrá

* V súčasnosti sa vo svete odporúča namiesto kategórie radónového rizika používať termín radónový index
pozemku

Navrhovanie nápravných opatrení
Opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu sa pri projektovaní nových stavieb
s pobytovými priestormi a projektovaní rekonštrukcií stavieb navrhujú tak, aby nebola
prekročená v ovzduší stavieb hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m-3 v priemere za
rok. Účinnosť týchto opatrení sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní
(3).
Navrhovanie nápravných opatrení proti radónu prenikajúcemu z podložia sa týka
stavieb budovaných na území so stredným a vysokým radónovým rizikom (tab. 1). Pri
strednom radónovom riziku je najčastejším typom použitie tzv. protiradónovej izolácie. V
prípade vysokého radónového rizika závisí návrh opatrenia na niekoľkých faktoroch. Pokiaľ
objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu neprekračuje dvojnásobok smernej hodnoty pre
vysoké radónové riziko, postupuje sa pri návrhu opatrení ako pri strednom radónovom riziku.
Kombinované nápravné opatrenie t. j. pasívne (fólia) s aktívnym (odvetrávaná
ventilačná vrstva) pre zvýšenie účinnosti a spoľahlivosť ochrany (7) sa používa
v nasledujúcich prípadoch:
a) pri prekročení hodnôt objemovej aktivity radónu
− 60 kBq.m-3 pre dobre plynopriepustné podložie
− 140 kBq.m-3 pre stredne plynopriepustné podložie
− 200 kBq.m-3 pre slabo plynopriepustné podložie,
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b) pod stavbou je drenážna vrstva – zvýši sa plynopriepustnosť,
c) podlahové kúrenie je súčasťou kontaktnej konštrukcie.
Kombinovaný spôsob nápravných opatrení umožňuje zvýšenie účinnosti a
spoľahlivosť ochrany.
V súčasnosti, aj napriek skoro dvadsať rokov platnej legislatíve, sa pri riešení
radónovej problematiky pri výstavbe nových budov stretávame s nasledujúcimi nedostatkami:
− nestanoví sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na stavebnej parcele a nenavrhnú
sa protiradónové nápravné opatrenia,
− použijú sa odvodené mapy radónového rizika, ktoré sú pre daný účel nevhodné a môžu
viesť k nedostatočným alebo predraženým nápravným opatreniam,
− použijú sa výsledky stanovenia radónového rizika zo susedných alebo vzdialenejších
stavebných parciel – nedostatočné alebo predražené nápravné opatrenia,
− neuskutoční sa výber vhodného preventívneho protiradónového opatrenia,
− neoverí sa účinnosť protiradónových opatrení.
Prečo sa nemôžu použiť odvodené – prognózne mapy radónového rizika?
Mapa prognózy radónového rizika územia SR (obr. 1) sa zostavila z výsledkov meraní
objemovej aktivity radónu (OAR) v pôdnom vzduchu zo 6 507 objektov (referenčných plôch)
v priebehu riešenia rozsiahlej geologickej úlohy „Atlas geofyzikálnych máp a profilov“
(2001). Po tomto termíne sa domeralo ďalších asi 2 800 objektov. Z doposiaľ zhodnotených
9 221 objektov z celého územia SR (stav k 01. 01. 2008) je 51,0 % v nízkom, 45,8 % v
strednom a 3,2 % objektov vo vysokom radónovom riziku (5).
Odvodené (prognózne, pravdepodobnostné) mapy sa vytvorili za účelom cieleného
vyhľadávania existujúcich objektov s vyššími hodnotami objemovej aktivity radónu a
poskytujú iba orientačnú informáciu o tom, aké radónové riziko pozemku môžeme v danej
oblasti očakávať. Často sa stáva, že na pozemku, ktorý podľa prognóznej mapy leží v oblasti
s očakávaným nízkym radónovým rizikom, preukáže detailný prieskum na stavebnej parcele
stredné alebo vysoké radónové riziko. Napríklad pri riešení projektu „Bratislava – životné
prostredie, abiotická zložka (spracovateľ Geocomplex, a. s., Bratislava; zadávateľ MŽP SR)
smerné hodnoty objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu prekračovalo 43,2 % plôch
a pri meraniach detailného radónového prieskumu na konkrétnych stavebných parcelách
prekračovalo smerné hodnoty 62 % stavebných pozemkov (obr. 2). Taktiež sa môže stať, že
v oblasti, ktorá podľa prognóznej mapy leží v strednom alebo vysokom radónovom riziku,
detailný prieskum stavebnej parcely nepreukáže prekročenie smernej hodnoty (6). Odvodené
prognózne mapy radónového rizika sú pre tento účel nespoľahlivé, môžu viesť
k podhodnoteniu alebo k nadhodnoteniu stanovenia radónového rizika (obr. 3) (7) a preto
nemôžme na ich základe robiť jednoznačné závery pre konkrétnu stavebnú parcelu!
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Obr. 1. Prognózna mapa radónového rizika

Obr. 2. Porovnanie odvodenej mapy Bratislavy s objektovou mapou radónového rizika

Prečo nie je každá fólia vhodná?
V niektorých stavebných projektoch sa stanovuje prekročenie smernej hodnoty objemovej
aktivity radónu v pôdnom vzduchu a uvádza, že sa použije fólia s daným koeficientom
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radónovej difúzie. Ďalej sa už nedokladuje, akú hrúbku bude mať uvedená fólia a prípadne
chýba aj výpočet, či hrúbka fólie bude optimálna pre dotknutú stavbu (obr. 4).
riziko
nadhodnotenia
13%

spoľahlivosť
stanovenia
53%

riziko
podhodnotenia
34%

Obr. 3. Spoľahlivosť odpočtu stredného Rn rizika u odvodenej mapy z geologického podložia v M 1 : 50 000

Optimálnu hrúbku difúznej bariéry môžeme vypočítať podľa nasledovného vzťahu:

h ≥ R. arcsin h

ai .R. p.λ .C p . A
C Lim .V .(λ + λV )

CP je OAR v pôdnom vzduchu, p porozita bariéry, R difúzna dĺžka bariéry,
A kontaktná plocha budovy a podložia, V objem kontaktnej časti budovy, λV rýchlosť výmeny
vzduchu v budove, λ premenová konštanta radónu a ai je konštanta pre danú priepustnosť
podložia a charakterizuje rýchlosť prísunu radónu do oblasti kontaktu s budovou (koeficient
priepustnosti používané sú pre dobre priepustné podložie a1 = 10, pre stredne priepustné
podložie a2 = 4,3 a pre slabo priepustné podložie a3 = 3. Pri zohľadnení konštrukcie budovy a
prípustné hodnoty aktivity 226Ra v stavebných materiáloch sa odporúča, aby CLim bola 10 %
zo smernej hodnoty objemovej aktivity radónu vo vnútorných priestoroch budov.
Výber fólie (nápravného opatrenia) treba optimalizovať podľa najnovších poznatkov
pre danú konkrétnu stavbu (podpivničenie), pozemok (rovina, svah) priepustnosť podložia a
stanovenú OAR. Často sa na stavbách stretávame s postupmi, ktoré sa považovali za
optimálne pred desiatimi rokmi, ale prax ukázala, že z dnešného hľadiska už neobstoja, napr.:
− asfaltové pásy s Al vložkami – dochádza k častým poškodeniam,
− plastové profilované fólie – preukazujú zlú tesnosť spojov.
Prečo je potrebné overiť účinnosť opatrení?
Účinnosť navrhnutého a realizovaného opatrenia na obmedzenie z ožiarenia radónu je
potrebné overiť krátkodobým meraním objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb v súlade
s § 5 odsek 4 vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z. z nasledovných dôvodov:
− nápravné opatrenie nemusí byť pre danú stavbu optimálne navrhnuté,
− nápravné opatrenie sa nemusí kvalitne realizovať.
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Obr. 4. Oblasť optimálnej hrúbky protiradónovej bariéry stanovenej pre vysoké radónové riziko, ventilačnú
rýchlosť λV je 0,3 h-1 a interval difúznej dĺžky R je od 1mm do 2,5 mm

Závery
Pre obmedzenie ožiarenia z radónu pri výstavbe nových budov je potrebné dodržať
nasledovné kroky:
− stanoviť objemovú aktivitu radónu v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosť pozemku na
úrovni základovej ryhy,
− pri prekročení smerných hodnôt navrhnúť pri projektovaní optimálne opatrenia podľa
najnovších odborných poznatkov a zabezpečiť ich kvalitné vykonanie,
− overiť účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu krátkodobým meraním.
Pri uplatňovaní týchto troch krokov sa priblížime k hlavnému cieľu, bývať a pracovať
v budovách, v ktorých sú koncentrácie radónu také nízke, že nespôsobujú zvýšené riziko
zdravotnej ujmy.
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ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE A ĽUDSKÝ ORGANIZMUS – SPÔSOBY OCHRANY
ZDRAVIA NEZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
M. Švandová1, V. Jakušová2
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Nemelanómové nádory kože sú v súčasnosti najčastejšou rakovinou bielej rasy.
Celosvetovo vykazujú stúpajúcu incidenciu najmä v mladších vekových skupinách, ale
rovnakú, alebo klesajúcu úmrtnosť (1). Podľa údajov Národného onkologického registra má
incidencia nemelanómových kožných nádorov stúpajúcu tendenciu približne rovnako
u mužov aj u žien (1) a za každé päťročné obdobie sa zvyšuje jeho incidencia o 10 – 15 % (2).
Regionálne je incidencia najvyššia v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Mortalita
má od roku 2002 mierne stúpajúcu tendenciu. Najviac pacientov je vo veku 70 – 74 rokov
a najviac ochorení sa diagnostikuje v prvom štádiu ochorenia podľa TNM (Tumor-NodusMetastáza) klasifikácie. Túto skutočnosť pravdepodobne spôsobuje vyššia expozícia
ultrafialovému žiareniu, narastanie aktivít, ktoré obyvateľstvo vykonáva vonku, zmeny
v spôsobe obliekania, dlhovekosť obyvateľstva, redukcia ozónovej vrstvy atmosféry
a genetické faktory (1). Významným faktorom zvyšujúcej sa incidencie malígneho melanómu
kože je aj návšteva solárií. Svetová zdravotnícka organizácia upriamuje pozornosť na
deti, dospievajúcu mládež a kontrolu opaľovania v soláriách nakoľko sa zistilo, že ľudia, ktorí
začali pravidelne navštevovať soláriá pred 30. rokom života, sú vystavení až o 75 % vyššiemu
riziku vzniku malígneho melanómu kože.
Ultrafialové žiarenie ako verejno-zdravotný problém
Ultrafialové žiarenie (UV) ako časť elektromagnetického vlnenia dopadajúceho na
povrch Zeme má na človeka pozitívny aj negatívny účinok. Stimuluje tvorbu vitamínu D,
pomáha zlepšovať priebeh niektorých chronických kožných ochorení, ale jeho nadmerné
pôsobenie vedie k fotopoškodeniu kože s následnou karcinogenézou (1). Ultrafialové žiarenie
spôsobuje tri najčastejšie sa vyskytujúce zhubné nádory kože: malígny melanóm,
skvamocelulárny a bazocelulárny karcinóm (2, 3). Stupeň rizika ich vzniku závisí od typu
žiarenia, jeho intenzity, dĺžky expozície a aj od veku a hrúbky svetlo absorbujúceho plášťa
kože. Mnohé epidemiologické štúdie potvrdili, že rakovina kože sa vyskytuje častejšie u ľudí
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bielej pleti, tmavšia koža je vo veľkej miere chránená vďaka väčšiemu množstvu hnedého
melanínového pigmentu. Keďže menej pigmentovaná koža je náchylnejšia na vznik rakoviny
kože, stupeň rizika preto čiastočne súvisí aj s geografickým rozmiestnením a vzdialenosťou
od rovníka (3).
Aktuálny spektrálny rozsah a intenzita slnečného žiarenia (najmä UV zložky)
ovplyvňujú faktory časové, geografické a meteorologické, poloha slnka na oblohe, vlastnosti
atmosféry i odraz žiarenia od zemského povrchu. Poloha slnka sa mení nielen v priebehu dňa
a roka, ale i v závislosti od zemepisnej šírky. Určuje ju tzv. zenitový uhol. Čím menší je
zenitový uhol, tým vyššie je slnko na oblohe a tým kratší čas potrebuje UV žiarenie na
prechod atmosférou. Z tohto dôvodu UV žiarenie dosahuje najväčšiu intenzitu v obedňajších
hodinách. Intenzitu UV žiarenia významne ovplyvňujú aj ďalšie environmentálne faktory (4).
Dlhodobé merania ukázali, že napr. z celkovej dennej dávky UV žiarenia pripadá v Európe
60 % na čas medzi 10. – 14. h (5). Zistilo sa, že viac ako 90 % UV žiarenia prechádza cez
„ľahké“ oblaky. Po dopade na zemský povrch sneh odráža až 80 %, bledý piesok asi 15 %,
rastliny, tráva a voda menej ako 10 % dopadajúceho UV žiarenia. Pritom až 95 % UV
radiácie prechádza vodnou hladinou a 50 % preniká až do hĺbky 3 m (6). Za veľmi závažnú sa
pokladá slnečná trauma v detstve, keď dochádza k trvalému poškodeniu kože. Medzi
rizikových jedincov patria ľudia so svetlým fototypom a s vysokým počtom pigmentových
névov. Dôležitú úlohu má rodinný výskyt, intermitentné prudké (rekreačné) expozície osôb
s bledou kožou slnečnému svetlu a používanie solárií (2).
Materiál a metódy
V mesiacoch júl – september v roku 2010 sa u zamestnancov elektrotechnického
priemyslu v okrese Liptovský Mikuláš realizoval dotazníkový prieskum zameraný na zistenie
ich postojov k ochrane zdravia pri nadmernej expozícií UV žiareniu.
Celkový súbor predstavoval 162 pracujúcich respondentov, z toho 94 (58 %) žien a 68
(42 %) mužov. Priemerný vek respondentov bol 39 rokov. Z pohľadu vzdelania respondentov
sme zistili, že 90 (55,5 %) respondentov malo stredoškolské vzdelanie, 69 (42,6 %)
vysokoškolské vzdelanie a 3 (1,9 %) uviedli základné vzdelanie (tab. 1).
Údaje sme získali z anonymných a dobrovoľne vyplnených dotazníkov predložených
osobne respondentom v písomnej forme. Celková priemerná návratnosť dotazníkov dosiahla
100 %.
Tab. 1. Celkový súbor respondentov v členení podľa vzdelania

Ženy
Muži
Spolu

Základné
vzdelanie
n
[%]
3
3,2
0
0
3
1,9

Stredoškolské
vzdelanie
n
[%]
63
67,0
27
39,7
90
55,5
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Vysokoškolské
vzdelanie
n
[%]
28
29,8
41
60,3
69
42,6

Spolu
n
94
68
162

[%]
58,0
42,0
100,0

Výsledky
Dotazník obsahoval informatívne otázky zamerané na zistenie počtu respondentov
využívajúcich soláriá a s tým súvisiacu znalosť o ich fototype kože, ďalej spálenie pokožky v
detstve, v puberte alebo v dospelosti, ako aj používanie ochranných prostriedkov
respondentov pred negatívnymi účinkami UV žiarenia. V hodnotenom súbore zo 162
respondentov 6 (3,7 %) pravidelne navštevovalo soláriá, 27 (16,7 %) chodilo do solárií len
občas a soláriá nenavštevovalo 129 (79,6 %) respondentov. Z hľadiska veku a vzdelania
respondentov sme zistili, že soláriá najviac navštevovali ženy vo veku 21 – 56 rokov so
stredoškolským vzdelaním.
Svoj fototyp kože poznalo 71 (43,8 %) respondentov, 65 (40,1 %) nepoznali svoj
fototyp kože a 26 (16,1 %) nevedeli odpovedať z dôvodu neznalosti uvedeného pojmu (tab.
2).
Tab. 2. Postoje obyvateľstva k vlastnému zdraviu v oblasti prevencie malígneho melanómu
Spolu

Odpovede respondentov
Pravidelná návšteva solárií
Návšteva solárií – občas
Nenavštevujem soláriá
Znalosť fototypu kože
Používanie ochranných prostriedkov, z toho:
- opaľovací krém s ochranným faktorom:
číslo 5 – 15
číslo 20
číslo 25
číslo 30 – 50+
- slnečné okuliare s UV filtrom
- klobúk a ľahký odev
Nepoužívali ochranné prostriedky

n
6
27
129
71

[%]
3,7
16,7
79,6
43,8

86
16
10
29
98
43
11

61,0
11,3
7,1
20,6
69,5
30,5
6,8

Pri zisťovaní spôsobov ochrany zdravia obyvateľstva pred negatívnymi účinkami UV
žiarenia sa ukázalo, že 141 osôb (87 %) používalo opaľovacie krémy s ochranným faktorom
(najčastejšie s ochranným faktorom č. 5 – 15), súčasne 98 (69,5 %) malo slnečné okuliare s
UV filtrom a 43 (30,5 %) nosili aj klobúk a ľahký odev. Bez ochranných prostriedkov boli 11
(6,8 %) respondenti (tab. 2). Z pohľadu zastúpenia žien a mužov sa ženy chránili viac
používaním ochranných krémov a pomocou slnečných okuliarov s UV filtrom, muži nosením
klobúkov a ochranných odevov.
Tab. 3. Spálenie pokožky v detstve, v puberte alebo v dospelosti
Muži (n = 68)
Ženy (n = 94)
Spálenie pokožky
n
[%]
n
[%]
v detstve
19
27,9
23
24,5
v puberte
20
29,4
18
19,1
v dospelosti
16
23,6
23
24,5
nedošlo k spáleniu pokožky
13
19,1
30
31,9
Spolu
68
42,0
94
58,0
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Spolu (n = 162)
n
[%]
42
25,9
38
23,5
39
24,1
43
26,5
162
100,0

Vyhodnotenie informatívnej otázky o spálení pokožky v detstve, v puberte alebo v
dospelosti ukázalo, že z celkového počtu 162 opýtaných 42 (25,9 %) respondentov uviedlo
spálenie pokožky v detstve, 38 (23,5 %) v puberte, 39 (24,1 %) v dospelosti a 43 (26,5 %)
respondentov označilo, že nedošlo k spáleniu ich pokožky (tab. 3).
Diskusia
Najčastejšou príčinou vzniku zhubných nádorov kože je pôsobenie ultrafialového
žiarenia, preto účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením zohráva kľúčovú úlohu v prevencii
ich vzniku.
V dotazníkovom prieskume respondenti uviedli veľmi nízku návštevnosť solárií, čo je
povzbudivé, nakoľko Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) preradila soláriá
z kategórie „pravdepodobne spôsobuje rakovinu“ do kategórie „spôsobuje rakovinu“.
Vplyvom tohto preradenia do najvyššej rizikovej kategórie by sa používanie solárií mohlo,
alebo skôr malo dostať pod tlak regulačných orgánov. IARC prikročila k preradeniu solárií do
karcinogénnej kategórie na základe výskumu, výsledkom ktorého je zistenie, že ľudia, ktorí
začali pravidelne navštevovať soláriá pred 30. rokom života, sú vystavení až o 75 % vyššiemu
riziku vzniku malígneho melanómu kože.
Pre bezpečný pobyt na slnku je potrebné poznať aj svoj individuálny fototyp kože,
teda reakciu pokožky na UV žiarenie. Z neho je potrebné odvodiť optimálnu dĺžku času, ktorý
na slnku strávime bez spálenia kože (1). Svoj fototyp kože poznalo len takmer 44 %
respondentov. 40 % respondentov nepoznalo svoj fototyp kože a v 16 % respondenti nevedeli
odpovedať z dôvodu neznalosti uvedeného pojmu. V tejto oblasti je preto potrebné zvýšiť
znalosti respondentov.
U respondentov sme zisťovali aj používanie ochranných prostriedkov pred
negatívnymi účinkami UV žiarenia. Vo väčšine prípadov respondenti uviedli, že používajú
opaľovacie krémy s ochranným faktorom v kombinácií so slnečnými okuliarmi s UV filtrom a
klobúkom s ľahkým odevom. Pri ich používaní je nevyhnutné riadiť sa typom pokožky,
zemepisnou šírkou a nadmorskou výškou, v ktorej sa nachádzame, treba rešpektovať odraz od
vodnej hladiny, snehu, ľadu, piesku a brať do úvahy prienik UV lúčov aj pod vodnú hladinu
a podľa toho vybrať správny ochranný faktor (1).
Aj napriek používaniu prípravkov s ochrannými faktormi by sa mal každý človek
vyvarovať priamemu slneniu cez poludnie. Chrániť by sa mali najmä deti. Dieťa je 3-násobne
viac vystavované UVB žiareniu ako dospelý človek. Polovicu kumulatívnej dávky UV
žiarenia prijmeme do 20. roku života. UV expozícia v detstve zvyšuje počet pigmentových
znamienok, tým aj riziko vzniku malígneho melanómu (1). V skupine 162 opýtaných
respondentov uviedlo takmer 26 % spálenie pokožky v detstve.
Rakovina kože sa vyskytuje na celom svete, ale nie všade rovnako. Najviac sa
vyskytuje v Austrálii a na Novom Zélande u belochov. Zaujímavý je poznatok, že
v poslednom desaťročí sa rakovina kože dostala na popredné miesto v škandinávskych
krajinách, kde je prirodzene nízke množstvo slnečného svitu. Odborníci to vysvetľujú tým, že
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obyvatelia týchto krajín, najmä Nórska, si nedostatok slnečného svitu doma nahrádzali
častými cestami za slnkom do južných krajín (7).
Rakovina kože na Slovensku patrí medzi časté nádorové ochorenia. Patria jej druhé
miesta spomedzi všetkých rakovinových ochorení u mužov i u žien. Štatistické údaje
uvádzajú, že ročne ochorelo na rakovinu kože na Slovensku 4 156 osôb, z toho 1 985 mužov
a 2 171 žien. V porovnaní so štatistickými údajmi z minulých rokov ide jednoznačne o nárast
výskytu rakoviny kože na Slovensku (7).
Záver
V budúcich rokoch sa predpokladá nárast výskytu malígneho melanómu kože
v populácii. Preto by bolo vhodné informovať širokú verejnosť na Slovensku o možnom
výskyte tohto ochorenia, príčinách jeho vzniku, včasnej diagnostike a liečbe, ale najmä o jeho
prevencii formou preventívnych programov a projektov zdravotnej výchovy obyvateľstva
v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (2,
8).
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SECONDHAND SMOKE AND ITS UNFAVOURABLE ASSOCIATION
WITH MATERNAL HEALTH IN SLOVAKIA
Ľ. Argalášová-Sobotová1, Ľ. Ševčíková1, Y.H. Liu5,6,7, A. Lesczynski5, M. Šimko2,
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Second-hand smoke (SHS) is one of the most common toxic environmental exposures,
with numerous negative health consequences for both adults and children (1). Recent studies
in the US have shown an association between living with smokers and increased rates of
maternal physical and mental health problems (2). These detriments to maternal health may
then affect other members of the family, as maternal health problems have substantial
negative effects on child development and functioning (3). However, there is still a paucity of
research on this subject, and lack of data specific to Slovakia on the passive smoking of
adults, women or mothers in WHO reports or general scientific literature. According to the
recent WHO Report on the Global Tobacco Epidemic (2009) the age-standardized prevalence
estimate in Slovakia for tobacco smoking among adults in 2006 was 31% (4). In addition,
according to the 2007 Global Youth Tobacco Survey (GYTS), more than 50% of children in
Slovakia between the ages of 13 – 15 were exposed to secondhand smoke (5, 6).
Aim
The aim of the study is to assess the physical and mental health of non-smoking
mothers in relation to household smoking in Slovakia, similar to a previous study conducted
using data from the U.S. (2).
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Materials and Methods
Researchers from Comenius University's Obstetrics and Gynecology (OB/Gyn)
Department and Institute of Hygiene in Bratislava, Slovakia distributed surveys to women
being seen for follow-up at the OB/Gyn Department of the Faculty Hospital and Clinic. The
survey was designed to evaluate environmental, behavioral, and psychosocial factors in the
lives of mothers. The Medical Outcomes Short Form-12 (SF-12) was also included to
quantify the physical and mental health of the mothers. The SF-12 is a well validated and
widely used 12-item survey that measures eight domains of health: physical functioning, role
limitations due to physical health, bodily pain, general health perceptions, vitality, social
functioning, role limitations due to emotional problems, and mental health. The survey yields
scaled scores for each of these eight health domains, and two summary measures of physical
and mental health: the Physical Component Summary (PCS) and Mental Component
Summary (MCS). Scores range from 0 – 100, with higher scores corresponding to better
health. Although mean scores vary by age and gender, both the PCS-12 and MCS-12 scales
are standardized to a mean of 50 and a standard deviation of 10 in the general U.S. population
(7). SF-12 was also used in some European studies (8, 9).
Bivariable and multivariable statistical analyses were performed (multiple linear
regression). SAS software, S Plus and EpiInfo 2008 were used for statistical analyses.
The project was approved by Ethical Committee Faculty of Medicine, Comenius
University Bratislava, Slovakia and by Institutional Review Board of New York University
School of Medicine, New York, U.S.A.
From the total sample of 407 women, 21 % (80) were pregnant. Pregnant women were
excluded from the analyses and a separate analysis is expected to be performed. There were
324 mothers with at least one child under 18 years of age involved in the study. After
excluding smokers, pregnant women and women with no children or children over the age of
18, 262 women remained for further analysis.
Results and discussion
In the sample of 324 mothers with at least one child under the age of 18 years of age,
67.5 % of mothers were non-smokers, 27.2 % ex-smokers and 5.3% smokers (Fig. 1). The
average number of cigarettes was 7 ± 6 per day.
In the sample of 262 non-smoking mothers with at least one child under 18 years of
age, 25.95 % (68) lived with a smoking partner (husband) and 74.05 % (194) lived with a
non-smoking partner (Fig. 2). The average number of cigarettes smoked by the partner was 14
± 9 per day.
The average age in the studied sample of mothers was 31.82 ± 5.5 years. The average
PCS score was 46.2 ± 8.7 and MCS score 49.26 ± 9.
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Associations between maternal physical and mental health, household smoking, age,
marital, educational, and employment status were examined in bivariable and multivariable
analyses (Tables 1, 2, 3).
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Fig. 1. Rate of smokers and non smokers in the sample of mothers (n = 324)
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Fig. 2. Partner smoking in the household of non-smoking mothers (n = 262)
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Tab. 1. Relationships between different variables and average PCS and MCS scores in non-smoking mothers (n
= 262), bivariable analysis
Variable (mother)a
Living with smoker
No
Yes
Age
< 30 years
≥ 30 years
Marital status
Married/partner
Not married/without partner
Education
Basic and middle
Finished middle
University
Employment
Yes
No
Household income
< 600 EUR/month
≥ 600 EUR/month
Body weight
Underweight/Normal
Overweight/Obesity
Physical activity
Maximally 1x week
More than 1x week

N

PCS
(average)

p-value†

MCS
(average)

194
68

48.53
44.63

0.0013

49.47
48.21

184
78

48.27
45.74

204
35

44.41
46.47

21
77
164

44.57
46.54
48.36

116
144

47.85
47.31

0.61

48.95
49.47

0.63

24
229

47.88
43.82

0.03

49.26
47.08

0.25

185
60

48.22
45.66

0.05

49.63
47.34

0.09

98
162

45.49
48.82

0.003

48.83
49.30

0.68

0.03
0.20

0.10

p-value†
0.31

49.13
49.16
49.47
47.86
46.67
48.43
49.80

0.98
0.33

0.33

Legend:

MCS – mental health scale; PCS – physical health scale; SE – standard error of the arithmetic mean
†
bivariable analysis – Student t-test and ANOVA
a
- There are some data missing in each variable category

The presence of a smoking partner in the household was negatively associated with the
mother’s PCS and MCS score in bivariable analysis. However, significant association was
found with the PCS score only (p = 0.0013) (Table 1). The PCS score has a significant
negative association with age and body weight and a positive association with the frequency
of physical activity. The association with household income should be interpreted with
caution because of the small sample size of mothers with low household income (below 600
EUR)
Adjusting for age, marital status, education and employment in multiple linear
regression analyses, the presence of a smoking partner in the household is independently
associated with a decrease in PCS, i.e. worse physical health (β = - 2.84; p = 0.03) (Table 2).
The MCS score was not significantly associated with the presence of smoking partner (Table
3).
In the previous study published on a smaller sample of 166 non smoking mothers with
at least one child under 18 years of age, the presence of a smoking partner in the household
has a significant negative association with the mother’s MCS score (10). In the previous study
sample, pregnant mothers were not excluded. In the further studies we plan to increase the
sample and perform additional analyses on pregnant mothers. Cotinine levels in serum or
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urine are needed to objectively quantify household smoke exposure (11). Cotinine levels were
measured in urine on a selected sample of non-smoking mothers in our study. We plan to
publish the results in further publications as samples are collected and measured.
Tab. 2 Independent associations between various maternal characteristics and physical health of non-smoking
mothers (PCS score) (n = 262)*, multivariable analysis, GLM
Independent variable
Coefficient beta
p-value
Presence of a smoking partner
-2.83
0.03
Age
-1.79
0.16
Education
-3.46
0.09
Income
-0.67
0.76
Employment
-0.07
0.95
Body weight
-2.23
0.09
Physical activity
2.68
0.02
*

Adjusted for age, education, income, employment, body weight and physical activity

Tab. 3 Independent associations between various maternal characteristics and mental health of non-smoking
mothers (MCS score) (n = 262)*, multivariable analysis, GLM
Independent variable
Coefficient beta
p-value
Presence of a smoking partner
-0.15
0.92
Age
-0.35
0.80
Education
-2.50
0.47
Income
-1,40
0.47
Employment
0.66
0.59
Body weight
-1.99
0.15
Physical activity
-0.86
0.50
*

Adjusted for age, education, income, employment, body weight and physical activity

Conclusions
Our results show that living with a smoker is independently associated with worse
physical health in the sample of non-smoking mothers in Slovakia. Physical health was
significantly influenced by age, body weight and physical activity. These results represent the
fundamentals for interventions among families. These data, however, cannot establish
whether this association is due to second-hand smoke exposure, contact with smokers, or
unmeasured confounders. Future goals of the study are to complete the intended sample and
analyses.
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MATERIÁLY URČENÉ NA STYK S PITNOU VODOU
A HODNOTENIE DOPADOV NA VEREJNÉ ZDRAVIE

M. Syčová
Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zabezpečenie kvality pitnej vody a jej kontrola má na Slovensku dlhodobú tradíciu.
Podporujú ju jednak legislatívne predpisy a pravidelný kontrolný monitoring, ktorý
vykonávajú aj laboratóriá Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.
Pitná voda sa pri transporte od zdroja „ku kohútiku“, t.j. ku konečnému spotrebiteľovi
dostáva do kontaktu s rôznymi typmi materiálov (plasty, kovy, náterové látky atď.), ktoré
tvoria súčasť akumulačných nádob a rozvodných systémov. Sortiment týchto výrobkov sa
z roka na rok rozširuje a ich kvalita má nezanedbateľný vplyv na kvalitu pitnej vody, pričom
dôležité je sledovať konkrétnu chemickú látku – ukazovateľ, ktorá sa môže uvoľniť
z materiálov a tak kontaminovať pitnú vodu. Trend posledných rokov smeruje vo zvýšenej
miere aj k zabezpečeniu zdravotnej bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk
s pitnou vodou.
Príspevok je zameraný na posudzovanie bezpečnosti materiálov a predmetov určených
pre styk s pitnou vodou v Slovenskej republike, ktorého vykonávaním bolo poverené Národné
referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály zriadené na RÚVZ
so sídlom v Poprade listom MZ SR č: 16700-2/2009-OP zo dňa 06. 07. 2009.
Základné legislatívne predpisy
Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s pitnou vodou sú v súčasnej
slovenskej legislatíve ustanovené týmito právnymi predpismi:
− Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje základné požiadavky na výrobky určené na
styk s pitnou vodou a jeho vykonávacím predpisom:
− Vyhláškou MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené
na styk s pitnou vodou, ktorá vymedzuje pojmy, ustanovuje kritériá pre jednotlivé typy
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materiálov a predmetov, ustanovuje požiadavky a postup migračnej skúšky, výpočet
výsledkov, hodnotenie výsledkov a obsah protokolov o migračnej skúške,
− Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré stanovuje
limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody,
− Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna
2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR
upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších
predpisov, ktorý definuje základné požiadavky na kvalitu určitých typov materiálov a
predmetov:
- farbenie, potlač a dekorácia,
- povrchová úprava,
- výrobky z plastov,
- výrobky z elastomérov a gumy na báze prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku,
ktoré sa uplatňujú nielen na potravinárske účely ale aj na výrobky určené na styk s pitnou
vodou.
Vymedzenie pojmov
§ 18 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov definuje výrobky určené na styk s pitnou vodou ako
výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, dopravu, meranie a odber množstva
pitnej vody, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 550/2007 o
podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou. V praxi sú to
napr.:
−
−
−
−
−
−

vodovodné potrubia a vodojemy,
tvarovky, armatúry,
drobný montážny materiál (fitingy) z kovov a gumy,
povrchové úpravy, náterové hmoty so sanačnou funkciou, tmely atď.,
betónové skruže,
výstelky vodárenských nádrží.
Je potrebné upozorniť, že Vyhláška MZ SR č. 550/2007 sa nevzťahuje na:

− obaly balených pitných, prírodných liečivých, prírodných minerálnych a pramenitých vôd
(na tieto obaly sa vzťahuje už citovaný Výnos MP SR a MZd SR z 9. júna 2003 č.
1799/2003-100),
− zariadenia na stáčanie balených vôd,
− zariadenia slúžiace na ohrev, chladenie alebo čapovanie balených vôd,
− zariadenia, ktoré nie sú do vnútorného vodovodu trvalo zabudované alebo naň napájané,
slúžiace v potravinárskom priemysle pri výrobe potravín alebo v prevádzkach spoločného
stravovania pri príprave pokrmov,
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− výrobky, pri ktorých je podľa označenia CE zrejmé, že vyhovujú kontaktu s vodou.
Základné požiadavky na materiály a predmety určené na styk s pitnou vodou
§ 18 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje, že výrobky určené na styk s pitnou vodou
musia byť vyrábané v súlade so správnou výrobnou praxou tak, aby za obvyklých a
predvídateľných podmienok používania neuvoľňovali do pitnej vody látky v množstvách,
ktoré by mohli:
− ohroziť zdravie ľudí, alebo
− spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení pitnej vody, alebo
− nepriaznivo ovplyvniť jej senzorické vlastnosti.
Zároveň nesmú byť zdrojom mikrobiologického alebo iného znečistenia vody. Pri
používaní technológie znižujúcej tvrdosť vody je nevyhnutné dodržať najmenej odporúčanú
hodnotu obsahu vápnika a horčíka vo vode, ktoré sú ustanovené v Nariadení vlády SR č.
354/2006 Z. z.
Cieľom posudzovania materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou
z hľadiska ich vplyvu na kvalitu pitnej vody je zistiť či spĺňajú základné požiadavky
stanovené v citovaných právnych predpisoch.
Posudzovanie materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou
Ako sme už uviedli, materiály a predmety určené na styk s pitnou vodou, tak ako sú
definované v § 18 zákona č. 355/2007 Z. z., nie sú harmonizované s európskymi
legislatívnymi predpismi (nariadenia, smernice). Táto skutočnosť na jednej strane umožňuje
každému členskému štátu EÚ prijať vnútroštátnu legislatívu na dosiahnutie cieľa, ktorým je
kvalita pitnej vody, avšak na druhej strane nejednotnosťou legislatívnych predpisov, napr.
podmienok testovania, rozsahu testovania a limitných hodnôt, môže v niektorých prípadoch
dochádzať k rôznej interpretácii výsledkov, pričom táto interpretácia musí byť v súlade
s doložkou vzájomného uznávania.
V súčasnej dobe sa naše pracovisko stretáva s dvoma typmi posudzovania materiálov a
predmetov určených na styk s pitnou vodou:
A. Posúdenie len na základe predloženej dokumentácie.
B. Posúdenie na základe predloženej dokumentácie a vlastného laboratórneho
vyšetrenia vykonaného v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Poprade.
ad A. Posúdenie len na základe predloženej dokumentácie
Pri posudzovaní materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou len na
základe predloženej dokumentácie musí žiadateľ poskytnúť posudzovateľovi:
− žiadosť s nasledujúcimi informáciami : názov výrobku alebo materiálu a ich materiálové
zloženie, názov výrobcu, konkrétny účel použitia,
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− dokumentáciu : karty bezpečnostných údajov, výsledky laboratórnych rozborov (test
reporty) s uvedenými informáciami o podmienkach testovania, rozsahu testovania a
interpretáciou výsledkov, pričom laboratórne rozbory sa musia zamerať nie na technické
parametre, ale na látky migrujúce z materiálov a predmetov. Súčasťou dokumentácie je aj
rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu zdravia ľudí o tom, že výrobok vyhovuje
požadovanému účelu použitia.
Po posúdení predloženej dokumentácie je vypracovaný odborný posudok – posúdenie
bezpečnosti výrobku v súlade s legislatívnymi predpismi v Slovenskej republike.
ad B. Posúdenie na základe predloženej dokumentácie a vlastného laboratórneho
vyšetrenia vykonaného v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Poprade
Toto posúdenie sa vykonáva v prípade, že žiadateľ nevie poskytnúť dokumentáciu
potvrdzujúcu, že materiály a predmety sú vhodné na styk s pitnou vodou. Pri posudzovaní
materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou na základe predloženej
dokumentácie a vlastného laboratórneho vyšetrenia vykonaného v laboratóriu RÚVZ so
sídlom v Poprade musí žiadateľ poskytnúť posudzovateľovi:
− žiadosť s nasledujúcimi informáciami : názov výrobku alebo materiálu a ich materiálové
zloženie, názov výrobcu, konkrétny účel použitia,
− dokumentáciu : karty bezpečnostných údajov, podnikové normy, spôsob aplikácie resp. iné
dokumenty, ktoré sú nápomocné pri posudzovaní,
− vzorky určené na testovanie : napr. časti rúr a tvaroviek, fitingy, gumové tesnenia atď.
v požadovanom množstve, ktoré závisí od priemerov a veľkostí týchto konštrukčných
materiálov a je určené po dohode so žiadateľom, v prípade náterových hmôt (tmely, lepidlá,
povrchové úpravy vodojemov a rozvodných systémov atď.) sa vzorky aplikujú samotným
žiadateľom na sklíčka resp. nerezové doštičky veľkosti 100x100 mm.
Po posúdení predloženej dokumentácie, vykonaní laboratórnych vyšetrení a po ich
interpretácii je vypracovaný odborný posudok – posúdenie bezpečnosti výrobku spolu
s protokolom o migračnej skúške v súlade s legislatívnymi predpismi v Slovenskej republike.
Samotné laboratórne vyšetrenie sa riadi podľa Vyhlášky MZ SR č. 550/2007 o
podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, v ktorom sú
definované požiadavky na laboratórne vybavenie, prípravu vzoriek, dopravu a skladovanie,
stanovenie pomeru povrchu k objemu vzorky, pre úpravu vzoriek, preplachovanie, postup
migračnej skúšky, analýzy, výpočty výsledkov, hodnotenie výsledkov a obsah protokolov o
migračnej skúške.
Vzhľadom na široký sortiment materiálov a predmetov určených na styk s pitnou
vodou, ktoré môžu byť z hľadiska použitých materiálov na výrobu buď homogénne alebo
nehomogénne, je potrebné upozorniť, že nehomogénne výrobky sa hodnotia ako celok,
pričom migračná skúška sa musí vykonávať na tých častiach výrobku, ktoré sú určené na styk
s vodou.
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Stručný popis migračnej skúšky
− migračná skúška pozostáva z predúpravy vzorky stagnáciou a následného preplachovania
za presne definovaných podmienok,
− migračná skúška sa vykonáva paralelne s dvoma rovnakými skúšobnými vzorkami,
− vzorky sa lúhujú trikrát po sebe počas:
- 72 h, ak ide o výrobok určený na styk so studenou vodou,
- 24 h, ak ide o výrobok určený na styk s teplou alebo horúcou vodou,
− migračné skúšky sa vykonávajú pri:
- 23 °C (± 2°C), ak ide o výrobok určený na styk so studenou vodou,
- 85 °C (± 2°C), ak ide o výrobok určený na styk s teplou alebo horúcou vodou,
− po prvom a druhom expozičnom čase sa zleje celý objem výluhu a nahradí sa rovnakým
objemom čerstvej skúšobnej vody,
− laboratórne vyšetrenie definovaných ukazovateľov sa vykonáva z výluhov získaných po
každom migračnom čase zvlášť.
Rozsah migračnej skúšky
Pri migračných skúškach sa stanovujú koncentrácie látok, alebo sa zisťuje prítomnosť
látok, ktoré sú charakteristické ako prirodzená súčasť, alebo možná nečistota skúšaného
výrobku, a ktoré sú rizikom. Pre jednotlivé typy materiálov a predmetov určených na styk s
pitnou vodou by mal byť stanovený minimálny rozsah sledovaných ukazovateľov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

liatina, železo (Cr, Ni, Mn, Fe, Pb, As, Cd, pH, farba, zákal),
galvanizovaná pozinkovaná oceľ (Pb, Cr, Cd, Ni, Zn, pH, farba, chuť),
nerezová oceľ (Pb, Cr, Cd, Ni, Mn, pH, chuť),
meď (Pb, As, Cu, Cr, pH, chuť, TOC),
mosadz (Pb, Zn, Cd, Sb, Cu, Ni, Sn, pH, chuť),
guma (TOC, CHSK-Mn, Cd, Pb, Zn, Ba, fenoly, pH, PAA, PAU, pach, chuť, farba, zákal),
polyetylén (TOC, CHSK-Mn, pH, Pb, Cd, Ni, V, fenoly, pach, chuť, farba),
polyuretán (TOC, PAA, CHSK-Mn, pH, chuť, pach, farba, Cr, Pb, Cd, Ni, fenoly),
polystyrén (TOC, CHSK-Mn, chuť, farba, pach, farba, styrén, Pb, Cd, pH),
náterové hmoty (TOC, CHSK-Mn, Cd, Pb, fenoly, pH, farba, zákal, pach, chuť, prchavé
organické látky),
− cementové hmoty (Cr, Pb, pH, Cd, Al, As, TOC, CHSK-Mn, dusitany, amónne iony,
vodivosť, zákal, farba, pach, chuť).
Do úvahy treba zobrať aj použité aditíva, farbivá, kovy podľa použitých pigmentov,
zmäkčovadlá atď. a iné látky, a prítomnosť ďalších organických látok by sa mala overiť
kvalitatívnym vyšetrením GC/MS (benzén, toulén, etylbenzén, xylény, atď.).
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Hodnotenie výsledkov
Na posúdenie bezpečnosti materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou sa
použijú koncentrácie migrovaných látok z 3. výluhu, ktoré musia byť v súlade s limitnými
hodnotami ustanovenými v Nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z. a v citovanej Vyhláške MZ
SR č. 550/2007, pokiaľ ide o výrobky z plastov, pre ktoré sú definované samostatné limity pre
akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid.
Doložka vzájomného uznávania
Aj napriek existujúcim legislatívnym predpisom je potrebné podotknúť, že v prípade
neharmonizovaných častí legislatívy, pod ktorú spadajú aj materiály a predmety určené na
styk s pitnou vodou sa uplatňuje doložka vzájomného uznávania, podľa ktorej sa vnútroštátne
právne predpisy neuplatnia na výrobky, ktoré sa vyrobili alebo uviedli na trh v inom
členskom štáte EÚ a Turecka, alebo sa vyrobili v inom zo štátov EFTA (Európske združenie
voľného obchodu), za predpokladu, že výrobok zodpovedá:
− technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo
o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
− technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktorý vydal národný normalizačný
subjekt,
− medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto
štátov alebo
− výrobným postupom, ktoré sa používajú v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho
právnymi predpismi a na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia
zaručujúca bezpečnosť výrobku.
Aktuálna situácia v Slovenskej republike
Prehľad posúdených výrobkov len na základe predloženej dokumentácie a aj na
základe samostatného laboratórneho vyšetrenia za obdobie 2009 – 2010 je v tab. 1.
Je potrebné skonštatovať, že stúpa počet výrobkov vyšetrených na našom pracovisku
aj napriek vyhovujúcej dokumentácii, čo súvisí s vyššou zodpovednosťou výrobcov a
dovozcov týchto výrobkov, ktorí ich uvádzajú na slovenský trh.
Tab. 1. Prehľad posúdených výrobkov
Rok
2009
2010

Typ posudzovania materiálov a predmetov
Posúdenie len na základe predloženej
Posúdenie na základe predloženej dokumentácie
dokumentácie
a vlastného laboratórneho vyšetrenia
34
45
18
79
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Záver
Pri uvádzaní materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou na trh sa musia
splniť definované kritériá, pričom súčasnou prioritou je zaručenie ich bezpečnosti vo vzťahu k
migrujúcim látkam, a tým k zaručeniu vysokej kvality pitnej vody a zdravia ľudí. Preto má
posudzovanie týchto výrobkov dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa a je potrebné, aby
všetci zainteresovaní boli informovaní s náležitosťami súvisiacimi s touto činnosťou.
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Životné podmienky a zdravie, 2011

MONITOROVANIE PRAŠNOSTI V LOKALITE KREMNICA – SKALKA

M. Held
GRIMM, spol. s r.o., Bratislava

Pod pojmom prach v hygienickej praxi rozumieme tuhé aerosóly. Rozhodujúce pre
hodnotenie aerosólov je, že tvoria častice také jemné, že zostávajú vo vzduchu veľmi dlho,
prakticky stále. Každý aerosól je charakteristický svojou koncentráciou, veľkosťou častíc a z
toho vyplývajúcich vlastností fyzikálnych, chemických a biologických. Prach patrí medzi
polydisperzné aerosóly, zložené z častíc rôznych rozmerov. Do ľudského organizmu vniká
prach spolu s vdychovaným vzduchom. Veľké prachové častice sa zachytávajú v horných
dýchacích cestách, kde v prúde vzduchu narážajú na steny dýchacích ciest povlečené hlienom
a tu sa zachytávajú. Horné dýchacie cesty zachytávajú častice, ktorých veľkosť je väčšia ako
5 μm. Do pľúcnych alveol sa dostanú častice menšie ako 5 μm. So zmenšujúcou sa veľkosťou
častíc stúpa pravdepodobnosť priechodu do pľúcnych alveol. Pre častice s veľkosťou 3 μm je
priepustnosť až 50%.
Predušnice a priedušky sú pokryté, podobne ako nosová dutina, riasinkovým epitelom,
v ktorom sú roztrúsené pohárikovité bunky tvoriace hlien. Hlien sa kmitavým pohybom
riasiniek posúva smerom nahor do nosohltanu a ním sú unášané aj častice prachu. Z
nosohltanu sa prach dostáva zhltnutím do tráviaceho traktu. Tento mechanizmus odstraňuje z
tela až 99% prachu. Keď sa prachové častice dostanú až do pľúc, kmitavým pohybom sa
dostávajú späť do oblasti pôsobenia riasinkového epitelu, alebo preniknú pľúcnou stenou do
lymfatických ciev a uzlín, kde môžu byť trvale uložené.
Prach je schopný vyvolať rôzne ochorenia, napríklad rôzne druhy pľúcnych fibróz. Je
to ochorenie, ktoré je charakterizované tvorbou väziva v pľúcach. Patrí sem silikóza a
azbestóza. Látkou zodpovednou za ochorenie môže byť napr. aj kobalt. Kobalt v pľúcach
poškodeného vyvoláva zápalové až väzivové zmeny. Poškodený kašle, dusí sa a neskôr
vzniká obehová nedostatočnosť.
V skutočnosti každý prach, ak sa vdychuje vo vysokých koncentráciách, preťažuje
samočistiace mechanizmy pľúc, vyvoláva tak zvýšenie produkcie hlienu, ktorý zanáša
priedušky a tým uľahčuje zachytenie choroboplodných zárodkov. Infekčný prach obsahuje
veľké množstvo choroboplodných zárodkov. Karcinogénny prach tvoria častice, ktoré svojou
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chemickou podstatou môžu spôsobiť nádorové ochorenie. Medzi tieto látky patrí azbest,
umelé minerálne vlákna (čadičové, keramické, sklenené). Ich priemer je približne 3 μm.
Veľkosť prachových častíc rozptýlených vo vzduchu vzhľadom na ohrozenie
dýchacieho traktu v zmysle STN EN 481 a US – EPA.
Európská norma STN EN 481 definuje na základe výskumov uskutočnených na
väčšom počte zdravých dospelých jedincov, akým podielom sa zložky polietavého prachu
distribuujú do ľudského organizmu dýchaním cez nos a ústa na základe hlavne ich veľkosti v
µm (obr. 1).

Obr. 1. Porovnanie konvencií v oblasti prašnosti v zmysle STN EN 481, ISO 7708 a US-EPA

Vdýchnuté častice sa môžu ukladať v dýchacom trakte, alebo sa môžu späť
vydýchnuť. Miesto uloženia a pravdepodobnosť opätovného vydýchnutia závisia od vlastnosti
častíc, dýchacieho traktu, spôsobu dýchania a od iných faktorov. Európska norma STN EN
481 definuje viacero zložiek z celkovej prašnosti na základe veľkosti prachových častíc
reprezentovaným aerodynamickým priemerom v µm. Hlavné zložky sú (obr. 2):
− Inhalable – vdychovaná zložka (časť vonkajšieho polietavého prachu, ktorý sa cez ústa
a nos dostáva do dýchacieho traktu).
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− Thoracic – thorakálná zložka (podiel z vdychovanej zložky, ktorý sa dostane za hltan do
dýchacieho traktu, ale ktorý je možné z dýchacieho traktu transportovať prostredníctvom
riasinkového epitelu späť. Sú to častice menšie než 30 µm).
− Alveolic – alveolárna (respirabilná) zložka (podiel, ktorý predstavuje najmenšie častice,
ktoré trvalo zostávajú v alveolárnom systéme a spôsobujú chronické ochorenia pľúc. Sú to
častice pod 10 µm).

Obr. 2. Hlavné zložky prašnosti podľa STN EN 481

Normu zaviedol Európsky ústav pre normalizáciu CEN a v štátoch Európskej únie je
v platnosti od 1. 1. 1994. V Slovenskej republike je platná od apríla 1998.
Americká agentúra pre ochranu životného prostredia US-EPA definovala hodnoty
prašnosti nasledovne:
− PM-10 – Prachové častice, z ktorých aspoň 50 % je menších ako 10 µm a najväčšie častice
dosahujú hodnotu len 15µm
− PM-2,5 – Prachové častice, z ktorých aspoň 50 % je menších ako 2,5 µm a najväčšie
častice dosahujú hodnotu len 3,5 µm
Materiál a metódy
Pre monitorovanie prašnosti boli vybrané meracie miesta v okolí lyžiarskeho areálu
Skalka:
1. Hotel Minciar
2. Štadión Skalka
3. Kordické sedlo
4. Bystrické sedlo
Ako kontrola pre porovnanie boli zvolené meracie miesta mimo lokality Kremnica –
Skalka:
5. Krahule, kostol
6. Kremnica, štadión
7. Bratislava, štadión Inter
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8. Bratislava, Staré mesto
Merania sa robili laserovým analyzátorom prašnosti GRIMM 1.108 (obr. 3).

Obr. 3. Analyzátor prašnosti GRIMM 1.108

Prašnosť sme vyhodnotili v zmysle US EPA hodnotami:
−
−
−
−

TSP – celková prašnosť v µg/m3
PM 2,5 – častice pod 2,5 µg/m3
PM 10 – častice pod 10 µg/m3
PM 1 – častice pod 1 µg/m3
Výsledky

Protokoly z merania všetkých 8 meracích miest majú rovnaký dizajn. Pre ich
podobnosť uvádzame na ilustráciu iba jeden, a to protokol pre meracie miesto Lyžiarsky
štadión na Skalke. Meranie sa uskutočnilo 19. 3. 2003, v čase od 14.16 až 14.46 h (obr. 4, 5,
6).

Obr. 4. Protokol pre meracie miesto Lyžiarsky štadión na Skalke.
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Obr. 5. Grafické vyjadrenie

Obr. 6. Štatistické vyhodnotenie

Namerané hodnoty zo všetkých 8 meracích miest a ich poradie podľa celkovej zistenej
prašnosti prezentujeme na obr. 7. a tab. 1.

Obr. 7. Namerané hodnoty zo všetkých 8 meracích miest
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Tab. 1. Namerané hodnoty prašnosti a ich poradie
Meracie miesto
1. Hotel Minciar
2. Štadión Skalka
3. Kordické sedlo
4. Bystrické sedlo
5. Krahule, kostol
6. Kremnica, štadión
7. Bratislava – štadión Inter
8. Bratislava – Staré mesto

TSP
(µg/m3)

PM 10
(µg/m3)

PM 2,5
(µg/m3)

PM 1
(µg/m3)

Poradie podľa
hodnoty TSP

19,0
27,8
23,6
29,7
18,6
27,5
62,8
137,3

13,5
19,0
18,3
18,3
8,8
16,3
31,3
35,0

12,4
16,9
17,5
17,5
6,5
12,8
22,0
11,5

11,3
15,6
16,5
16,5
5,6
11,5
19,9
9,0

2
5
3
6
1
4
7
8

Záver
Monitoring prašnosti v lokalite Kremnica – Skalka sme spracovali na základe
požiadavky športového klubu lyžiarov Kremnickej banskej spoločnosti Kremnica ako
materiál štúdie pre výstavbu športovo-rekreačného areálu pre celoročné využitie. Jeho cieľom
bolo exaktne preukázať vhodnosť tohto prostredia pre športovo rekreačné využitie s
celoročnou prevádzkou pre veľmi priaznivé podmienky z hľadiska imisií prašnosti. Hodnoty
prašnosti vyjadrené hodnotami TSP, PM 10, PM 2.5 a PM 1 v µg/m3 sú v zhode so v
súčasnosti platnou legislatívou pre Slovenskú republiku.
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BIODIVERZITA SLOVENSKA V KONTEXTE
MEDZINÁRODNÉHO ROKA BIODIVERZITY 2010

E. Mihalská, M. Hurbánková, D. Mihinová
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava

Biodiverzita znamená rozmanitosť druhov, ktorá sa vytvorila medzi žijúcimi
organizmami ako dôsledok evolúcie v čase, priestore a meniacich sa podmienkach životného
prostredia. V širšom chápaní obsahuje aj rozmanitosť génov v rámci jednotlivých druhov a
rozmanitosť miest, v ktorých organizmy môžu žiť a prežívať – rozmanitosť ekosystémov. Vo
vedeckom chápaní sa biodiverzita nevzťahuje iba na žijúce druhy, ale chápe sa aj ako
diverzita druhov, ktorou môžeme označiť rozmanitosť všetkých – žijúcich aj vyhynutých –
druhov organizmov bez striktného prepojenia na priestor, v ktorom žijú.
Rozmanitosť druhov vzniká mutáciami, genetickými posuvmi a adaptáciami (možno i
ďalšími postupmi, ktoré zatiaľ nepoznáme) a udržuje sa prirodzeným výberom druhov.
Súčasťou výberu je aj vymieranie druhov, ktoré uvoľňuje životné prostredie pre nové druhy.
Vymieranie druhov je teda súčasťou evolúcie.
V 6. – 8. tisícročí pred Kristom vstúpil do procesu pretvárania biodiverzity človek.
Začal aktívne ovplyvňovať biodiverzitu jednotlivých rastlinných druhov pozitívnym výberom,
kultiváciou a neskôr krížením, ktorým prispel k rozšíreniu biodiverzity týchto druhov. Žiadny
živočích, rastlina a ani človek nemôže žiť izolovane a jeho existencia závisí tak od živej, ako
aj od neživej prírody. Na to, aby sa zachovalo čo najviac organizmov na Zemi, je dôležité
uchovať genetickú, druhovú aj ekosystémovú rozmanitosť.
Biodiverzita má mimoriadny význam z hľadiska udržania života na Zemi. Každý
živočích, rastlina, či mikroorganizmus má svoju dôležitú funkciu a tvorí nenahraditeľný
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článok v zložitých zákonoch prírody a na to, aby sa zachovalo čo najviac organizmov na
Zemi, je dôležité uchovať genetickú, druhovú aj ekosystémovú rozmanitosť. Človek je
zodpovedný za obrovské narušenie biodiverzity, a to najmä ničivým prístupom k rastlinám a
živočíchom.
OSN odhaduje, že súčasný úbytok prírodných druhov dosahuje 100 až 1 000-násobok
ich prirodzenej miery úhynu. Ohrozená je až tretina z 1,75 milióna známych rastlinných a
živočíšnych druhov. Príroda nepozná hranice a mnohé živočíchy, ako vtáky, ryby a cicavce,
vystriedajú počas roka niekoľko miest na Zemi. Vzhľadom na význam biodiverzity pre
ľudstvo sa jej ohrozenie stalo celosvetovým problémom, ktorý je rovnocenným problémom
biedy, hladu a ekonomickej nerovnováhy.
Faktory ovplyvňujúce biologickú diverzitu sú:
− nadmorská výška, členitosť a typy reliéfu,
− geologické podmienky, charakterizované striedaním vápencov a dolomitov s granitmi,
sopečnými horninami, flyšom a kvartérnymi sedimentmi,
− dostupnosť vody, ako podmienky pre život, ktorá ovplyvňuje ekosystémy vo všetkých
zónach a na každom geologickom podloží,
− klíma a jej zmeny, dĺžka slnečného svitu a globálneho žiarenia,
− typ, druh, kvalita a chemické zloženie pôdy,
− človek a jeho zasahovanie do životného prostredia organizmov.
Biodiverzita a zdravie
Rastliny, živočíchy a mikroorganizmy sú výnimočné továrne produkujúce vzácne
substancie, ktoré sú nenahraditeľné pri liečbe mnohých chorôb. Extrakty z rastlín tvoria
základ pre viac ako 40 % medicínskych prípravkov. Živočíchy, sekréty či iné vzácne látky sa
denne využívajú pri rôznych terapiách. Väčšia rozmanitosť druhov znamená väčšiu možnosť
pre nový poznatok a väčšiu šancu pomôcť pri liečbe chorôb.
Biodiverzita – ako stav ekosystémov – človeku poskytuje stravu, vodu, liečivá, stavebný
a konštrukčný materiál, uspokojovanie duchovných, kultúrnych a estetických potrieb. Má pre
ľudstvo, ako aj pre zachovanie života na Zemi mnohonásobný význam (obr. 1).
Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sa na planéte ročne vyrúbe
13 miliónov hektárov lesa, čo je približne plocha veľkosti trojnásobku Švajčiarska. Svetová
únia na ochranu prírody (IUCN) zistila, že ohrozených je 40 000 druhov zvierat, rastlín a húb,
vyše 16 000 druhom hrozí vyhynutie. Program OSN pre životné prostredie (United Nations
Environment Programme, UNEP) na svojej internetovej stránke konštatoval, že strata
biodiverzity bude mať škodlivý vplyv aj na zdravie človeka. Ak vyhynú niektoré rastliny a
živočíchy, nebude možné pripraviť nové generácie antibiotík, ani ďalšie nové liečebné
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prostriedky, napríklad proti strate kostnej hmoty či proti problémom obličiek, rakovine a
podobne.

Obr. 1. Biologická diverzita ako základný pilier fungovania a užitočnosti ekosystému (podľa Enviromagazín
2009; 5: 28-30.)

Významným krokom v oblasti medzinárodnej spolupráce bola Svetová konferencia
OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v júni 1992 v Riu de Janeiro. Jedným z
jej výsledkov je Dohovor o biologickej diverzite, ku ktorému pristúpili desiatky štátov vrátane
Slovenska.
Dokument o biodiverzite sa poníma ako praktický nástroj na realizovanie a podporu
trvalo udržateľného rozvoja a zachovanie tejto rozmanitosti. V samotnej Konvencii sa uznáva,
že nejde len o "prežitie" rastlinných a živočíšnych druhov, mikroorganizmov a ekosystémov,
ale o človeka, jeho potreby, bezpečné potraviny, možnosti prípravy nových liekov, ďalej o
pitnú vodu a zdravé ovzdušie. Zjednodušene povedané, ide o zdravé životné prostredie
v prospech človeka a jeho života.
Slovensko sa zaviazalo plniť jeho tri hlavné ciele:
1. Zabezpečiť ochranu biologickej diverzity.
2. Zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zložiek biodiverzity.
3. Zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné rozdeľovanie prínosov z využívania
genetických zdrojov.
Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku bola spracovaná v období rokov
1996 – 1997 ako odpoveď na článok 6 Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá vyžaduje, aby
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každá zo zmluvných strán v súlade so špecifickými podmienkami rozvíjala národnú stratégiu,
programy a plány na ochranu biodiverzity.
Vláda SR a Národná rada SR, uvedomujúc si dlhodobú absenciu takého komplexného
dokumentu, ktorý sa zaoberá ochranou prírody a krajiny, zapracovali ho do národnej stratégie
ochrany biodiverzity, do štátnej environmentálnej politiky.
Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na základe iniciatív UNESCO
vyhlásilo rok 2010 za medzinárodný rok biodiverzity. Má to byť príležitosť na odštartovanie
celosvetovej kampane, ktorej základným zmyslom je pozdvihnutie povedomia širokej
verejnosti a nevyhnutnosti rešpektovania všetkých prejavov života.
Urobme všetko preto, aby sme zachovali rozmanitosť ekosystémov v priestore a čase,
nenarušujme biodiverzitu necitlivým správaním, aby sme tento „zázrak“, ktorý nám slúži na
udržanie zdravia a duchovnej rovnováhy, uchovali aj pre ďalšie generácie.
„Kvitnúci strom je symbolom kultúrneho národa.“
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PROBLEMATIKA PREVENCIE KARDIOMETABOLICKÝCH
RIZÍK V POPULÁCII
I. Kajaba, F. Gazdík, K. Gazdíková, M. Valachovičová, Ľ. Ševčíková1, Ľ. Ághová1
1

Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Miera ohrozenia populácií v prosperujúcich krajinách výskytom aterosklerózy sa riadi
rizikovými faktormi vonkajšieho a vnútorného prostredia. Poznatky z početných
epidemiologických a klinických štúdií v rôznych populáciách a sociálnych skupinách
zdôrazňujú ich etiopatogénny význam (3, 25).
Konklúzie vychádzajú pritom z opakovane signifikantne potvrdených súvislostí, ktoré
svedčia o kauzálnom vzťahu medzi abnormálnymi nálezmi krvných lipidov, prevalenciou
viscerálnej obezity, metabolického syndrómu, DM 2. typu, artériovej hypertenzie, niekoľkých
iných klinických jednotiek, ako aj zmien vo výžive a mierou rozšírenosti kardiovaskulárnych
chorôb na podklade aterosklerózy. Priekopnícku prácu a dosiaľ vysoko aktuálnu predstavuje
Framinghamská štúdia, ktorá zdôraznila význam sledovania metabolických rizikových
faktorov KVCH a hlavne ischemickej choroby srdca (ICHS), ako najranejšieho indikátora
aterosklerózy koronárnych artérií (4).
Na túto štúdiu priamo nadväzujú rozsiahle štúdie A. Keysa a spol. (19) upozorňujúce
na riziko hypercholesterolémie, dodnes uznávanej a uplatňovanej vo viacerých logistických
regresných modeloch. Tieto práce prioritne poukazujú aj na podmieňujúce nutričné riziko
nadmernej tukovej dávky a najmä vysokého podielu nasýtených mastných kyselín vo výžive
obyvateľstva viacerých krajín.
Neskôr z prehľadu prác Albrinka (1) a McDonalda (20) vyplynul poznatok o ďalšom
rizikovom faktore – hypertriacylglycerolémii (hyper-TAG), ktorá v súčasnom svetle poznania
dominuje pri dyslipidémii na základe inzulínovej rezistencie pri DM 2. typu, a aj ako
základný prejav nového najzávažnejšieho rizika KVCH vo forme metabolického syndrómu
(29), ktorý sa z uvedeného dôvodu nazýva ako kardiologický dysmetabolický syndróm (10),
najnovšie aj s vývojom nealkoholickej steatózy heparu, resp. steatohepatitídy (26).
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Tu popri zvýšení TAG, frakcie VLDL, malých denzných LDL a malých denzných
HDL častíc, dochádza súčasne k zníženiu množstva HDL-Ch, čím sa vytvára vysoký
aterogénny potenciál dyslipoproteinémie (5). Podľa Dobiášovej sa dnes považujú za
aterogénne: malé denzné LDL a malé denzné HDL častice (< 25,5 nm), veľké VLDL častice
s bohatým obsahom TAG, samotne zvýšené TAG, zvýšený celkový cholesterol, najmä jeho
oxidovaná forma a apo-B 100, znížený HDL-Ch (< 1,0mmol/l). Patrí sem aj prítomnosť, resp.
zvýšená koncentrácia lipoproteínu Lp (a), označovaného aj HDL-1, ktorý vykazuje blízky
vzťah ku koronárnej chorobe srdca (24). Ako neaterogénne sa uvádzajú: veľké častice HDL
a LDL (> 25 nm) a malé častice VLDL s nízkym obsahom TAG.
Určenie aterogénneho rizika plazmy umožňuje jeho relevantné posúdenie vo forme
stanovenia aterogénneho indexu plazmy (AIP) – log (TAG/HDL-Ch), ktorý vyjadruje
rovnováhu medzi aterogénnymi a neaterogénnymi lipoproteínmi plazmy s hodnotením AIP >
0,21 – zvýšené riziko; AIP > 0,10 – 0,21 stredné riziko a AIP < 0,1 – nízke riziko (6).
Prispieva sa tým nie iba k hodnoteniu individuálneho KV rizika, ale aj k účinnosti terapie (5).
Otázkam nutričných a metabolických rizikových faktorov KVCH vo vybraných
skupinách našej populácie sme venovali náležitú pozornosť v minulosti (14) a kontinuálne i
v ďalších štúdiách (15, 16), hlavne pri reprezentatívnom celoslovenskom výskume výživy
obyvateľstva (17), ktorého údaje o frakciách sérových lipidov prezentujeme ako základnú
porovnávaciu bázu pre umožnenie posúdenia zmien v ďalších obdobne orientovaných
štúdiách.
Pri komplexnom pohľade na riziká KVCH je popri lipoproteínovom profile
samozrejme potrebné zohľadniť aj existujúce klinické riziká, ktoré predstavujú
somatometrické údaje, najmä potvrdená viscerálna obezita (12), komorbidita viacerých
klinických jednotiek, ďalšie biochemické rizikové faktory a najnovšie je potrebné brať do
úvahy i údaje zobrazovacích markerov aterosklerózy a DM 2. typu (21, 28).
Metodika a charakteristika súboru
Súbor tvoria klinicko-biochemicky vyšetrené osoby tzv. zdravej populácie vo veku 19
– 60 a viac rokov, v počte 3 175 (1 547 žien a 1 628 mužov) v rámci celoslovenského
výskumu výživy obyvateľstva.
Stanovenie
tzv.
klasických
biochemických
markerov
aterogénneho
kardiovaskulárneho rizika krvného séra, ako sú: celková cholesterolémia (TCh), množstvo
TAG a HDL-Ch sme uskutočnili pomocou štandardných laboratórnych postupov za použitia
automatického analyzátora VITROS 250 firmy Johnson &Johnson z USA. Získané údaje sme
spracovali vo forme grafického znázornenia, v snahe vystihnúť vekom podmienené zmeny
a riziká sledovaných frakcií sérových lipidov, diferencovane pre obe pohlavia. Poukazy na
nutričný obraz štandardu výživy obyvateľstva sú podložené údajmi ŠÚ SR získané metódou
globálnej bilancie spotreby potravín (7, 27).
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Výsledky a diskusia
Sledovanie priemerných pásiem lipidových parametrov ako významných indikátorov
miery ohrozenia populácie prevalenciou KVCH, najmä ICHS v klasických
epidemiologických a klinických štúdiách v rámci bývalého Československa, potvrdili Mašek
a spol. (22) a Reiniš a spol. (23). Z týchto vyplynulo, že najzávažnejším rizikom ICHS je trio:
artériová hypertenzia, pozitívna rodinná anamnéza a hypercholesterolémia.
Našou prácu prezentujeme údaje tradičných rizikových faktorov podľa
Framinghanskej štúdie, ako sú priemerné hodnoty celkovej cholesterolémie,
triacylglycerolémie a množstvo HDL-Ch séra, s cieľom poskytnúť poznatky o rozdieloch
podmienených pohlavím a vekovými skupinami v reprezentatívnom súbore obyvateľov SR.
Obr. 1 znázorňuje priemerné cholesterolémie a obr. 2 priemerné hypertriacylglycerolémie v dospelej časti populácie, ktoré možno spoločne charakterizovať pre takmer
identický obraz. Vyplýva z nich vysoké riziko KVCH pre mužov vekovej skupiny 35 – 39
rokov a opäť vo veku 60 rokov a viac avšak na nižšej úrovni rizika, čo je v súhlase
s vykazovanou chorobnosťou a úmrtnosťou mužov v tejto skupine chorôb. U žien je zrejmá
určitá ochrana vo fertilnom období života pred uvedeným rizikom, ktoré u oboch
ukazovateľov nastupuje v období menopauzy a pri triacylglycerolémii dokonca mierne
prevyšuje riziko mužov.
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Obr. 1. Priemerné hodnoty cholesterolémie žien a mužov (n = 3 133) z celoslovenského reprezentatívneho
výskumu výživy obyvateľstva

Obr. 3 prináša priemerné množstvo HDL-CH séra a vyplývajú z neho štatisticky
významné vyššie hodnoty u žien vo fertilnom období, ktorého významnosť sa stráca
v menopauze. V tejto vekovej skupine dokonca zisťujeme vyššie priemerné hodnoty HDLCH v súbore mužov. Vyššie množstvo HDL-CH u žien v porovnaní s mužmi v produktívnom
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veku sa považuje popri hormonálnych vplyvoch za dôležitý ochranný faktor vzniku náhlych
koronárnych príhod, hlavne IM.
2,5

triacylglycerolémia (mmol/l)

2

1,5

Ženy (1510)
1

Muži (1623)

0,5

0
19-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50-59

60 a viac

vekové rozpätie (roky)

Obr. 2. Priemerné hodnoty triacylglycerolémie žien a mužov (n = 3 133) z celoslovenského reprezentatívneho
výskumu výživy obyvateľstva
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Obr. 3. Priemerné hodnoty HDL CH žien a mužov (n = 3 133) z celoslovenského reprezentatívneho výskumu
výživy obyvateľstva
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Obr. 4 poukazuje na prevalenciu znížených hodnôt HDL-CH séra, ktoré sa skrývajú
v údajoch o jeho priemerných hodnotách na obr. 3. Podľa očakávania sú početnejšie v súbore
mužov a u oboch pohlaví je zrejmý vzostup ich percenta s vekom. V práci sa spomínajú
i somatometrické riziká KVCH, a tak na obr. 5 uvádzame vývoj obezity počas viac ako 35
rokov u obyvateľstva SR, ktoré sú tiež súhlasné s ich incidenciou.
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Obr. 4. Percento prevalencie znížených hodnôt HDL-cholesterolu séra v dvoch vekových skupinách dospelých
(ženy + muži) obyvateľstva SR (n = 3 175) z celoslovenského výskumu výživy v r. 1983 – 1989
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Obr. 5. Dynamika prevalencie obezity v SR v dospelej populácii (ženy a muži) vo veku 19 – 75 rokov
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Nutričné riziko aterogennézy nášho obyvateľstva predstavuje predovšetkým
energetická nadmernosť výživy vo viacerých populačných skupinách, disbalančný príjem
základných živín a ich nepriaznivá štruktúra v dôsledku vysokého podielu nasýtených
a nedostatku jedno- a viacnenasýtených mastných kyselín, ako aj nadbytok príjmu
cholesterolu. Zaiste prispieva k tomu i narastajúci podiel rýchlometabolizovateľných hexóz,
pri súčasne nízkom zastúpení komplexných polysacharidov a najmä nestráviteľnej vlákniny
vo výžive (18). Potrebné je uviesť aj spoluúčasť priťažujúcej okolnosti dlhodobo rozšíreného
chronického nedostatku vitamínu C v spotrebe obyvateľstva, ktorého mechanizmus pôsobenia
v prevencii aterosklerózy objasňujú práce Gintera a spol. (11).
Pre úplnosť sa žiada doplniť ešte rozhodujúcu úlohu infrekventného príjmu potravy
a najmä redukciu počtu denných jedál s nárazovitým príjmom veľkého objemu stravy
z hľadiska lipogenézy, obezity, aterosklerózy a sledovaného rizika ICHS, ako na to poukazujú
práce Fábryho a spol. (8, 9) (obr. 6).
Infrekventná
výživa
*3-2 voluminózne
jedlá/deň)
↓ inzulínová senzitivita
(najmä v kostrovom
svalstve)

Iniciácia a fázový vývoj
- adaptačnej hyperlipogenézy –
ako kľúčový mechanizmus vzniku
patofyziologických zmien:

↓ utilizácia sacharidov

Pečeň ↑ biosyntéza MK, TAG, tiež
cholesterolu, steatóza
(nahromadenie VMK
v hepatocytoch – možný toxický
vplyv)

↑ množstvo sérových
lipidov

ICHS

Obezita

Tukové tkanivo:
↑ lipogenéza – zmnoženie
tukového tkaniva (hypertrofia
a hyperplázia tukových buniek –
potvrdená výrazným ↑ syntézy
nukleových kyselín DNA
v tukovom tkanive)

tiež
v patogenéze:
NAFLD,
resp NASH.
Hypotéza –
Hrušovský, Š.,
Kajaba, I., 2009

Obr. 6. Vplyv infrekventného príjmu jedál, tzv. gorging na iniciovanie adaptačnej hyperlipogenézy (podľa
Teppermana a Cohena) vo vzťahu k metabolickým zmenám a riziku ICHS ilustruje schéma podľa Fábryho
a spol. (9).
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Centrálna obezita
Fyzická inaktivita
Dysbalancia výživy
Vek

Inzulínorezistencia
(genetická predispozíciaporucha inzulín. receptoru
na chromozóme 19)

↓počet β-buniek
Glukotoxicita
Vrodený defekt β-buniek
Starnutie

Znížená inzulínová senzitivita

Znížená glukózová tolerancia

Hyperglykémia
Hyperinzulinémia

Komplexný metabolický syndróm (MS) (prevalencia v ∅ 20-25% popul.)
Prejavy MS

↑ VLDL a TAG
malé denzné lipoproteíny,
častice LDL-ch., ale tiež celk. chol.,
↓ HDL-ch.

- dyslipoproteinémia

- hyperinzulinémia
- abdominálna obezita
- arteriálna hypertenzia
- hyperkoagulabilita (zvýšená zrážavosť krvi)
- hirsutizmus (hormonálna porucha)
- znížené množstvo adiponektínu v sére

Diabetes mellitus 2. typu
(90%-ný podiel na celkovej prevalencii DM)
-porucha metabol. sacharidov, lipidov, bielkovín a iné
Dysfunkcia endotelu
Ateroskleróza
(prejavy ICHS, mozgu, brušných orgánov a dolných končatín – najzávažnejší IM a mozgu)

NAFLD, NASH
NASH – non alcoholic steatosis hepatis
NAFLD – non alcoholic fatty liver disease (steatohepatitis)
Obr. 7. Vývoj metabolického syndrómu a diabetu 2. typu (Kajaba a Sommer, 2006; modifikovaná Hrušovský,
2009)
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Novší z poznaných nezávislých rizikových faktorov aterosklerózy: cerebrovaskulárnej,
kardiovaskulárnej, hlavne koronárnej, renovaskulárnej a periférnych artériových chorôb
dolných končatín predstavuje hyperhomocysteinémia, (u detí > 12 µmol/l a u dospelých >15
µmol/l ), ktorá sa uplatňuje toxickým účinkom na endotel ciev (2). Homocysteín vzniká
v kaskáde katabolizmu esenciálnej aminokyseliny metionínu, pričom ako kofaktory
enzymatických aktivít sa uplatňuje kyselina folová (vit. B9) na remetylácii homocysteínu so
spoluúčasťou vitamínu B12 a na transulfuračnom pochode sa zasa podieľa pyridoxín (vit. B6).
Predurčuje to, že tieto vitamíny a stav ich zásobenia organizmu výživou sa významne
podieľajú na regulácii množstva homocysteínu v sére. Viaceré práce poukazujú, že u osôb
s hyperhomocysteinémiou sa zistili znížené koncentrácie týchto vitamínov v sére, čo
naznačuje význam ich laboratórneho stanovenia popri sledovaní ich príjmu v strave.
Rovnako platí uvedené pre stanovenie hormónov tukového tkaniva – leptínu
a adiponektínu (3). Leptín sa tvorí najmä v podkožnom tuku a jeho metabolický efekt spočíva
v navodení pocitu nasýtenia v hypotalame a súčasne stimuláciou nervového systému
sympatiku vedie následným zvýšením energetického výdaja k zníženiu tukových zásob
v organizme. Adiponektín vykazuje zasa významný antiinflamačný a inzulínsenzitivujúci
účinok. Jeho produkcia sa pri obezite a MS selektívne znižuje práve vo viscerálnom tuku.
Vyšetrovanie množstva adiponektínu v sére je preto dôležité, lebo jeho zníženie je
významným markerom rizika konverzie prediabetického stavu na DM 2. typu pri MS (10)
a ako to vyplýva aj z prezentovaného obr. 7 (18).
Tu sa žiada doplniť ešte nový poznatok o porovnaní rizika ICHS vo vzťahu
k tradičným rizikovým faktorom z Framinghamskej štúdie a ku klinickej depresii, resp.
nezvládnutým stresovým stavom. Väčšina depresií je indukovaná negatívnym psychickým
zážitkom, ktorý vyvolal stres. Prekvapujúce relatívne riziko (RR) vzniku ICHS, alebo inej
koronárnej príhody zo známych framinghamských faktorov vykazovalo RR 1,63 – 2,69, pri
klinickej depresii bolo RR 4,43, čiže najvyššie, čo je jeden z najvýznamnejších poznatkov
nielen z oblasti psychiatrie, ale aj z internej medicíny (13). Zdôrazňuje sa tým nutnosť v rámci
kompletných preventívnych prístupov venovať náležitú pozornosť i otázkam životospráv,y
a to popri výžive, telesnej aktivite i oblasti duševnej hygieny.
Prevencia aterosklerotických KV chorôb výživou sa bude tým prednostne týkať
zabránenia rozšírenosti aterogénnej dyslipoproteinémie, metabolického syndrómu, obezity,
artériovej hypertenzie, prediabetických stavov, DM 2. typu, ale aj nealkoholovej steatózy
heparu a pankreasu.
Vo všeobecnosti sa preventívne odporúčania týkajú dvoch rozhodujúcich
a ovplyvniteľných faktorov životosprávy človeka – výživy a telesnej aktivity. Pri výžive ide
o žiaduce usmernenie 3 základných článkov a docielenie primeranosti jej množstva a správnej
štruktúry spotreby, s preferenciou viacerých ochranných látok, hlavne vitamínov a minerálií
s antioxidačnými účinkami, ďalej vlákniny, flavonoidov, fosfolipidov, betaglukánov,
karotenoidov, vrátane lykopénu a luteínu, fytosterolov, PMK n-3 a iných (tab. 1).
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Tab. 1. Protektívny vplyv PMK z radu n-3 (α-linolénová – rastlinné zdroje; eikosapentaénová a dokosahexaénová – živočíšne zdroje)

Anti
Fyziologickometabolický účinok

- aterogénny
- trombotický
- arytmický
- inflamačný
- onkogénny

Hypolipidemický
Imunosupresívny
Na endotelovú funkciu – podporujú vazodilatačný efekt NO
Tromboxanu TxA3 a leukotriénu B5 (iba 5 – 10% účinok leukotriénu B4)
↓ chorobnosť a úmrtnosť na IM
Zdravotný účinok
↓ významne výskyt porúch srdcového rytmu
↓ riziko náhlej smrti aj v rámci sekundárnej prevencie (Lyonská srdcová štúdia)
Poznámka: Účinná dávka PMK n-3 je minimálne 850 mg/deň.
Odporúčaný denný príjem PMK n-3 vo vybraných krajinách: 2,8 g (USA), 3,6 g (Veľká Británia), 2,4 g – 2,8 g
(SR)

Plný fyziologický efekt výživy môže však zabezpečiť iba uplatnenie i tretieho článku
– pravidelný príjem a optimálny počet 4 – 6 denných jedál zodpovedajúcich energetickým
potrebám, v snahe zabrániť hyperlipogenéze, a to nielen v tukovom tkanive, ale aj v ďalších
orgánoch, a zvýšenému riziku ICHS, ako o tom svedčia práce Fábryho a spol. (8, 9).
Pohybovú aktivitu je potrebné dominantne preferovať u mládeže vypestovaním lásky
k športu, ako to bolo v našej generácii.
Záver
Práca prezentuje výsledky prevalencie tradičných rizikových faktorov KVCH, hlavne
ICHS, zistené pri reprezentatívnom celoslovenskom výskume výživy obyvateľstva s cieľom
poskytnúť základnú porovnávaciu bázu pre ďalšie obdobne orientované štúdie.
Porovnaním pohlaví sa potvrdilo vyššie relatívne riziko prevalencie aterosklerotických
faktorov KVCH u mužov produktívneho veku a u žien v období menopauzy v súhlase so
štatisticky udávanou chorobnosťou a úmrtnosťou obyvateľov SR v danej skupine chorôb.
Prehľadnou formou uvádzame novšie rizikové faktory, spôsoby ich hodnotenia, ako aj vzťahy
s výživou – jej množstvom, zložením a optimálnym príjmom denných jedál, ako i celkovým
spôsobom životosprávy – ako návod pre uplatnenie komplexných preventívnych opatrení
výskytu a rozšírenosti KVCH v populácii SR.
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SLEDOVÁNÍ NUTRIČNÍHO STAVU SENIORŮ
V INSTITUCIONALIZOVANÉ PÉČI: BIOMONITORING VYBRANÝCH
TOXICKÝCH A BENEFITNÍCH PRVKŮ V KRVI1
M. Černá1,3, A. Krsková 3, M. Čejchanová3, K. Wranová3, J. Rambousková2
1

UK, 3. LF, Ústav obecné hygieny, Praha, Česká republika
2
UK, 3. LF, Ústav výživy, Praha, Česká republika
3
Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Senioři, kteří pobývají ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, představují
zranitelnou populační skupinu z hlediska zdravotních, sociálních i ekonomických dopadů.
Jedním z nejdůležitějších aspektů, které se bezprostředně odrážejí na zdravotním stavu je stav
výživy. Vyhodnocení nutričního stavu seniorů žijících v domovech důchodců v Praze a
v mimopražském regionu je řešeno od r. 2009 formou grantového projektu Interní grantové
agentury Ministerstva zdravotnictví. Základní informace o studii byly publikovány v (1).
Cílem zde presentované části studie je ověření saturace seniorské populace vybranými
benefitními prvky (měď, selen, zinek) a expozice vybraným toxickým kovům (kadmium,
olovo, rtuť) pomocí biomonitoringu (2) a porovnání dosažených výsledků s hodnotami
získanými pro dospělou českou populaci v Systému monitorování zdravotního stavu české
populace ve vztahu k prostředí (3, 4).
Část, která je zde presentována, představuje pouze dílčí výsledky celé studie, do níž
byl zařazen každý čtvrtý klient vybraný do celkové studie. Jsou zde uvedeny výsledky
koncentrací sledovaných toxických a benefitních prvků v krvi celkem 155 seniorů
z celkového počtu 200 seniorů zahrnutých do studie.
Materiál a metodika
Správná a přesná data koncentrace stopových prvků v tělních tekutinách jsou určena
především dobře nastavenými podmínkami odběru vzorků a další manipulací s nimi. Pro
harmonizaci procesu od odběrů vzorků krve, další manipulaci se vzorky až do doby zahájení
analytických postupů byl vypracován standardní operační protokol.

1

Studie byla podpořena grantem IGA MZ ČR NS9972–4/2008.
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V návaznosti na ověření standardního operačního postupu odběru a další manipulace
se vzorky krve a zajištění správnosti a přesnosti laboratorních postupů v prvním roce studie,
bylo v letech 2009 a 2010 odebráno všech plánovaných 200 vzorků krve v domovech seniorů
v Praze a v Teplicích, analýzy však nejsou ještě dokončeny.
Pro stanovení všech prvků analýzu je používána metoda AAS. Pb a Cd je stanovováno
technikou elektrotermické atomizace (ETAAS) se Zeemanovou korekcí pozadí, stanovení Hg
je prováděno pomocí jednoúčelového analyzátoru AMA 254. Pro stanovení Cu a Zn je
používána plamenová technika (FAAS) a pro Se technika generování hydridu (HGAAS).
V prvním roce řešení byla ověřena a prověřena technika stanovení stopových prvků v plné
krvi včetně zajištění správnosti a přesnosti laboratorních postupů. Na základě výsledků studie
lze konstatovat, že metoda poskytuje správné výsledky a lze ji používat v celé studii pro
sledování nutričního stavu seniorů v institucionalizované péči (1).
Výsledky a diskuse
V r. 2010 byly vybrané toxické i benefitní prvky vyšetřeny v celkem 155 vzorcích
krve. V tomto textu uvádíme pouze předběžné výsledky získané u dosud analyzovaných
vzorků. Definitivní vyhodnocení a statistická analýza budou provedeny v r. 2011 po ukončení
všech analytických prací. Multifaktoriální analýza bude zejména zaměřena: (a) na vztah mezi
expozicí toxickým prvkům, věkem a pohlavím (5,6), (b) na interakci hladin toxických a
benefitních prvků (7) a (c) na vazbu mezi hladinami sledovaných prvků a dalšími
sledovanými parametry nutričního stavu (8).
Výsledky získané u dosud vyšetřených 155 subjektů z celkového počtu 200 jsou v této
práci porovnány s údaji získanými u dospělé populace – dárců krve v rámci celostátního
biomonitoringu, který je součástí Systému monitorování zdravotního stavu české populace ve
vztahu k prostředí (MZSO) (9).
Hladiny olova v krvi pražských seniorů (medián 25,8 µg/l) se shodují s údaji dárců
krve v roce 2009 (medián 23 µg/l u mužů a 14 µg/l u žen) (obr. 1). Značná variabilita
individuálních hodnot a překročení referenčních hodnot platných pro českou populaci (10)
byla pozorována zejména u vzorků teplických seniorů. Lze usuzovat na vyšší zátěž teplických
seniorů z životního prostředí či předchozí pracovní činnosti; tato hypotéza bude předmětem
statistického šetření po skončení analýz všech vzorků.
Hladiny kadmia v krvi jsou ukazatelem recentní expozice tomuto prvku (11). Hodnota
je ovlivněna kouřením (u kuřáků je cca 4x vyšší než u nekuřáků). Mezi nekouřícími jsou vyšší
hodnoty nalézány obvykle u žen (5). Hladiny kadmia v krvi seniorů nejsou – vzhledem
k dosud nedokončeným analýzám – rozděleny podle kuřáctví a pohlaví; tyto vztahy budou
statisticky hodnoceny po dokončení analýz. Naměřené hodnoty jsou uvedeny na obr. 2.
Hladiny rtuti v krvi seniorů jsou ve srovnání s dospělou populací dárců krve (obr. 3)
zhruba poloviční a odpovídají zhruba hodnotám pozorovaným u dětí věku 8 – 10 let (12).
Hlavními zdroji expozice rtuti u běžné populace jsou amalgamové zubní výplně a konsumace
mořských ryb (6). Tyto expoziční zdroje u seniorů ztrácejí s věkem pravděpodobně na
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významu a nalezené koncentrace bude nutno hodnotit zejména ve vztahu k dalším
sledovaným biomarkerům včetně antioxidantů.
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Obr. 1. Olovo v krvi seniorů (grant IGA) a dospělých (MZSO)
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Obr. 3. Rtuť v krvi seniorů (grant IGA) a dospělých (MZSO)

Selen patří mezi benefitní prvky účastnící se obrany organismu proti oxidačnímu
stresu (13). Má tedy významnou roli v prevenci kardiovaskulárních i nádorových onemocnění
v případě nedostatečné saturace populace tímto prvkem. Selen rovněž interaguje s toxickými
účinky kadmia (14). Hladina selenu v krvi či krevním séru informuje o úrovni saturace
organismu tímto prvkem. Koncentrace selenu v séru pod 45 µg/l (0,57 µmol/l) signalizuje již
zvýšené riziko kardiovaskulárních a onkologických onemocnění (15). Výsledky studií,
probíhajících v České republice koncem 80. a začátkem 90. let upozorňovaly na
nedostatečnou saturaci české populace selenem; hladina selenu v séru se tehdy pohybovala
mezi 53 – 77 µg/l (16). Obdobné výsledky publikovali v tehdejší době i slovenští autoři (17),
Výsledky biomonitoringu v rámci MZSO v období od r. 2000 poukazovaly na postupné
zvyšování hladiny selenu u české dospělé populace (18). V období 2005 – 2009 se
koncentrace selenu v plné krvi (medián) pohybuje kolem 110 µg/l, což odpovídá necelým 90
µg/L selenu v krevním séru (9); další vzestupný trend není pozorován. Hladina selenu u
seniorů v této studii (medián) dosahovala nižších hodnot s mediánem 73,6 µg/l u seniorů
v Praze a 58,4 µg/l u seniorů teplických (obr. 4).
Mangan je zařazen mezi esenciální stopové prvky s důležitým fyziologickým
významem v organismu. Účastní se mitochondriálních oxidativních procesů a je kofaktorem
řady enzymů. Při vysoké koncentraci se však vyznačuje toxickými účinky, zejména
neurotoxicitou a proto se expozice manganu zvažuje v souvislosti s Parkinsonovou chorobou
(19). Z těchto důvodů byl mangan zařazen mezi sledované biomarkery u skupiny seniorů.
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Publikace uvádějící koncentraci Mn v krvi běžné populace jsou dosud jen ojedinělé. Výsledky
u sledovaných seniorů s hodnotami mediánu kolem 12 µg/l (obr. 5) se shodují s údaji u
kanadské populace (geometrický průměr 195,7 nmol = 10,7 µg/l), popř. s údaji v Dánsku
(průměrná hodnota 165 nmol/l = 9,05 µg/l) (20). Monitoring Mn není v České republice
zařazen mezi rutinně monitorované prvky v rámci MZSO. Jsou k dispozici pouze výsledky
z r. 2003, kdy mediánová hodnota 11,2 µg/l krve u celkem 396 sledovaných subjektů byla
v souladu s hodnotami naměřenými u seniorů v této studii.
Koncentrace dalších benefitních prvků – mědi a zinku – se shodují s výsledky české
dospělé populace monitorované v rámci MZSO (4, 9) a jejich případné asociace s věkem,
pohlavím i s dalšími sledovanými biomarkery bude předmětem statistické analýzy v 2.
polovině roku 2011.
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K PROBLEMATIKE HODNOTENIA VÝŽIVY
A STRAVOVACÍCH NÁVYKOV OBYVATEĽSTVA
Z. Štefániková, J. Jurkovičová, Ľ. Ševčíková, Ľ. Sobotová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Z hľadiska dlhodobých účinkov má kvalita a kvantita stravy podstatný vplyv na naše
zdravie. Nevyhnutným predpokladom epidemiologického sledovania vplyvu výživy sú čo
najpresnejšie údaje o konzumovanom množstve a potravinovej skladbe stravy osôb
(jednotlivcov, populačných skupín, obyvateľstva), čiže ich výživová spotreba. Práve z aspektu
posudzovania vplyvu výživy na zdravie človeka sa všeobecne považuje za relevantnejšie
sledovať dlhodobé stravovacie návyky ľudí než zisťovanie ich aktuálnej spotreby. Konečným
cieľom zisťovania výživovej spotreby je získať poznatky o skutočnom príjme energie a živín
z konzumovanej stravy (2, 5).
Neexistuje univerzálne aplikovateľná epidemiologická metóda na sledovanie
výživovej spotreby a výživových návykov. Konkrétny metodický postup zisťovania výživovej
spotreby závisí na zameraní a cieli spotrebnej štúdie. Najprísnejšie požiadavky na
spoľahlivosť a presnosť metodiky sa uplatňujú pri zisťovaní individuálnej výživovej spotreby,
pretože výsledkom by mala byť asociácia medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výživovými
parametrami respondenta a jeho zdravotným stavom (1, 6).
V súčasnosti sa využívajú najmä retrospektívne anamnestické metódy. Anamnestické
metódy zisťujú spätne stravovacie zvyklosti respondentov z ich výpovedí, vyplnením
dotazníkov, alebo v riadenom rozhovore. Tieto metódy zaťažujú vyšetrované osoby relatívne
menej než metódy záznamové (priebežné zaznamenávanie druhu a množstva skonzumovanej
potravy). Medzi nevýhody anamnestických metód však patrí to, že získané údaje závisia od
pamäti a predstavivosti vyšetrovaných. Obvykle sa zbierajú informácie o stravovaní osôb
pomocou výživovej anamnézy (diet history), zisťovaním frekvencie konzumácie potravín
(food frequency) alebo pomocou krátkodobej anamnézy (24-hour recall).
Vyšetrenie výživových zvyklostí, alebo výživová anamnéza, prináša informácie o
minulých životných obdobiach z hľadiska výživovej spotreby, charakteru stravovania a
frekvencii príjmu určitých potravín. Týka sa dlhších období v minulosti, obvykle posledných
6 mesiacov, maximálne 1 rok. Vyšetrovaní uvádzajú obvyklú skladbu svojho jedálnička,
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ktorú ďalej upresňujú otázky na množstvo a frekvenciu konzumácie vybraných potravín a
jedál podľa jednotne pripraveného zoznamu. Veľmi dôležité sú otázky na spôsob úpravy
pokrmov. Použitím tejto metódy nemožno dospieť ku kvantitatívnym údajom o spotrebe a nie
je ľahké zohľadniť cyklické sezónne kolísanie výživovej spotreby. Jej výhodou je zistenie
dlhodobého a pre dané osoby charakteristického typu výživy, čo je pre epidemiologické
štúdie zvlášť dôležité. Použitie metódy vyšetrenia výživových zvyklostí (výživovej
anamnézy) nie je vhodné u malých detí a seniorov nad 80 rokov (2, 3, 6).
Metódy zamerané len na zisťovanie frekvencie konzumácie potravín vyjadrujú aj
dlhodobý charakter stravy, sú spoľahlivejšie a využívajú sa častejšie pri vyšetrovaní väčších
súborov, resp. skupín populácie (4, 7). Vyšetrované osoby pri každej položke pripraveného
zoznamu potravín a pokrmov odpovedajú, koľkokrát denne (týždenne, mesačne, ročne) ju
konzumujú. Zoznam môže obsahovať celý sortiment alebo len výber niektorých druhov
potravín významných z hľadiska daného sledovania. Otázky sa môžu týkať aj spôsobu úpravy
pokrmov alebo frekvencie konzumácie potravín obsahujúcich určitú zložku, ktorá sa môže
uplatňovať v etiológii niektorých chorôb. Takto získané údaje sú v zásade kvalitatívne,
kvantitatívne hľadisko možno čiastočne dosiahnuť otázkami zameranými na odhad veľkosti
obvyklých porcií. Metóda zisťovania frekvencie konzumu potravín je prácnejšia, časovo i
odborne náročnejšia, výhodou je však eliminácia možnosti zle vybratých dní, ktoré môžu
skresliť priemernú konzumáciu (2, 4).
Najrozšírenejšou anamnestickou metódou je krátkodobá anamnéza, keď si respondenti
vybavujú v pamäti a uvedú všetky jedlá, ktoré skonzumovali počas posledného dňa alebo
počas posledných troch dní, s čo najpresnejšou charakteristikou ich množstva. Najčastejšie sa
to robí rozhovorom so zaškoleným anketárom, ktorý má k dispozícii obrázky či modely porcií
pokrmov, kusov potravín, vzory nádob, naberačiek apod. Určitou nevýhodou je pri sledovaní
jednodennej krátkodobej anamnézy to, že jednotlivé dni môžu byť charakteristické typickými
zvláštnosťami v zložení stravy (víkendové dni oproti dňom pracovným) (6, 9).
Podrobná kritická analýza ukázala, že všetky používané metódy sú väčšinou zaťažené
značnými nepresnosťami, systematickými alebo náhodnými chybami (2, 7, 8).
Výsledky spotrebných štúdií závisia napríklad od vierohodnosti potravinových
tabuliek (tabuľky výživových hodnôt), ktoré slúžia na prepočítanie získaných údajov o
potravinách na množstvo prijatých živín (3, 6). Tabuľky výživových hodnôt musia byť
aktuálne (potraviny v nich musia zodpovedať potravinám konzumovaným v sledovanej
skupine), majú odrážať skutočný stav (zmeny energetickej hodnoty, obsahu tukov, vlákniny,
železa a ďalších nutrientov v potravinárskych výrobkoch distribuovaných pod rovnakým
názvom). Niektoré druhy potravín však nie sú v tabuľkách uvedené, aj keď ich konzumácia je
častá. Keď nemáme k dispozícii priamu analýzu, preberáme hodnoty z iných tabuliek,
literatúry či informáciou od výrobcu. Nikdy chýbajúcu potravinu nevypúšťame z výpočtov.
Zároveň je potrebné počítať s tým, že nie všetky zložky stravy možno presne určiť pomocou
tabuliek. Niektoré zložky stravy nie sú uvedené v tabuľkách (určité stopové prvky a iné). K
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výpočtom hodnôt jednotlivých živín sa používajú špeciálne počítačové programy. Pre prácu s
nimi je nutné kódovanie druhu, prípadne i množstva potravín.
Napriek automatizácii výpočtov je sledovanie spotreby vysoko kvalifikovaná práca,
kde ľudský faktor je stále dôležitý a môže významne prispieť k presnosti alebo naopak k
nepresnosti konečných výsledkov (3). Zo štúdií spoľahlivosti krátkodobej anamnézy
napríklad vyplynulo, že výpovede vyšetrovaných vykazujú systematické chyby vo vzťahu k
veku, pohlaviu a pod. Deti a starí ľudia častejšie zabudnú uviesť niektoré jedlo, medzi
dospelými poskytujú spoľahlivejšie informácie ženy. Nadpriemerní jedáci a obézni ľudia
svoju spotrebu skôr podhodnocujú, podpriemerní jedáci naopak nadhodnocujú (10).
Ako najčastejšie zdroje chýb v spotrebných štúdiách sa preto okrem potravinových
tabuliek uvádzajú subjektívne príčiny, napríklad chybné kódovanie, nesprávne odhadnutá
hmotnosť potravín, nesprávne nahlásenie spotreby, časové variácie, nesprávne uvedená
frekvencia spotreby, zmeny v spotrebe, skreslená odpoveď (1, 3, 6, 8) .
Na našom pracovisku využívame pri hodnotení výživy a výživových návykov
jednotlivcov, ale aj v rámci vyšetrovania väčších súborov osôb, najmä dve anamnestické
metódy: metódu 24-hodinového recallu a zisťovanie frekvencie konzumácie vybraných
potravín. Preto nás zaujímalo posúdenie pravdivosti, resp. vierohodnosti subjektívnych údajov
o výžive a výživových návykoch našich respondentov.
Súbor a metódy
Vyšetrili sme 3 735 poslucháčov LFUK: 1 290 mužov (34,5%) a 2 445 žien (65,5%).
Ide o súbor mladých zdravých osôb (priemerný vek 22,43 ± 1,33), s vyšším vzdelaním a
zdravotným uvedomením. Úroveň stravovania, energetickú a biologickú hodnotu stravy
študentov sme hodnotili z vyplnených frekvenčných dotazníkov (ako často konzumujú
vybrané potraviny a nápoje) a pomocou 24-hodinového recallu (skonzumované potraviny a
nápoje za 1 deň, po prepočte denný príjem energie a živín).
Porovnávali sme získané výsledky o spotrebe potravín z oboch metód a hodnotili sme
zhodu, resp. rozpory v údajoch. Výsledky sme štatisticky spracovali.
Výsledky a diskusia
Výsledky spracovania krátkodobej anamnézy poskytujú prehľad o priemernej dennej
konzumácii vybraných potravín a potravinových komodít v súbore študentov. V tab. 1 je
vidieť, že medzi spotrebou mužov a žien je pomerne veľký rozdiel. Muži jedia významne viac
(p < 0,001) mäsa – všetky druhy, údenín, mliečnych produktov a vajec než ženy.
Pri niektorých potravinových produktoch je u mužov spotreba dvojnásobná v porovnaní so
spotrebou žien. Naopak, ženy jedia viac ovocia (p < 0,001), zeleniny (NS), ale aj sladkostí (p
< 0,01) než muži.
Podľa udávanej častosti konzumácie potravinových produktov vo frekvenčných
dotazníkoch sa obvykle posudzuje jej primeranosť (s ohľadom na veľkosť konzumovaných
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porcií) a vyšetrovaní sa zaraďujú medzi slabých, stredných, silných či veľmi silných jedákov
určitých potravín.
Tab. 1. Priemerná denná spotreba potravín v súbore študentov
Muži (n = 1 290)
(x ± SD)
326,4 ± 342,7
45,1 ± 71,4
70,9 ± 95,9
75,9 ± 133,4
16,5 ± 55,0
29,6 ± 48,4
5,5 ± 19,6
25,5 ± 64,5
51,2 ± 56,4
117,9 ± 135,4
140,8 ± 215,2
197,4 ± 267,5

Mlieko a mliečne výrobky
Mäso (bravčové a hovädzie)
Údeniny
Hydinové mäso a výrobky
Ryby a rybacie výrobky
Vajcia
Strukoviny
Cestoviny
Cukrovinky a sladkosti
Zelenina a zeleninové výrobky
Zemiaky
Ovocie a ovocné výrobky

Ženy (n = 2 445)
(x ± SD)
232,1 ± 209,5
21,1 ± 46,1
28,5 ± 50,2
54,5 ± 102,5
8,6 ± 32,5
14,5 ± 28,6
4,5 ± 21,7
20,5 ± 50,6
54,0 ± 50,5
120,7 ± 131,3
98,7 ± 161,6
229,9 ± 240,9

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
ns
< 0,05
< 0,01
ns
< 0,001
< 0,001

Našich respondentov sme rozdelili na tri skupiny (nízka, stredná a vysoká frekvencia
konzumácie). Na obr. 1 sú znázornené percentuálne podiely silných, stredných a slabých
jedákov (mužov aj žien) pre všetky hodnotené potravinové produkty.
nízka

Muži – frekvencia konzumácie:

nízka

Ženy – frekvencia konzumácie:

stredná
vysoká

vysoká

sladkosti

sladkosti

cestoviny

cestoviny

zemiaky

zemiaky

strukoviny

strukoviny

zelenina

zelenina

ovocie

ovocie

ryby

ryby

hydina

hydina

údeniny

údeniny

mäso

mäso

vajcia

vajcia

mlieko

mlieko
0%

20%

40%

60%

80%

stredná

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Obr. 1. Percentuálne podiely silných, stredných a slabých jedákov (mužov aj žien) vybraných potravín

Kritérium na zaradenie medzi „silných jedákov“ (vysoká frekvencia konzumácie) boli
odpovede denne alebo takmer denne. Kritérium pre zaradenie do skupiny „slabých jedákov“
(nízka frekvencia konzumácie) boli odpovede vôbec, zriedkavo alebo 1-krát mesačne. Medzi
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ženami je významne viac slabých jedákov vajec, údenín a bravčového mäsa než medzi
mužmi, u ktorých je naopak významne viac silných jedákov týchto produktov. Medzi ženami
je zase významne viac silných jedákov sladkostí, ovocia a zeleniny než medzi mužmi.
Následne sme vypočítali priemernú dennú spotrebu produktov (24-h recall) zvlášť pre
skupiny slabých, stredných a silných jedákov. Zistili sme, že priemerné množstvo
skonzumovaných vybraných produktov za 24 h v súbore mužov aj žien stúpa v súlade s
údajmi o frekvencii konzumácie (tab. 2 a 3). Výrazný rozdiel v priemernej konzumácii medzi
skupinami slabých, stredných a silných jedákov (rovnako u mužov aj žien) bol najmä
pri takých potravinách, ako napríklad mlieko a mliečne produkty, ovocie a ovocné výrobky,
ale aj mäso a údeniny.
Tab. 2. Muži (n = 1 290) – porovnanie údajov o 24-h spotrebe potravín a frekvencii konzumácie potravín
Frekvencia konzumácie
nízka
stredná
vysoká
p
Príjem v g/24 h
(x ± SD)
(x ± SD)
(x ± SD)
Mlieko a mliečne výrobky
191,3 ± 231,5
203,9 ± 214,6
421,2 ± 384,9
< 0,001
Mäso (bravčové a hovädzie)
25,9 ± 57,3
50,8 ± 73,9
60,7 ± 78,3
< 0,001
Údeniny
51,2 ± 78,8
74,9 ± 94,5
113,4 ± 124,1
< 0,001
Hydinové mäso a výrobky
61,1 ± 119,3
75,1 ± 133,7
94,6 ± 143,5
< 0,05
Ryby a rybacie výrobky
11,2 ± 44,5
21,6 ± 63,9
26,6 ± 62,8
< 0,01
Vajcia
15,6 ± 32,1
30,4 ± 50,6
42,0 ± 51,7
< 0,001
Strukoviny
4,8 ± 19,2
5,1 ± 16,3
11,1 ± 33,3
< 0,01
Cestoviny
13,2 ± 43,9
27,2 ± 64,8
51,5 ± 95,7
< 0,001
Cukrovinky a sladkosti
44,2 ± 54,6
54,1 ± 57,6
54,5 ± 55,1
< 0,05
Zelenina a zeleninové výrobky
88,9 ± 119,4
109,4 ± 123,3
164,7 ± 176,4
< 0,001
Zemiaky
87,5 ± 184,6
127,7 ± 211,9
175,1 ± 222,6
< 0,001
Ovocie a ovocné výrobky
91,5 ± 180,6
150,3 ± 215,8
309,6 ± 332,4
< 0,001
Tab. 3. Ženy (n = 2 445) – porovnanie údajov o 24-h spotrebe potravín a frekvencii konzumácie potravín
Frekvencia konzumácie
Príjem v g/24 h
Mlieko a mliečne výrobky
Mäso (bravčové a hovädzie)
Údeniny
Hydinové mäso a výrobky
Ryby a rybacie výrobky
Vajcia
Strukoviny
Cestoviny
Cukrovinky a sladkosti
Zelenina a zeleninové výrobky
Zemiaky
Ovocie a ovocné výrobky

nízka
(x ± SD)
126,3 ± 131,4
12,1 ± 35,2
22,4 ± 43,2
21,5 ± 72,5
5,6 ± 25,4
10,1 ± 23,1
2,3 ± 13,3
9,7 ± 33,0
50,7 ± 49,5
106,8 ± 104,4
46,9 ± 123,7
126,4 ± 246,8

stredná
(x ± SD)
180,3 ± 165,7
28,9 ± 52,9
40,4 ± 61,4
62,6 ± 108,8
11,6 ± 38,2
15,4 ± 29,0
4,7 ± 20,1
22,8 ± 52,88
54,3 ± 50,5
103,9 ± 119,3
91,1 ± 156,4
154,0 ± 180,3

vysoká
(x ± SD)
287,4 ± 228,0
36,2 ± 56,6
46,8 ± 53,5
71,0 ± 97,0
19,7 ± 47,7
30,5 ± 41,6
16,4 ± 50,2
65,1 ± 80,8
57,4 ± 51,4
159,8 ± 149,7
140,8 ± 179,6
304,4 ± 263,1

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
ns
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Na celkovú zhodu výsledkov oboch metodík poukazujú aj vzájomné korelácie. Pre
potreby korelačnej analýzy sme odpovede respondentov z frekvenčného dotazníka obodovali
(od nekonzumujem vôbec = 0 bodov, až po konzumujem každý deň = 4 body). Korelačné
koeficienty medzi frekvenciou konzumácie a dennou spotrebou v gramoch boli významné pri
všetkých testovaných parametroch, s výnimkou údajov o konzumácii cukroviniek v súbore
mužov aj žien a hydinového mäsa u mužov (tab. 4).
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Tab. 4. Korelačné vzťahy medzi údajmi o frekvencii konzumácie a spotrebou potravín v g/deň
Potravinová skupina
Mlieko a mliečne výrobky
Mäso (bravčové a hovädzie)
Údeniny
Hydinové mäso a výrobky
Ryby a rybacie výrobky
Vajcia
Strukoviny
Cestoviny
Cukrovinky a sladkosti
Zelenina a zeleninové výrobky
Zemiaky
Ovocie a ovocné výrobky

Muži (n = 1 290)
Korelačný koeficient
0,1705
0,2147
0,0522
0,0990
0,2944
0,1706
0,2910
0,1648
0,1257
0,0649
0,1699
0,0610

Ženy (n = 2 445)
p
> 0,01
> 0,01
ns
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,05
> 0,01
ns

Korelačný koeficient
0,1884
0,1757
0,1558
0,1126
0,3067
0,1635
0,3153
0,1923
0,1656
0,1324
0,2582
0,0488

p
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
ns

Tento vzťah medzi metódami však nachádzame len v prípade skupinového hodnotenia
výživovej spotreby (čím väčší súbor, tým je vzťah tesnejší) (2, 4). Pri hodnotení jednotlivcov
sa obvykle (z objektívnych alebo subjektívnych príčin) viac alebo menej odlišujú výsledky
kvantitatívneho (24-h recall) a kvalitatívneho (frekvenčný dotazník) vyšetrenia výživovej
spotreby (1, 2). Potvrdzuje to aj tabuľka korelačných koeficientov, ktoré napriek svojej
významnosti majú relatívne nízku číselnú hodnotu.
Vypočítaný príjem jednotlivých nutrientov pochopiteľne úzko súvisí so spotrebou
určitých potravín (metóda 24-h recallu). Napríklad príjem vápnika významne koreluje
so spotrebou mliečnych produktov (r = 0,6497 muži; r = 0,5955 ženy). Zistili sme však, že
existuje pozitívny korelačný vzťah aj medzi príjmom vápnika a frekvenciou konzumácie
mliečnych produktov (r = 0,2112 muži a r = 0,1609 ženy; p < 0,01).
Analogické korelačné vzťahy sme pozorovali aj medzi vypočítaným príjmom soli
a spotrebou, resp. frekvenciou konzumácie údenín, medzi príjmom živočíšnych bielkovín
alebo vitamínu B1 a spotrebou, resp. frekvenciou konzumácie mäsa. V prípade ovocia
a zeleniny sme zase zistili tesné korelačné vzťahy medzi ich spotrebou, resp. frekvenciou
konzumácie a príjmom vitamínov C, A a vlákniny.
Záver
− Potvrdila sa zhoda (významné korelácie) medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi
informáciami o výžive v našom súbore respondentov (mužov aj žien).
− Porovnaním priemerných hodnôt získaných metódou 24-h recallu a dotazníkom
zameraným na zisťovanie frekvencie konzumácie vybraných potravín sa preukázalo, že
miera vierohodnosti údajov respondentov o vlastnej výžive je relatívne dobrá.
− Naše výsledky potvrdili, že pri vyšetrovaní väčších súborov respondentov, resp.
populačných celkov metódou „food frequency“, ktorá poskytuje len kvalitatívne údaje, je
možné robiť kvalifikovaný odhad potravinovej spotreby, prípadne príjmu vybraných
nutrientov, resp. predikovať úroveň ich saturácie v hodnotenej skupine populácie.
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VPLYV VEGETARIÁNSKEJ DIÉTY NA HLADINY ANTIOXIDANTOV U ŽIEN1

L. Wsólová, M. Staruchová, K. Volkovová, C. Mišľanová, V. Pauková,
Z. Hudecová, P. Blažíček, Z. Krivošíková, M. Dušinská
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Projekt Úloha genetickej predispozície a imunitného systému v procese starnutia
v podmienkach vegetariánskej výživy mal jeden z cieľov – porovnať údaje o antioxidantoch
medzi mladšími a staršími ženami s tradičným, zmiešaným stravovaním a s vegetariánskym
stravovaním. Na tento cieľ sa sústredíme v tejto práci.
Je známe, že príčinou viacerých chronických ochorení sú reaktívne metabolity kyslíka
(ROS) – voľné radikály. Tieto sa neustále tvoria v bunkách za bežných fyziologických
podmienok, pri rôznych metabolických procesoch, regulujú mnohé životné mechanizmy. Živé
organizmy vrátane človeka majú vytvorené ochranné mechanizmy, ktoré likvidujú voľné
radikály tým, že ich vychytávajú a viažu alebo priamo rozkladajú (napr. antioxidačné
enzýmy). Keď nedôjde k neutralizovaniu škodlivých radikálov antioxidačným ochranným
systémom organizmu, nastane prebytok škodlivých radikálov, môže dôjsť k poškodeniu
biomolekúl (bielkoviny, lipidy a nukleové kyseliny) a dochádza k oxidačnému stresu.
Nerovnováha môže nastať aj v dôsledku nedostatočného príjmu antioxidantov zo stravy.
Materiál a metódy
Vykonal sa nábor zdravých dospelých žien, odbery biologických vzoriek, vypĺňanie
výživových dotazníkov a antropometrické merania. V odobratých vzorkách krvi sa vykonali
imunologické, genetické a hematologické vyšetrenia.
Merali sme celkovú neenzymatickú kapacitu plazmy (FRAP), aktivitu
ceruloplazmínoxidázy (CPL) v sére, koncentráciu redukovaného glutatiónu (GSH) v plazme,
aktivitu superoxiddismutázy (SOD), aktivitu glutatión-S-transferázy (GST), glutatiónperoxidázy (GPX) a katalázy (CAT) v izolovaných erytrocytoch. Z neenzymatických antioxidantov sme merali β-karotén (betakarotén), vitamín C, vitamín E, vitamín A, kyselinu
1

Táto práca bola podporovaná v rámci projektu NewGeneris 19-40-02 a kontraktom č. 016320 (FOOD).
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listovú, kyselinu močovú. Sledovali sme aj koncentrácie vitamínu D a vitamínu B12 (B12).
Merali sme aj konečný produkt oxidačného poškodenia lipidov – malondialdehyd (MDA).
Súbor tvorilo 273 subjektívne zdravých dospelých žien dvoch vekových kategórií
a dvoch nutričných režimov. Mladšie ženy boli vo veku 20 – 30 rokov, z nich bolo 81
nevegetariánok (NVml), 79 vegetariánok (Vml). Staršie boli vo veku 60 – 70 rokov, z nich
bolo 59 nevegetariánok (NVst) a 54 vegetariánok (Vst). Vegetariánske probandky boli
dlhodobo na vegetariánskej strave, v skupine mladších bol medián doby vegetariánstva 9
rokov a v skupine starších 9,5 roka (tab. 1).
Tab. 1. Charakteristika vyšetrovaného súboru
n
Rozpätie veku
Medián veku
Rozpätie doby vegetariánstva
Medián doby vegetariánstva

NVml
81
20 – 30
24

Vml
79
20 – 30
26
2 – 19
9

NVst
59
60 – 70
63

Vst
54
60 – 70
65
3 – 21
9,5

Pri meraní aktivity superoxiddismutázy (SOD) v erytrocytoch sme sledovali zmenu
absorbancie pri 505 nm vyvolanú narastajúcim stupňom inhibície nasledovnej reakcie: v
reakčnej zmesi sa pomocou xantínu (0,05 mol/l) a xantínoxidázy (80 U/l) produkuje super
oxidový anión, ktorý reaguje s 2-(4-iodofenyl)-3-(4-nitrofenol)-5-fenyltetrazóliumchloridom
(I.N.T.) za vzniku červeného zafarbenia [kit Fy Randox Lab.Ltd].
Aktivitu katalázy (CAT) v erytrocytoch sme stanovovali podľa metódy Cavarocchia
a kol. (3). Vzorku zlyzovaných a zriedených erytrocytov sme inkubovali 10 minút pri 25 oC s
kálium-fosfátovým tlmivým roztokom (pH 7,8), ktorý obsahoval substrát – H2O2 (0,285
mmol/l). Koncentráciu nespotrebovaného substrátu v reakčnej zmesi sme stanovovali
spektrofotometricky pri 505 nm pridaním zmesi pre stanovenie H2O2. Zmes obsahovala 3
mmol/l 4-aminoantipyrín, 0,1 % vodný roztok fenolu a peroxidázu.
Pri stanovovaní aktivity glutatiónperoxidázy (GPX) v erytrocytoch sme využili
schopnosť tohto enzýmu katalyzovať oxidáciu redukovaného glutatiónu. Množstvo
vzniknutého oxidovaného glutatiónu sme merali pomocou glutatiónreduktázy
spektrofotometricky, ktorá využíva ako koenzým NADPH. Koncentráciu nespotrebovaného
NADPH sme sledovali poklesom absorbancie pri 340 nm počas 2 minút (2).
Aktivitu glutatión-S-transferázy (GST) v erytrocytoch sme stanovovali podľa Habiga
a kol. (4). Reakčná zmes obsahovala 0,1 mol/l kálium-fosfátový tlmivý roztok, a 1 mmol/l
redukovaný glutatión. Ako substrát sme používali 1-chloro-2,4-dinitrobenzén (10 mmol/l).
Kvôli minimalizácii neenzymatickej reakcie sme meranie uskutočnili pri 25 oC a pH 6,5.
Použitá vlnová dĺžka 340 nm predstavovala maximum z rozdielneho spektra reakčnej zmesi
na začiatku merania a reakčnej zmesi po úplnej enzymatickej premene substrátu na produkt.
V plazme sa merali koncentrácie vitamínu C (vit. C) (7) a koncentrácie vitamínov βkaroténu (betakarotén), vitamínu E a vitamínu A metódou HPLC (8).
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Metóda FRAP (ferric reducing ability of plasma) meria schopnosť plazmy redukovať
Fe . Je to metóda na odhad „antioxidačnej sily", udáva celkovú kapacitu antioxidantov. Test
je založený na redukcii komplexu Fe(III) – tripyridyl triazin na Fe(II) – tripyridyltriazin, ktorú
je sprevádza vznik intenzívnej modrej farby (maximum absorbancie pri 593 nm), ktorej
intenzita lineárne koreluje s množstvom prítomných redukujúcich látok (antioxidantov) v
plazme (5).
3+

Ceruloplazmín (CPL) sa meral v plazme spektrofotometricky na základe jeho
oxidázovej aktivity pri 540 nm, ako substrát sa použil o-dianisidin dihydrochlorid (6).
Redukovaný glutatión (GSH) sa stanovil vysoko
chromatografom (HPLC) s kulochemickou detekciou (10).

účinným

kvapalinovým

Na stanovenie koncentrácie malondialdehydu v plazme (MDA) sa použila vysoko
účinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčnou detekciou (9).
Vitamín D (kalcidiol; vit. D) sme stanovovali rádioimunochemickou metódou (RIA)
pomocou diagnostickej súpravy fy IDS (Gamma-B 25-hydroxyvitamin D3, Veľká Británia).
Výsledky
Pri použití dvojfaktorovej analýzy rozptylu s interakciami (1), pričom ako nezávislé
premenné vystupovala príslušnosť k vekovej skupine a k typu stravovania a ako závislé
premenné sledované antioxidanty, vitamíny D a B12 a MDA sa ukázalo, že v našom súbore
pre GSH, kyselinu listovú, vitamín A, SOD, CAT, CPL a MDA takýto model nie je dobrý.
Pre vitamín D bol model na hranici štatistickej významnosti (p = 0,052), ukazoval sa
štatisticky významný vplyv typu stravovania (p = 0,007). Vegetariánky mali nižšie hodnoty
vitamínu D. Výsledky pre ostatné premenné sú v tab. 2.
Tab. 2. Dvojfaktorová analýza rozptylu
Závislá premenná
p
Štatisticky významné nezávislé premenné
Kyselina močová
< 0,001
Veková skupina (p < 0,001), staršie > mladšie
Vitamín E
< 0,001
Veková skupina (p < 0,001), staršie > mladšie
B12
0,014
Typ stravovania (p = 0,003), nevegatariánky > vegetariánky
FRAP
0,007
Typ stravovania (p = 0,010), nevegatariánky > vegetariánky
GPX
0,042
Typ stravovania (p = 0,023), nevegatariánky > vegetariánky
Typ stravovania (p = 0,002), Interakcia medzi vekovou skupinou
β-karotén
0,002
a typom stravovania (p = 0,009)
GST
0,001
Veková skupina (p = 0,024); Typ stravovania (p = 0,001)
Veková skupina (p = 0,009), Typ stravovania (p = 0,036). Interakcia
Vitamín C
< 0,001
medzi vekovou skupinou a typom stravovania (p < 0,001)

Na obr. 1 vidíme vzťah medzi hodnotami β-karoténu, vekovou skupinou a typom
stravovania. Vegetariánky mali vyššie hodnoty, ale iba staršie mali priemernú hodnotu nad
hranicou účinného antioxidačného efektu. V podstate u mladších typ stravovania neovplyvnil
hodnoty β-karoténu.
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Obr. 1. Vzťah medzi hodnotami β-karoténu, vekovou skupinou a typom stravovania

Obr. 2. Vzťah medzi hodnotami GST, vekovou skupinou a typom stravovania

Na obr. 2 vidíme vzťah medzi hodnotami GST, vekovou skupinou a typom
stravovania. Vegetariánky mali vyššie hodnoty GST a mladšie ženy mali vyššie hodnoty
GST. Na obr. 3 vidíme vzťah medzi hodnotami vitamínu C, vekovou skupinou a typom
stravovania. Mladšie vegetariánky mali nižšiu priemernú hodnotu vitamínu C ako mladšie
nevegetariánky. Staršie vegetariánky mali štatisticky významne vyššie hodnoty vitamínu C
ako staršie nevegetariánky.
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Obr. 3. Vzťah medzi hodnotami vitamínu C, vekovou skupinou a typom stravovania

Antioxidačný efekt majú hodnoty vitamínu C nad 50 μmol/l, hodnoty vitamínu E nad
28 μmol/l, hodnoty vitamínu A nad 2,2 μmol/l, hodnoty β-karoténu nad 0,4 μmol/l. Tab. 3
ukazuje zastúpenie takýchto hodnôt v jednotlivých skupinách.
Tab. 3. Rozdiely v saturácii vitamínmi medzi vegetariánkami a nevegetariánkami
Skupina
Vitamín C
Vitamín E
Vitamín A
NVml
58 (71,6 %)
22 (27,2 %)
3 (3,7 %)
Vml
49 (62 %)
16 (20,3 %)
5 (6,3 %)
NVst
19 (32,2 %)
52 (88,1 %)
2 (3,4 %)
Vst
38 (70,4 %)
44 (81,5 %)
3 (5,6 %)

β-karotén
21 (25,9 %)
32 (40,5 %)
7 (11,9 %)
22 (40,7 %)

Vytvorili sme nové skupinové premenné pre hodnoty vitamínu C, E, A a β-karoténu
podľa toho, či probandka mala hodnoty týchto antioxidantov nad hranicou antioxidačného
efektu alebo nie. Použili sme tieto nové premenné ako závislé v binárnej logistickej regresii
(1) a ako nezávislé sme použili príslušnosť k vekovej skupine a k typu stravovania
a interakciu medzi nimi. Pre vitamín A model nebol dobrý. Pre vitamín E sa ukázal iba vplyv
veku. Príslušnosť k staršej vekovej skupine zvyšuje šancu na dosiahnutie hodnôt vitamínu E
s antioxidačným efektom (OR=16,094, 95% interval spoľahlivosti (8,849; 29,270)). Pre βkarotén sa ukázal vplyv stravovania. Vegetariánstvo zvyšuje šancu na dosiahnutie hodnôt βkaroténu s antioxidačným efektom (OR = 3,152, 95% interval spoľahlivosti (1,757; 5,654)).
Pre vitamín C sa ukázal vplyv veku, typu stravovania aj interakcie medzi nimi. Príslušnosť
k staršej vekovej skupine u nevegetariánok znižuje šancu na dosiahnutie hodnôt vitamínu C
s antoxidačným efektom (OR = 0,523, 95% interval spoľahlivosti (0,311; 0,880)),
vegetariánstvo zvyšuje túto šancu (OR = 1,800, 95% interval spoľahlivosti (1,071; 3,025)),
najviac zvyšuje túto šancu interakcia medzi vekovou skupinou a typom stravovania (OR =
7,720, 95% interval spoľahlivosti (2,732; 21,814).
143

Záver
V našom súbore zdravých žien sa ukázalo, že bez ohľadu na vek a typ stravovania
nemá veľká časť žien dostatok sledovaných antioxidantov, vitamínov D a B12. Staršie ženy
mali v porovnaní s mladšími vyššie hodnoty kyseliny močovej, vitamínu E a nižšie hodnoty
GST. Nevegetariánky mali v porovnaní s vegetariánkami vyššie hodnoty B12, FRAP, GPX,
vitamínu D a nižšie hodnoty GST. Najvyššie hodnoty β-karoténu mali staršie vegetariánky.
Najnižšie hodnoty vitamínu C mali staršie nevegetariánky. Ukazuje sa, že nedostatky
v stravovaní sa týkajú všetkých sledovaných skupín.
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EFEKTIVITA NUTRIČNEJ EDUKÁCIE V PREVENCII
VOĽNORADIKÁLOVÝCH OCHORENÍ
A. Béderová1, I. Béder2, S. Božíková3
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
2
Ústav fyziológie a patofyziológie SZU, Bratislava
3
II. gynekologická a pôrodnícka klinika LFUK, Bratislava

Prevalencia voľnoradikálových ochorení v rozvinutých krajinách má napriek mnohým
preventívnym projektom a programom stále stúpajúci trend. Medzi ovplyvniteľné rizikové
faktory patrí fajčenie, stres, nadhmotnosť, dyslipidémia, hypertenzia, diabetes 2. typu, nízka
fyzická aktivita a, samozrejme, výživa. Tieto rizikové faktory navzájom súvisia a sú výrazne
podmienené nesprávnou výživou. Z tohto dôvodu je nutričná edukácia významnou súčasťou
komplexného postupu v starostlivosti o klientov poradní zdravia (PZ) v rámci primárnej
prevencie (1, 2, 3). V práci uvádzame preventívne aktivity PZ za posledných 5 rokov a jej
efektivitu v zlepšovaní zdravotných ukazovateľov.
Materiál a metodika
Komplexné klinicko-biochemické vyšetrenie a odborné poradenstvo vrátane
poradenstva nutričného sme v stabilnej PZ poskytli 5 887 klientom a v rámci výjazdových
skríningových aktivít sme poskytli poradenstvo a selektívne odborné vyšetrenie viac ako
7 200 klientom. Zachytenie nových rizikových jedincov z celkového počtu vyšetrených počas
týchto preventívnych výjazdových akcií je približne 41% a následne asi 33% klientov
pokračuje v pravidelných návštevách a komplexných vyšetreniach v našej PZ. V súbore
mladých žien s dyslipidémiou sme sledovali aj užívanie rôznych typov antikoncepcie a ich
vplyv na hladiny lipidov.
Štandardne sme sledovali klinické parametre – BMI, WHR, podiel viscerálneho tuku
a krvný tlak, z biochemických parametrov sme pomocou analyzátora Reflotron sledovali
hladiny sérových lipidov, vrátane frakcie HDL a LDL, rizikový index, hladinu glykémie.
Efektivitu nutričnej edukácie prezentujeme na súbore rizikových klientov, ktorým sme
zistili pri úvodnom vyšetrení nepriaznivé hodnoty, nasledovala úprava výživy a životosprávy.
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Výsledky
Výsledky kontrolných vyšetrení potvrdili, že zníženie prevalencie rizikových
ukazovateľov, vrátane dyslipidémie, je v úzkom vzťahu nielen s úpravou životosprávy, ale aj
s vekom. Výraznejšie úspechy sme zaznamenali v mladších vekových skupinách. Nutričné
stereotypy vo vyššom veku sú pevnejšie fixované, je menšia ochota meniť ich z dôvodu
zdravotného aj finančného a tým efektivita v znížení prevalencie negatívnych nálezov klesá.
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Obr. 1. Veková štruktúra a vzdelanie klientov
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Obr. 2. Prevalencia hypertenzie v závislosti od veku v %

Veková štruktúra a vzdelanie klientov PZ (obr. 1) potvrdzuje, že záujem o vyšetrenie
sa posúva do stredných a mladších vekových kategórií, so stredným a vyšším vzdelaním. Aj
účasť na opakovanom vyšetrení úzko súvisí a pozitívne koreluje s úrovňou vzdelania.
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Stúpajúce hodnoty krvného tlaku pozorujeme v súbore mužov plynule už od stredného
veku, v súbore žien až v období klimaktéria (obr. 2). Vplyv zdravotno-nutričnej edukácie na
prevalenciu hypertenzie hodnotíme rezervovane, nakoľko väčšina hypertonikov okrem našich
diétnych a režimových odporúčaní užíva antihypertenzíva. V celom súbore bol pokles
prevalencie systolického tlaku o 51% a diastolického o 44% (obr. 3).
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Obr. 3. Pokles prevalencia hypertenzie po edukácii – prvé a posledné vyšetrenie v %
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Obr. 4. Prevalencia dyslipidémie a hyperglykémie v % – muži

Dyslipidémia, rovnako u mužov aj žien, nastupuje výraznejšie už od stredného veku,
v celom produktívnom veku je prevalencia najvyššia, v poproduktívnom veku klesá (obr. 4,
5). Negatívne hodnotíme nízke hladiny ochrannej HDL frakcie v mladších vekových
skupinách, čo svedčí jednak o nutričných chybách a hlavne o nízkej pohybovej aktivite.
Kontrolné vyšetrenia po zdravotno-nutričnej edukácii potvrdili úpravu lipidových
parametrov, rizikového indexu a hladiny glykémie v rôznom rozsahu (obr. 6).
Pokles hypercholesterolémie sme zaznamenali u takmer 40% klientov, výrazný pokles
sme zaznamenali v prevalenci hypertriacylglycerolémie (67%) a zvýšených hladín LDL
frakcie cholesterolu (60%), čím sa upravil aj rizikový index o 74%. Nálezy svedčia
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o efektivite našich nutričných odporúčaní a pozitívnych zmenách v stravovacích stereotypoch
klientov. Menší efekt sme zaznamenali pri úprave ochrannej HDL frakcie cholesterolu (23%).
Vzostup tejto frakcie je užšie viazaný na intenzívnejšiu pohybovú aktivitu, elimináciu stresu
a dostatočný konzum rýb a potravín s obsahom omega-3 mastných kyselín. V stredných
vekových skupinách u nutrične gramotných klientov, najmä u žien, zaznamenávame pozitívny
obrat v zmysle dostatočnej a správnej orientácii v otázkach výživy a tým aj pravidelnejšej
konzumácii potravín, ktoré majú pozitívny efekt na zdravie.
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Záver
Úprava životného štýlu a zmeny v spôsobe výživy sú všeobecne známe a potvrdené (4,
5). Postedukačný pokles rizikových faktorov v PZ tiež potvrdil význam primárnej prevencie
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a jej vysokú efektívnosť a zároveň potvrdil nevyhnutnosť cielenej zdravotnej osvety už od
detského veku, keď sa fixujú stravovacie stereotypy. Vzostup prevalencie obezity
s následnými zdravotnými komplikáciami pozorujeme vo viacerých ekonomicky a sociálne
rozvinutých krajinách (6). Osvojiť si optimálne stravovacie návyky a životný štýl už od útleho
veku je najefektívnejší a najlacnejší spôsob prevencie nešpecifických ochorení s hromadným
výskytom.
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SÚČASNÉ POZNATKY O VÝŽIVE ŠPORTOVCOV

B. Pramuková, R. Salaj
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice

Zostaviť vhodný jedálniček pre športovca s dostatočným množstvom makronutrientov
(sacharidy, proteíny, tuky) a vhodnými doplnkami výživy nie je jednoduché. Je potrebné
kompenzovať energetický výdaj potrebným množstvom kalórií. Popri type tréningu (silový
alebo vytrvalostný) sa musí zohľadniť nielen jeho intenzita a trvanie, ale aj pohlavie a vek
jednotlivca, ako i rôzne podmienky (teplo, chlad, predtréningová strava) (1). Na výkon
športovca, ako aj na jeho regeneráciu, má veľký vplyv aj správne načasovanie príjmu potravy
alebo doplnkov výživy (2).
Pri zostavovaní vhodnej diéty je nutné mať na zreteli, aký cieľ má športovec vytýčený
(zvyšovanie svalovej hmoty, zlepšenie vytrvalosti, zvýšenie sily, chudnutie). Na základe toho
sa musia zvoliť vhodné zdroje makronutrientov a správne načasovanie ich príjmu.
Nezanedbateľný vplyv na určený cieľ športovca majú aj niektoré doplnky.
Cieľom tohto článku je zosumarizovať najnovšie vedecké poznatky o športovej výžive
a urobiť prehľad v odporúčanom príjme sacharidov, proteínov a tukov a v dávkovaní
doplnkov výživy podporujúcich výkonnosť športovca.
Sacharidy
Pre optimalizáciu tréningu a výkonnosti prostredníctvom výživy je potrebné
zabezpečiť, aby športovci konzumovali primerané množstvo sacharidov, proteínov a tukov.
Kondiční cvičenci konzumujúci bežnú stravu by mali mať zastúpenie makronutrientov
v strave v pomere 45 – 55% sacharidov (3 – 5 g/kg/deň), 10 – 15% proteínov (0,8 – 1
g/kg/deň) a 25 – 35% tukov (0,5 – 1,5 g/kg/deň) (3). Avšak športovci, ktorí majú stredne
veľký až veľký objem tréningov, potrebujú prijať najmä väčšie množstvo sacharidov
a proteínov. Tí jedinci, ktorí absolvujú denné tréningové jednotky v trvaní 2 – 3 hodín 5- až 6krát týždenne, potrebujú prijať na 1 kg hmotnosti 5 – 8 g sacharidov/deň. Ak tréningy trvajú
viac než 3 hodiny a sú i dvojfázové, vtedy je aj ich potreba zvýšená, a to v množstve 8 – 10
g/kg/deň (2, 3). Niektoré štúdie poukazujú aj na možnosť ich vyššieho príjmu na kilogram
hmotnosti/deň (1, 4).
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Hlavným zdrojom sacharidov pre športovca by mali byť potraviny obsahujúce tzv.
„pomalé sacharidy“, ktoré majú nízky až stredne vysoký glykemický index. Sú nimi napríklad
celozrnné výrobky, strukoviny, ovocie, zelenina a mnohé iné. Odporúča sa skonzumovať
približne 1 – 2 hodiny pred tréningom stravu bohatú na sacharidy s nízkym glykemickým
indexom (3, 4). Avšak športovci by nemali zo svojej stravy vylúčiť ani jednoduché cukry
s vysokým glykemickým indexom, ktoré sa trávia a vstrebávajú rýchlejšie. Je ich vhodné
prijať ihneď po prebudení a do dvoch hodín po tréningu, nakoľko sú dôležité pre rýchlejšiu
obnovu vyčerpaných glykogénových zásob po nočnom hladovaní a náročnom cvičení (5).
Proteíny
Výskumy z poslednej dekády poukazujú na zvýšenú potrebu proteínov u intenzívne
trénujúcich jedincov za účelom udržania si optimálnej proteínovej bilancie. Nedostatočné
množstvo proteínov v diéte vedie k negatívnej dusíkovej bilancii, čím sa zvyšuje
katabolizmus proteínov a spomaľuje sa potréningová regenerácia. Dochádza aj k úbytku
svalovej hmoty a často i k pretrénovaniu (3).
Pre zabezpečenie vyváženej alebo pozitívnej dusíkovej bilancie je potrebné prijať
dostatočné množstvo proteínov (6, 7). Pravidelne cvičiaci jedinci, rovnako ako vrcholoví
športovci, majú nutnú dennú potrebu v rozmedzí 1,5 – 2 g/kg hmotnosti (3). Siloví športovci
a najmä kulturisti mnohokrát prijímajú i vyššie množstvá proteínov (3 – 4 g/kg/deň) za
účelom zachovania si určitého denného energetického príjmu, napríklad počas
nízkosacharidovej diéty (6, 8).
Treba dbať ale o to, aby sa konzumovali hlavne proteíny s vysokou biologickou
využiteľnosťou. Zdrojmi sú chudé mäso (kuracie, morčacie, hovädzie, ryby), vaječné bielka
a mlieko (kazeín a srvátka). Zdroje proteínov vysokej biologickej hodnoty nájdeme i medzi
doplnkami výživy, akými sú srvátka, kolostrum, kazeín, mliečne a vaječné proteíny (3, 9).
Rastlinné zdroje proteínov, akými sú napríklad sója a sójové výrobky, podľa zistení
z viacerých štúdií majú nižšiu biologickú využiteľnosť než proteíny živočíšneho pôvodu (10,
11).
Ideálne je prijímať proteíny každé 2,5 – 3 hodiny po 30 – 40 g v jednej dávke a v 6 – 8
porciách za deň. Je vhodné striedať samotné potravinové zdroje s proteínovými nápojmi, a to
hlavne u jedincov, ktorí z normálnej stravy nie sú schopní prijať dostatočné množstvo
proteínov (3). Pre športovcov, ktorí sa snažia nabrať alebo si udržať svalovú hmotu, je veľmi
vhodné prijímať ich vo forme potréningového nápoja, ktorých zdrojom by mala byť srvátka.
Najnovšie údaje potvrdzujú, že najvhodnejšie sú tzv. hydrolyzáty srvátky, ktoré obsahujú len
veľmi krátke oligopeptidové reťazce zložené z 2 – 3 aminokyselinových jednotiek (dia tripeptidy) (12, 13). Pred spaním je naopak ideálne prijímať kazeínové nápoje (alebo zjesť
tvaroh), aby telo malo počas spánku dostatok živín z pomaly sa vstrebávajúcej bielkoviny (14,
15).
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Tuky
Odporúčaný príjem tukov pre športovcov je taký istý, alebo len mierne zvýšený, než
pre necvičiacich jedincov (1, 3). Dôležité je prijímať polynenasýtené mastné kyseliny,
ktorých hodnotnými zdrojmi sú najmä tučné ryby (losos, tuniak, makrela), niektoré semiačka
(ľanové, tekvicové, vlašské orechy) a oleje (ľanový, sójový, olivový) (13).
Športovci, ktorí si chcú udržať vyššiu hladinu testosterónu v krvi hlavne za účelom
budovania svalovej hmoty a sily, by sa nemali vyhýbať ani strave s vyšším obsahom tukov
(maximálne do 50% energetického príjmu). Avšak u športovcov snažiacich sa o redukciu
telesného tuku by ich denný príjem nemal prekročiť hranicu 0,5 – 1 g/kg/deň (1, 3).
Príjem najmä tzv. „zdravých tukov“ je dôležitý pre správne fyziologické fungovanie
každého organizmu, preto by sa im ani aktívni jedinci nemali vyhýbať.
Doplnky výživy
Doplnky výživy sú definované ako produkty prijímané ústami, ktoré obsahujú
dietetické zložky, ktorými môžu byť vitamíny, minerály, látky rastlinného pôvodu,
aminokyseliny a iné látky (napríklad enzýmy, tkanivá z orgánov a žliaz, metabolity).
Doplnkami výživy môžu byť taktiež extrakty alebo koncentráty z rastlín a rôznych
potravinových surovín. Predávajú sa vo forme tabliet, kapsúl, gélov, tekutín, prášku
a tyčiniek. Nie sú to však lieky, ani náhrada pestrej stravy (3). Ich úloha je, ako to už ich
názov napovedá, len doplnková, a majú napomáhať športovcom v pokrývaní ich
energetických potrieb, zvyšovaní ich výkonnosti a dosahovaní požadovaných výsledkov (15).
Vo všeobecnosti sa doplnky výživy môžu rozdeliť do troch kategórií, ktoré ale nie sú
striktne ohraničené a jednotlivé suplementy sa môžu medzi nimi prelínať. Sú to doplnky
výživy podporujúce rast svalovej hmoty, podporujúce chudnutie a spaľovanie tukov
a doplnky zvyšujúce výkonnosť a vytrvalosť (3). Avšak nie všetky komerčne dostupné
produkty sú aj dokázateľne účinné.
Doplnky výživy podporujúce rast svalovej hmoty
Z tejto kategórie sú najúčinnejšími proteíny (vo forme práškov alebo hotových
nápojov) (16), prášky a nápoje typu tzv. „weight gainers“ s vyšším podielom sacharidov než
proteínov (70 – 90% : 10 – 30%) (3), kreatín (monohydrát, etyl-ester, kre-alkalyn) (4, 17),
esenciálne aminokyseliny (12), aminokyseliny s rozvetveným reťazcom – tzv. BCAA
(branched-chain amino acids) (14, 15, 16) a u začínajúcich cvičencov aj HMB (β-hydroxy βmetylbutyrát) (17, 18).
Proteínové nápoje je najvhodnejšie prijímať ráno nalačno (srvátkový), do 30 minút po
tréningu (najlepšie srvátkový hydrolyzát) a pred spaním (kazeín) (15). Vo fáze naberania
svalovej hmoty dáva mnoho športovcov prednosť „weight gainerom“, ktoré by sa mali tiež
užiť do 30 minút po tréningu (3). Najvhodnejšia suplementácia kreatínom je 5 g 30 minút
pred a 5 g po tréningu (4, 19). Pred a po tréningu sa odporúča prijímať aj esenciálne
aminokyseliny (3 – 6 g) (20), BCAA (5 – 10 g) (3, 13) a HMB (1,5 – 3 g) (3, 17, 18).
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Doplnky výživy podporujúce chudnutie a spaľovanie tukov
Mnoho jedincov za účelom chudnutia a znižovania podielu telesného tuku podstupuje
rôzne drastické diéty a užíva „zázračné“ tabletky na chudnutie. Avšak nájdu sa i športovci,
ktorí z tejto oblasti nemajú potrebné vedomosti.
Najúčinnejšími látkami z tejto kategórie sú náhrady stravy s vyšším obsahom
proteínov a vlákniny a s nižším podielom sacharidov a tukov (3). Termogenézu podporujú
kofeín (300 mg 30 minút pred tréningom) (15) a extrakt zo zeleného čaju (1 500 mg 2-krát
denne). Niektoré štúdie poukazujú aj na pozitívny vplyv konjugovanej kyseliny linolovej
(CLA) pri chudnutí a v neposlednom rade aj na stravu bohatú na vlákninu (3).
Doplnky výživy zvyšujúce výkonnosť a vytrvalosť
Medzi účinné doplnky patria športové nápoje s ideálnym množstvom sacharidov
a minerálov (2), už vyššie spomenutý kreatín (3, 4), kofeín (15), esenciálne aminokyseliny
(12, 20) a BCAA. Nedávne výskumy potvrdili aj pozitívny účinok β-alanínu (3) na výkonnosť
športovca. Dôkazy potvrdzujú aj lepšiu regeneráciu a adaptáciu na tréning po prijatí nápoja so
sacharidmi a proteínmi, než po samotnom sacharidovom alebo proteínovom nápoji (19).
Ťažko trénujúci jedinci by samozrejme nemali zabúdať ani na zvýšený príjem
vitamínov a minerálnych látok.
Záver
Ako z článku vyplýva, zostaviť univerzálny diétny plán pre športovcov je nielen
náročné, ale dokonca nemožné. Po zohľadnení všetkých aspektov ale treba dbať najmä
na dostatočný prísun sacharidov, proteínov a tukov, aby sa kompenzovali energetické straty
vyplývajúce z náročného tréningu konkrétneho športovca. Na podporu jeho výkonu sú
správnou voľbou aj doplnky výživy zodpovedajúce jeho potrebám.
Téma športovej výživy je veľmi obsiahla a podrobnejší prehľad by zabral nemálo
priestoru. Cieľom tejto práve bolo poukázať na potrebu zvýšeného príjmu makroživín
u športujúcich jedincov a načrtnúť prehľad najúčinnejších doplnkov výživy.
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NUTRIČNÍ CHOVÁNÍ TĚHOTNÝCH ŽEN V BRNĚ

R. Wilhelmová
Katedra porodní asistence LF MU, Brno, Česká republika

Nejvíce (sebe)vražd se dnes páchá vidličkou a nožem.
Stewart Fenton
Nový život začíná podstatně dříve, než na porodním sále. O zdraví novorozence a jeho
dalším vývoji rozhodují rodiče a to často v době, kdy netuší, že vývoj dítěte v těle matky již
započal. Zdraví není výsledkem pouhé náhody, ale je součtem jednotlivých správných či
nesprávných rozhodnutí – v tomto případě nastávající matky/rodičů. Zdravý způsob života
ženy v těhotenství je jedním z preventivních opatření snižujících riziko komplikací
v těhotenství – vrozených vývojových vad plodu, potratu, předčasného porodu, hypotrofie či
hypertrofie plodu i dalších komplikací v těhotenství, během porodu a v období postnatálním –
poruch učení a chování u dítěte, vyššího výskytu nemocí v dalším životě v důsledku chybného
metabolického programování v prenatálním období. Poškození zdraví nevhodnými návyky či
rizikovým chováním rodičů může mít z hlediska zdravotní kondice v budoucím životě jedince
dalekosáhlý dopad. Spousta prohřešků a chyb se projeví až s velmi dlouhou latencí.
Cíl
Cílem práce bylo zjistit, jak dosažené vzdělání žen ovlivňuje informovanost o zdravém
způsobu života v těhotenství a jejich výživové chování. Cílem bylo také zjistit, jaké jsou
hlavní zdroje informací. Na základě výsledků pak vytipovat nejslabší články řetězce.
Metoda a materiál
Studie byla zaměřena na faktory výživy těhotných žen. Údaje byly získány
dotazníkovým šetřením a antropometrickým měřením v souboru 150 žen (věk 29 ± 4), na
konci třetího trimestru těhotenství (70 % prvorodiček, 25 % druhorodiček, 5 % vícerodiček) v
Brně a spádové oblasti. Získaná data byla vyhodnocena z pohledu stupně dosaženého vzdělání
žen – skupiny: A – základní a střední vzdělání bez maturity, B – středoškolské vzdělání
s maturitou, vyšší odborné vzdělání, C – vysokoškolské vzdělání. Užitými statistickými
metodami byl M-W test a χ 2test.
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Výsledky
Nejzávažnějším zjištěním v našem souboru bylo, že na těhotenství se předem
dostatečně nepřipravovalo celých 84 % žen (obr. 1).
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Obr. 1. Příprava žen na těhotenství
Celkově 59 % žen našeho souboru uvedlo, že změnilo v těhotenství své stravování
k lepšímu a 80 % žen celkově hodnotilo své stravování jako kvalitní (obr. 2). Naproti tomu
bylo zjištěno, že pouze 23 % žen mělo pravidelný denní příjem zeleniny; denní příjem ovoce
uvedlo 70 % žen (nejčastěji jednu porci ovoce denně). Necelých 60 % žen přijímalo denně
mléčné výrobky, ryby se objevovaly v jídelníčku 1 x týdně pouze u 48 % žen. Pravidelnou
konzumaci uzenin přiznalo až 90 % dotázaných žen (obr. 3).
Nedostatečná hydratace či přijímání nevhodných tekutin bylo zjištěno u více než 70 %
těhotných žen sledovaného souboru (obr. 4).
Při zjišťování povědomí o rizikových faktorech s dopadem na zdravý průběh
těhotenství studie zjistila, že riziko obezity těhotné ženy spíše podceňují – za rizikový faktor ji
považovalo ve skupině A – 35 %, B – 55 %, C – 62 % žen, stejně tak jako riziko nevhodného
hmotnostního přírůstku v těhotenství uvedlo ve skupině A – 58 %, B - 35 %, C – 42 %
těhotných žen. Ve znalostech rizika podvýživy se jednotlivé skupiny prakticky nelišily, za
rizikový faktor ji označilo 80 % dotázaných žen.
Celková průměrná hodnota BMI žen před těhotenstvím byla ve sledovaném souboru
22,4 ± 3,2. Ve skupině A tato hodnota činila 25,1 ± 5,5 (horní hranice pásma nadváhy). Ženy
skupiny B měly normální BMI – 21,9 ± 2,9 a stejně tak ženy skupiny C 22,0 ± 2,3.
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Obr. 2. Změna stravovacích návyků v souvislosti s těhotenstvím
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Obr. 3. Stravovací návyky sledovaného souboru těhotných žen

Byl zjištěn nevýznamný rozdíl skupin B a C. Naproti tomu vysoce signifikatní rozdíly
skupin A a B a také skupin A a C (obr. 5).
Z údaje o hmotnosti ženy na konci těhotenství byl dopočítán celkový těhotenský
hmotnostní přírůstek jako jeden z možných ukazatelů nejen informovanosti ženy o zdravém
životním způsobu v těhotenství, ale také návyků v každodenní realitě. Těhotenské hmotnostní
přírůstky činily průměrně v celém souboru 13,0 ± 4,2 kg. Ve skupině A 14,9 ± 5,1 kg, ve
skupině B 13,4 ± 4,2 kg, ve skupině C 11,9 ± 3,5 kg.
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Obr. 4. Druh denně přijímaných tekutin
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Obr. 5. BMI u sledovaného souboru žen před těhotenstvím

Nejčastějším zdrojem informací těhotných žen byla literatura. Porodní asistentka či
lékař jako cenný zdroj informací byli uvedeni pouze asi 10 % žen (obr. 6). Prenatální kurz
navštěvovaly ženy s výrazným nepoměrem skupin A – 20 % a C – 72 %.
Diskuze
Ideální těhotenství by mělo začít nejlépe již šest měsíců před koncepcí, kdy by se
budoucí rodiče měli rozhodnout pro zlepšení, popřípadě změnu svého způsobu života. Ke
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koncepci by mělo dojít ve stavu optimálního zdraví partnerů. Přesto, že vhodná výživa ženy
v těhotenství je jedním z preventivních opatření před komplikacemi fyziologického průběhu
těhotenství, porodu a zdravotní kondice nového jedince, jsou výsledky naší studie v mnoha
směrech neradostné. Celkově překvapily malé znalosti žen v otázkách vhodného
hmotnostního přírůstku v těhotenství i dalších rizikových oblastí v těhotenství i nepříliš
kvalitní výživové návyky žen. Studie prokázala vysokou korelaci mezi stupněm dosaženého
vzdělání a znalostmi a stravovacími návyky žen.
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Obr. 6. Zdroje informací o zdravém způsobu života v těhotenství

Podle zahraničních studií většina žen vstupuje do reprodukčního věku s omezenými
znalostmi o výživě a životním stylu, což má dopad nejenom na jejich reprodukční zdraví (4).
Výsledky dlouhodobé studie zjišťující vliv životního stylu těhotných žen na hmotnost
novorozence a výskyt různých onemocnění v dospělém věku uvádí, že mateřská hmotnost a
nevhodný těhotenský přírůstek mají vliv na hmotnost novorozence, která ovlivňuje jeho
pozdější zdravotní stav. Je-li hmotnost novorozence menší než 2 500 gramů, zvyšuje se
v dospělosti riziko výskytu kardiovaskulárních nemocí, hypertenze a hyperlipidemie. Nízká
porodní hmotnost zvyšuje také riziko diabetes mellitus druhého typu. Nejvyšší úmrtnost na
infarkt myokardu byla ve vyšším věku zjištěna ve skupině lidí – hypotrofických novorozenců.
Naproti tomu ženy s porodní hmotností nad 4 000 gramů onemocněly v dospělosti častěji
karcinomem prsu a muži karcinomem prostaty (8). Nevhodná výživa matky v počátcích
těhotenství je příčinou nižší porodní hmotnosti až o 400 – 600 g, ve třetím trimestru asi o 250
g, ve srovnání s průměrem hmotnosti fyziologického novorozence (1). S nízkou porodní
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hmotností se v současné době rodí asi 6 % novorozenců v EU i v ČR (2). Nedostatek
nenasycených mastných kyselin (n-3) zpomaluje dozrávání nervové soustavy dítěte (6, 15).
Nedostatek tuků ve stravě gravidní ženy vede k poškození vývoje plodu projevující se
zpožděním procesu myelinizace, změnami činnosti CNS, sníženou porodní hmotností,
v dospělosti poruchami dlouhodobých vzorců chování i učení. Nadměrný příjem tuků naopak
zvyšuje riziko křečí (3, 6).
Malnutrice ženy, zejména deficit proteinů v preimplantačním období, způsobuje
poruchu proliferace buněk, redukci mateřského inzulínu, aminokyselin a glukózy a tím rozvoj
metabolického stresu. Nepříznivý vliv kortikoidů na embryo a plod vede k nízké porodní
hmotnosti, hypertenzi, hyperglykémii. Nízké zastoupení bílkovin ve stravě těhotné ženy se
dává také do souvislosti s pozdějším vznikem hypertenze jedince (13). Podvýživa matky
nejenom zvyšuje dispozice jedince k chronickým onemocněním, zejména kardiovaskulárním
a diabetu, ale postihuje také funkce imunitní a endokrinní. Studií je udáván vyšší výskyt
atopického ekzému a schizofrenie (12).
Nedostatek folátů podmiňuje folátové embryopatie, předčasný porod, potrat, abrupci
placenty či její deficitní funkci, vznik preeklampsie a hypotrofie plodu (5, 14). Nedostatek
vápníku a hořčíku může zvýšit riziko vzniku hypertenze, osteopenie, preeklampsie, deprese a
předčasného porodu. Nedostatek jódu zpomaluje dozrávání nervové soustavy. Deficit železa
anémii, potrat, předčasný porod (15).
Prenatální a časná postnatální výživa podmiňuje i tělesnou konstituci člověka,
metabolismus substrátů, inzulínu, rozvoj psychosomatických onemocnění a tím také celkové
délky lidského života (16).
Závěr
Z námi provedeného šetření vyplynulo, že návyky i informovanost žen jsou ovlivněny
především stupněm dosaženého vzdělání žen. Většina žen v souvislosti s těhotenstvím
subjektivně mění své návyky k lepšímu, dle objektivních kriterií stále nedostatečně. Nejméně
informovanou skupinou s nejméně vhodnými návyky je skupina žen s nejnižším vzděláním.
Zkušenosti ukazují, že zdravotní úroveň rodiny v rozhodující míře formují - výchovou
a výživou svých dětí i nastavením hodnotového systému rodiny – ženy. Přes to velké procento
žen – a to i s vysokoškolským vzděláním - nemá úplné informace, které se týkají správných
výživových opatření před početím i v průběhu těhotenství. Nejčastějším zdrojem informací
těhotných žen je literatura. Informace z kruhu rodiny, ze školy i od zdravotníků jsou
využívány ve všech skupinách nedostatečně. Šetřením byla zjištěna výrazně deficitní role
porodní asistentky a lékaře ve výchově a vzdělávání žen v těhotenství.
Tajemství zdraví je lidem známo tisíce let. Starověké kultury také rozuměly
celostnímu chápání lidské bytosti. V současné době se k tomuto pojetí snažíme navracet.
Snahou je učit lidi v rámci primární prevence pracovat se všemi úrovněmi člověka, ve všech
jeho vývojových fázích. Čím více tuto techniku budeme všichni ovládat, tím dříve budeme
schopni žít v harmonii se světem i sami se sebou.
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OPTIMÁLNA VÝŽIVA POČAS TEHOTENSTVA Z HĽADISKA
OPTIMÁLNEHO VÝVOJA NOVÉHO JEDINCA

J. Kajaba
Gynekologická ambulancia Medisyl, s.r.o., Poliklinika Karlova Ves, Bratislava

V súčasnej dobe niet pochýb o úlohe výživy pri podpore a ochrane zdravia žien pred
oplodnením a počas tehotenstva nielen vzhľadom na ne samotné, ale aj na zdravotný stav nového
jedinca, preto je optimálna výživa u tehotných žien a žien plánujúcich tehotnosť zameraná na
prenatálny vývoj zdravého jedinca. Výživové nároky sa počas tehotenstva zvyšujú oveľa viac ako
v ktoromkoľvek inom období života ženy. Všetko sa to odvíja hlavne z faktu, že matka je vlastne
akýmsi „prostredím“, v ktorom sa začína vyvíjať a rásť plod. Materiály potrebné pre rast, vývoj
a rozvoj nového jedinca sú závislé od materskej stravy. V tomto relatívne krátkom období
niekoľkých mesiacov počas tehotenstva a krátko pred ním môžeme výrazne ovplyvniť zdravie
nového jedinca optimálnou, správnou výživou a životosprávou tak, aby priebeh tehotnosti
a vývoj plodu bol fyziologický a tehotnosť sa ukončila porodením zdravého novorodenca. Veď
stav dieťaťa po narodení je vlastne odrazom a do značnej miery aj výsledkom stavu výživy
a zdravia budúcej matky ešte pred oplodnením a počas gravidity.
Vybrané výživové faktory matky ovplyvňujúce prenatálny vývoj dieťaťa
1. Stravovacie návyky
Stravovacie návyky obyvateľstva vo vyspelých krajinách po 2. svetovej vojne prešli
niekoľkými vývojovými fázami vo vzťahu k výžive a významne ovplyvnili súčasnosť. Najskôr to
bola „energetická vlna = od nedostatku k nasýteniu“, charakteristické bolo uprednostňovanie
potravín rastlinného pôvodu, trvala 10 až 15 rokov. Nasledovala „bielkovinová vlna = od
nasýtenia k nadmernosti“, tu bola preferencia potravín živočíšneho pôvodu. V rokoch 1960 –
1970 mala táto vlna za následok vzostup civilizačných chorôb a zhoršenie zdravotného stavu
ľudí. Nasledovala „dietetická vlna = od nadmernosti k primeranosti“, tu bola hlavná dominanta
vyváženosť vo výžive a zavedenie nových generácií potravín a nakoniec „súčasná vlna = od
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primeranosti k harmónii“, kde sa poníma výživa ako čiastkový problém komplexu
ekonomických, sociálnych, behaviorálnych a politických faktorov, ktorých hlavným cieľom je
dosiahnutie takého životného štýlu – nazýva sa „wellness“ (žiť dobre – zdravo; sme to, čo jeme),
ktorý neustále skvalitňuje zdravie (1).
2. Nutrienty vo výžive
Potrava neslúži len ako zdroj energie, ale je dôležitá pre náhradu tkanív a ich rast,
obsahuje látky, ktoré sa zúčastňujú na regulácii životných procesov. Kvantitatívna i kvalitatívna
zmena stravy môže mať veľa nepriaznivých účinkov na matku samotnú i na vyvíjajúci sa plod v
nej. V súčasnosti sa veľa pozornosti sústreďuje na význam optimálnej výživy počas tehotenstva
(2).
a) Bielkoviny tvoria neoddeliteľnú zložku potravy, nakoľko sú hlavným zdrojom dusíka a
tým hlavnou stavebnou látkou potrebnou pri výstavbe a obnove buniek a tkanív. Spolu s cukrami
a lipidmi patria k hlavným živinám. Za mimoriadnych podmienok sú významným zdrojom
energie. Tehotná žena potrebuje veľa proteínov pre plod samotný i pre seba (rast plodu, vývoj
placenty, tvorba plodovej vody, zväčšenie objemu krvi matky, zväčšovanie prsníkov, maternice
atď.). Budúca matka by mala mať denne prísun 1,5 – 2 g na 1 kg svojej hmotnosti, teda 51 – 84 g
denne (3). Zvýšená spotreba proteínov priaznivo vplýva na priebeh fyziologických gravidít.
Podstatné je, aby aspoň 50 g z nich boli plnohodnotné, zo živočíšnych zdrojov (mäso, mlieko,
vajcia s väčším obsahom omega-3 mastných kyselín), ostané by mali byť rastlinného pôvodu
(obilniny, strukoviny, sója, okopaniny, zelenina, ovocie). Potenciálnym zdrojom proteínov môžu
byť aj netradičné produkty (riasy z rodu Spirulina, Chlorella a iné). Počas tehotenstva sa zvyšuje
potreba bielkovín, na začiatku gravidity sú požiadavky na proteíny relatívne malé, ale postupne
sa zvyšujú v dôsledku potrieb matky a rastu plodu. Asi 82% z celkovej potreby 925 g proteínov
potrebných pre matku i plod počas gravidity sa hromadí v druhej polovici tehotenstva (4). Pri
neadekvátnom materskom príjme proteínov hrozí riziko nízkej pôrodnej hmotnosti plodu. To
znamená, že v druhej polovici tehotnosti sa zvyšuje dávka bielkovín na 70 – 75 gramov na deň
(5). Nedostatok bielkovín môže zapríčiniť poruchy vývoja plodu, jeho rastu a v konečnom
dôsledku aj intrauterinnú smrť. Dôležitý je ich vplyv aj v prevencii anémie a jej liečby.
b) Cukry spĺňajú v bunkách rôzne funkcie. Predovšetkým sú zdrojom energie, základnou
stavebnou jednotkou buniek, ochraňujú bunky pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a nakoniec
patria medzi biologicky aktívne látky, alebo sú ich zložkami (niektoré koenzýmy, vitamíny,
hormóny atď.). Zásoby sacharidov v organizme sú malé, v dôsledku tohto strava kryje ich
energetickú potrebu len krátky čas.
c) Tuky patria k významným zložkám stravy, patria medzi hlavné živiny nevyhnutné pre
zdravie matky a zdravý vývoj plodu. Zvýšenú spotrebu lipidov počas gravidity a šestonedelia
vysvetľujeme ako prípravu organizmu na dojčenie a tým tvorbu mlieka. Veľmi dôležité sú
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rastlinné oleje pre obsah nenasýtených mastných kyselín, bez ktorých nedochádza k
dostatočnému vstrebávaniu vitamínov A, D, E, K (rozpustné sú len v tukoch) a tým sa stávajú
nepostrádateľnými. Mastné kyseliny sú veľmi dôležité pre rast a vývoj nového jedinca. Už pred
oplodnením a v prvých týždňoch po ňom rastie význam kyseliny arachidonovej, jej nedostatočný
príjem zvyšuje riziko patologického vývoja nervovej sústavy a intrauterinnej retardácie rastu
plodu. Dostatok polynenasýtených mastných kyselín je oveľa dôležitejší v období oplodnenia než
neskoršie v gravidite. Denne sa odporúča prijať 2,2 – 3 g esenciálnych mastných kyselín. Za
najvhodnejší zdroj nenasýtených mastných kyselín na pokladá rybí tuk, podzemnica olejná,
ľanový olej a slnečnicový, repkový a sójový olej, kukuričné klíčky. Pre novorodencov je ich
najvhodnejším zdrojom materské mlieko.
d) Vitamíny sú nevyhnutné pre látkovú premenu a reguláciu metabolizmu. Zdrojom
energie nie sú, ani stavebnými látkami, ale sú súčasťou katalyzátorov biochemických reakcií,
preto im niekedy hovoríme aj exogénne esenciálne biokatalyzátory. Patria aj k ochranným
látkam.
Retinol hrá v gravidite veľmi kontroverznú úlohu. Nadmerný prívod je škodlivý, až
toxický. Zvýšený prísun v období pred otehotnením a počas tehotnosti spôsobuje vyšší výskyt
vrodených vývojových chýb plodu a považuje sa za teratogén. Nedostatok retinolu sa tiež
považuje za rizikový faktor vrodených vývojových porúch plodu, intrauterinnej retardácie rastu
plodu, predčasných pôrodov nezrelých detí i vyššej mortality detí v prvom polroku života po
narodení (6). Karotenoidy, prekurzory retinolu, na výsledok tehotenstva z hľadiska vývinových
chýb nevplývajú. Nadmerné množstvá vitamínu A spôsobujú preukázateľne okolo 70 typov
vrodených defektov u zvierat. Prvýkrát sa takýto negatívny efekt retinolu popísal u prasiat v roku
1933 (7). U človeka sa pozoroval zvýšený výskyt najmä rázštepov neurálnej trubice, vrodených
vývojových chýb CNS a srdca. Rothmanová a kol. (1995) zistili, že pri konzumácii viac ako
3 000 µg vitamínu A v prvom trimestri tehotnosti vo forme doplnkov sa 4-násobne zvyšuje riziko
defektov neurálnej trubice (8). K zdrojom vitamínu A patria pečeň, mliečne výrobky, maslo, olej
rýb, vaječný žĺtok, zelená a žltá zelenina (mrkva, špenát, hrach), žlté ovocie (broskyne, jahody,
marhule). Denná odporúčaná dávka vitamínu A u ženy pred otehotnením je okolo 850 – 950 µg,
u tehotnej ženy od druhého trimestra je 1100 µg a u žien v šestonedelí 1 200 µg, aby sa pokryli
nároky dieťaťa.
Pyridoxín (vitamín B6) je veľmi dôležitý pre metabolizmus bielkovín, aminokyselín a
tým pre vývoj plodu, hlavne ku koncu tehotenstva. Odporúčaný denný príjem je 1 – 1,7 mg (9).
Počas gravidity vitamín B6 nie je potrebné dopĺňať, ak tehotná žena netrpí podvýživou. Jeho
nedostatku sa pripisuje zvýšená kazovosť zubov (10). Výbornými zdrojmi pyridoxínu sú ryby,
hovädzia pečeň, droždie, vaječný žĺtok, hydinové mäso, obilné klíčky. Niektoré štúdie poskytujú
dôkazy o tom, že pri suplementácii vitamínu B6 ustupuje ranná nevoľnosť a zvracanie, bez
nebezpečných vedľajších účinkov. Dokonca American College of Gynecology v roku 2004 pri
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vydaní usmernenia na liečbu rannej nevoľnosti počas gravidity odporúča užívanie vitamínu B6
pre jeho bezpečnosť a účinnosť ako liečbu prvej voľby.
Kyselina listová (vitamín B9) je nevyhnutná pre bunkové delenie a normálny rast. Je
esenciálnou zložkou metabolizmu a podieľa sa na tvorbe nukleových kyselín, je nevyhnutná pre
tvorbu červených krviniek a zväčšenie počtu erytrocytov matky a plodu. U tehotnej ženy sa nízka
hladina folátov prejaví rýchlejšie, pretože placenta ich aktívne transportuje k plodu. Hladina
folátov v plazme klesá koncom gravidity až na polovicu hladiny pred oplodnením. Pri nedostatku
kyseliny listovej je žena ohrozená hlavne megaloblastovou anémiou s incidenciou 0,5 – 5 % (11).
Ďalej hrozí pri jej nedostatku zvýšené riziko rázštepových chýb a defektov neurálnej trubice pre
samotný plod (12). Množstvo multicentrických kontrolovaných štúdií dokázalo, že pri
dostatočnom množstve kyseliny listovej aspoň mesiac pred koncepciou a v priebehu prvého
trimestra, sa podstatným spôsobom znižuje riziko vrodených vývinových chýb, hlavne defektov
neurálnej trubice. Ženy, ktoré plánujú otehotnenie, by sa pred ním nemali spoliehať len na
zvýšený príjem kyseliny listovej v potrave (najväčšie množstvo je v zelenine, ovocí, cereáliách a
strukovinách). Je to jasné aj z odporučenia American College of Medical Genetics (ACMG),
ktoré hovorí, že všetky ženy, ktoré plánujú otehotnenie a tehotné v prvom trimestri, by mali
prijať 400 µg kyseliny listovej denne buď vo forme multivitamínových doplnkov alebo potravín
obohatených o kyselinu listovú (13). Od 1. januára 1998 sa v USA vo všetkých výrobkoch z
obilných zŕn označených ako „obohatené“ nachádza 140 µg kyseliny listovej na 100 g výrobku
(14). U nás je odporučená denná dávka kyseliny listovej pre tehotné ženy 400 µg, pre dojčiace
matky 300 µg. Ženy, u ktorých sa vyskytli rázštepové chyby a defekty neurálnej trubice, by mali
denne užívať 4 mg kyseliny listovej (15).
Vitamín C má mnohostranné funkcie. Zúčastňuje sa pri premene látok, pri zvyšovaní
odolnosti organizmu, v procese rastu kostí, zubov, zúčastňuje sa na syntéze elastínu, kolagénu, je
potrebný pre tvorbu niektorých hormónov, má oxidoredukčné vlastnosti, zasahuje do
metabolizmu cholesterolu. Nadbytok vitamínu C sa prejaví hnačkami, tvorbou oxalátových
kameňov, jeho nedostatok môže spôsobiť únavu, slabosť, krvácanie z ďasien, petechie i zníženie
odolnosti proti infekciám, plodu môže zapríčiniť nižšiu pôrodnú hmotnosť. Z pozorovaní
vyplynulo, že v letných a jesenných mesiacoch, keď má budúca matka väčší príjem vitamínov, sa
rodia väčšie deti. Odporučená denná dávka pre tehotnú ženu je 120 mg vitamínu C a pre dojčiacu
matku 130 mg.
Vitamín D podporuje vstrebávanie kalcia a fosforu z tenkého čreva, zúčastňuje sa na
tvorbe kostí, preto sa veľmi často posudzuje v spojitosti s vápnikom. Nedostatok vitamínu D sa
vyskytuje u gravidných žien s nedostatkom stravy, alebo keď nevychádzajú na priame slnko,
napr. zo zdravotných dôvodov. Zvlášť závažná je karencia vitamínu D pri coeliakii, ktorá môže
vyústiť až do osteomalácie. Najpodstatnejším zdrojom vitamínu D je pečeňový tuk tuniaka a
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tresky. Odporúčané výživové dávky vitamínu D3 sú pre gravidné ženy 7,5 – 10 µg, pre dojčiace
matky 10 µg.
e) Minerálne látky patria spolu s vitamínmi k ochranným látkam. Vápnik sa vyskytuje vo
všetkých tkanivách, v krvnej plazme, aj v extracelulárnej tekutine, v kostiach a zuboch. Kalcium
je potrebné pre nervovosvalovú dráždivosť, pri zrážaní krvi, vedení nervových vzruchov,
zabezpečuje správne fungovanie prevodového systému srdca, v neposledne miere je dôležité pri
svalovej činnosti. Najdôležitejším zdrojom vápnika sú mliečne výrobky a mlieko, syry, ďalej
vajcový žĺtok, obilniny, orechy, zelenina a minerálne vody. Pri karencii kalcia vzniká tetánia,
môže vzniknúť až karenčná osteoporóza a srdcová dysrytmia. Najmä v treťom trimestri vznikajú
zvýšené nároky na obsah kalcia v potrave. V tomto trimestri sa ukladá 80 % fetálneho vápnika.
Počas tehotenstva a laktácie potrebuje matka 65 g kalcia (16). Ak nemá tehotná žena optimálny
príjem vápnika v strave, môže sa to skončiť až významnými stratami kostnej hmoty. Tieto sa
väčšinou pohybujú okolo 7 % kostného vápnika, no pokiaľ žena dojčí viac ako 2 roky, môže sa
resorbovať až 14 % kostného vápnika (16). Nebezpečenstvo vzniká u žien do 25 rokov, keď
môže byť veľmi nepriaznivo ovplyvnená kostná hmota. Denná odporúčaná dávka vápnika je
1 000 mg (17).
Železo sa zúčastňuje na syntéze hemoglobínu, myoglobínu, transporte kyslíka a bunkovej
oxidácii, ukladá sa vo forme feritínu. V priebehu celej gravidity, ale hlavne v treťom trimestri,
rastie potreba železa v dôsledku rastu maternice a plodu. Nedostatok železa je príčinou výskytu
anémie v gravidite až v 90 percentách (11). Podľa WHO označujeme v gravidite za anémiu taký
stav, keď v I. a II. trimestri klesne hemoglobín pod 110 g/l a v treťom pod 105 g/l alebo
hematokrit pod 32 % (18).
V priebehu gravidity dochádza postupne k zvyšovaniu absorpcie železa zo stravy z 1 % na
začiatku gravidity až na 13,5 % pred pôrodom v termíne. Niektorí autori uvádzajú nárast
resorbcie železa až na 66 % z neživočíšnych potravín (19). V potrave sa železo najviac nachádza
v pečeni, vo vaječnom žĺtku, v chudom červenom mäse, celozrnných obilninách, orechoch a
rybách. Gravidné ženy sú pri nedostatku železa a z toho vzniknutej anémie ohrozené zvýšenou
kardiovaskulárnou záťažou, majú zníženú obranyschopnosť, ťažšie sa vyrovnávajú s väčšími
krvnými stratami pri pôrode. Plodu hrozí chronická hypoxia, prematurita a intrauterinná
retardácia rastu (20). Na druhej strane sa nepotvrdilo, že by ženy s nedostatkom železa rodili
častejšie deti s anémiou (20). Pri liečbe železom vzniká veľké množstvo nežiaducich účinkov, v
popredí sú gastrointestinálne ťažkosti (obstipácia, nauzea). Môže sa zhoršiť preexistujúca
ulcerózna kolitída. Hemochromatóza a hemosideróza sú závažné komplikácie, našťastie veľmi
zriedkavé, a vyskytujú sa len po parenterálnej terapii.
V súčasnosti nie je spoľahlivo dokázaný pozitívny efekt preventívneho plošného
podávania železa gravidným ženám. Nedokázal sa vplyv na pôrodnú hmotnosť, dĺžku gestácie či
na materskú morbiditu a mortalitu. Na druhej strane je známe, že veľká časť populácie trpí
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nedostatkom železa napriek bohatej strave na železo. Diagnostika nedostatku železa v gravidite je
komplikovaná. V prvom trimestri ako marker môže slúžiť hladina ferritínu menej ako 50 mg/l.
Tehotné ženy s hladinou vyššou ako 80 mg/l nepotrebujú príjem železa zvyšovať. V treťom
trimestri by sa mala absorpcia železa pohybovať na úrovni 6 mg. Aby sa zaistilo dostatočné
množstvo absorbovaného železa, jeho množstvo v potrave by malo byť 15 – 36 mg. WHO
odporúča tehotným ženám, ktoré trpia nedostatkom železa, užívať 120 – 240 mg denne a tým,
ktoré netrpia jeho zjavným nedostatkom, 30 – 60 mg železa denne. Požiadavky na železo sa
dramaticky zvyšujú v priebehu tehotenstva na základe zväčšeného objemu krvi budúcej matky,
rastu placenty a rastu plodu: v I. trimestri 30 mg (plod 25 mg a placenta 5 mg), v II. trimestri sa
zvýši na 100 mg (pre rast plodu 75 mg a pre placentu 25 mg) a v III. trimestri 190 mg (pre plod
145 mg a pre placentu 45 mg). Vzhľadom na možné následky na priebeh gravidity a vývoj
nového jedinca a vzhľadom na minimálne negatívne účinky liečby železom, zástancovia plošnej
suplementácie železom odporúčajú každej tehotnej žene od 16. týždňa gravidity užívať železo
(21).
Jód hrá dôležitú úlohu pri syntéze tyroxínu. K zníženej funkcii štítnej žľazy dochádza pri
jeho nedostatku v potrave. Slovensko podľa WHO patrí ku krajinám s fakultatívne deficientnými
oblasťami na jód (22). Vzhľadom na uvedené sa pre nedostatok jódu v potrave v rámci prevencie
strumy obohacuje kuchynská soľ jodidom draselným 15 – 25 mg na kg už viac ako 30 rokov.
Hypotyreóza matky zvyšuje riziko spontánnych potratov, rôznych vrodených anomálií, mentálnej
retardácie, hluchoty, zvýšeného rizika predčasného pôrodu i pôrodu mŕtveho plodu. Denné
odporúčané dávky jódu sú pre tehotné ženy 250 µg, pre dojčiace matky 300 µg, pre netehotné
ženy je odporúčaná denná dávka od 150 – 200 µg jódu.
3. Pitný režim gravidných žien
Nastávajúce matky majú znížený pocit smädu. Tehotná žena v primeraných klimatických
podmienkach a bez zvýšenej fyzickej záťaže potrebuje denne aspoň 2,5 litra tekutín. Optimálne je
pitie v pravidelných časových intervaloch, odporúčajú sa stolové vody. Samozrejme, počas
horúcich letných dní sa príjem tekutín musí zvýšiť. Pri dehydratácii by mohlo vzniknúť riziko
predčasného pôrodu. Dostatočné množstvo tekutín pomáha v prevencii zápchy, na ktorú tehotné
ženy často trpia, hydratuje pokožku, pomáha organizmu zbavovať sa odpadových produktov
a pomáha aj pri prevencii močových infekcií, na ktoré je tehotná žena veľmi náchylná.
Organizmu gravidnej ženy je nutné dodať 1 ml tekutín na 4,2 spotrebovaných kJ (23). Vhodným
nápojom je mlieko, preferuje sa odtučnené alebo nízkotučné mlieko, ktoré obsahuje
plnohodnotné bielkoviny, vápnik, fosfor či vitamíny (24).
4. Hmotnosť v gravidite
Z hľadiska sledovania výživy matky a plodu je dôležité zisťovanie hmotnosti matky,
nakoľko hmotnosť sa ľahko meria a môžeme ju sledovať v čase. Optimálny prírastok hmotnosti v
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tehotenstve má dôležitú úlohu pre matku a vyvíjajúci sa plod. Na hmotnosť v gravidite vplýva
veľa faktorov, napr. prijímaná strava, hmotnosť tehotnej na začiatku gravidity, jej výška,
postupne vplyv tehotenstva a veľkosť nového jedinca. Pre väčšinu tehotných sú energetické
potreby v prvom trimestri minimálne. S postupujúcou graviditou a vyvíjaním sa nového jedinca,
rastom maternice, prsníkov, placenty a zväčšovaním objemu krvi, sa zvyšujú energetické nároky
a zvyšuje sa hmotnosť tehotnej ženy. Z tohto dôvodu je monitorovanie telesnej hmotnosti v
priebehu tehotenstva najlepší spôsob, ako zabezpečiť primeraný príjem energie.
Kľúčovým ukazovateľom perinatologických rizík a zdravia matky je úroveň výživy (25).
Pri výžive v gravidite sú dve podstatné otázky, a to nutričný režim a nárast hmotnosti. Tehotné
ženy by mali konzumovať pestrú stravu, energeticky neredukovanú. Počas tehotenstva musíme
pravidelne kontrolovať a sledovať prírastok hmotnosti. Touto kontrolou si môže tehotná sama
overiť správnosť výživy. Tehotné ženy s obezitou a vysokým prírastkom hmotnosti by mali i v
priebehu gravidity znížiť energetickú náročnosť stravy. V tab. 1. uvádzame primerané prírastky
hmotnosti v jednotlivých týždňoch gravidity.
Tab. 1. Odporúčaný prírastok hmotnosti v jednotlivých týždňoch gravidity v g (26)
Týždeň tehotenstva
1. – 12. týždeň
13. – 15. týždeň
16. – 18. týždeň
19. – 22. týždeň
23. – 24. týždeň
25. – 26. týždeň
27. – 38. týždeň
39. týždeň
40. týždeň

Prírastok hmotnosti [g týždenne]
nijaký
250
300
350
400
450
500
250
nijaký

Nárast hmotnosti ovplyvňuje výživa, sociálno-ekonomická úroveň, fajčenie a iné faktory
životného prostredia. Hmotnosť i výška tehotnej je ovplyvňovaná geneticky i nutričným stavom v
minulosti. Hmotnosť plodu závisí jednak od energetického príjmu, na druhej strane od prírastku
hmotnosti nastávajúcej matky. Epidemiologické štúdie potvrdili približne lineárny vzťah medzi
pôrodnou hmotnosťou a prírastkom hmotnosti tehotnej. Deti s rastovou retardáciou sa rodia 2- až
3-krát častejšie pri hmotnostnom prírastku pod 10 kg v porovnaní so ženami s prírastkom nad 10
kg. Neistý je súvis predčasného pôrodu a nízkeho prírastku hmotnosti. Priemerný prírastok
hmotnosti v gravidite je 12 – 13 kg, približne 1/3 pripadá na prvú polovicu a 2/3 na druhú
polovicu gravidity. Hranica pre nástup obezity u výškovo-hmotnostne proporcionálnych
tehotných žien pred graviditou sa stanovila na 16,5 kg, o výraznejšiu obezitu ide pri prírastku 19
kg a viac. Na druhej strane, v žiadnom prípade by nemala byť dolná hranica prírastku počas
tehotnosti pod 6 kg.
Pôrodná hmotnosť novorodenca je jeden z najdôležitejších faktorov hovoriacich o výžive
matky v gravidite a existuje jej korelácia s hmotnosťou matky pred otehotnením. Pred
168

otehotnením je optimálne BMI 20 – 25. Zvýšené riziko novorodencov s nízkou pôrodnou
hmotnosťou majú ženy, ktoré mali pred otehotnením BMI menej ako 20. U tehotných s nižším
BMI by mal byť hmotnostný prírastok vyšší než u obéznych žien (tab. 2). Gravidné ženy s
prudkým nárastom hmotnosti trpia častejšie obezitou po pôrode. Hmotnostný prírastok v období
pôrodu tvorí 62 % voda, 30% tuk a 8% bielkoviny. Platí, že počas tehotenstva by sa mala
hmotnosť ženy zvýšiť o 20 % (27).
Tab. 2. Odporúčaný hmotnostný prírastok gravidných žien v závislosti od BMI
BMI
Prírastok hmotnosti [kg]
< 19, 8
12, 5 – 18, 0
19, 8 – 26, 0
11, 5 – 16, 0
26, 0 – 29, 0
7, 0 – 11, 5
> 29, 0
najmenej 7, 0
Dvojčatá
16, 0 – 20, 5
Trojčatá
16, 0 – 23, 0

Anémia – najčastejšia zdravotná porucha v tehotenstve spojená s výživou
Anémia (málokrvnosť) je taký stav u tehotných žien a žien v šestonedelí, keď klesá
koncentrácia hemoglobínu pod 100 g/l (hranica u negravidných je 120 g/l). Podľa Center for
Disease Control (1990), anémia je pokles hemoglobínu pod 110 g/l v prvom a treťom trimestri
tehotnosti a pod 105 g/l v druhom trimestri. U zdravých žien býva koncentrácia hemoglobínu v
prvých týždňoch gravidity a krátko pred pôrodom 110 g/l a vyššia, jeho koncentrácia v druhom
trimestri býva najnižšia (28).
Anémiu môžeme definovať aj ako stav, pri ktorom je znížená kapacita transportu kyslíka
krvou, kde je typickým obrazom redukcia koncentrácie hemoglobínu, ktorá je buď absolútna
alebo relatívna. Fyziologicky sa v gravidite vyskytuje relatívna anémia, hovoríme o prechodnom
fenoméne, keď sa v dôsledku expanzie plazmatického objemu, hlavne v druhom trimestri, zníži
obsah hemoglobínu a objem červenej zložky krvi (29). Pri absolútnej anémii ide o skutočnú
redukciu počtu erytrocytov, tá je zapríčinená ich deštrukciou, korpuskulárnymi stratami alebo
nedostatočnou erytropoézou (30).
Ak chceme hodnotiť vplyv anémie na intrauterinný stav plodu, musíme brať do úvahy aj
všetky ostatné faktory, ako nedostatočnú výživu, nízky sociálno-ekonomický stupeň, fajčenie,
neadekvátnu prenatálnu starostlivosť atď. Jej vplyv nie je ani v súčasnej dobe dôkladne
preskúmaný, pri hodnotách hemoglobínu medzi 80 – 100 g/l sa popisujú prípady intrauterinnej
retardácie rastu plodov, predčasné pôrody (pri Hb pod 80 g/l) (31) a s ňou súvisiace problémy s
praematuritou novorodencov a odumretia plodov in utero. Pri koncentráciách hemoglobínu pod
60 g/l bol dokázaný priamy vzťah medzi distresom plodu a anémiou (30).
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Odporúčania pre optimálnu výživu v tehotnosti
Princípy optimálnej výživy tehotných žien sú zamerané hlavne na prenatálny vývoj
zdravého jedinca, zároveň však stanovujú podmienky pre zabezpečenie dobrého zdravotného
stavu budúcej matky. Tieto princípy sa týkajú zabezpečenia 3 základných fyziologických funkcií:
− zabezpečenie dostatočného množstva potrebných látok pre zdravý intrauterinný vývin nového
jedinca,
− poskytnutie potrebných látok na zväčšenie niektorých orgánov tela matky (maternice,
prsníkov, objemu cirkulujúcej krvi) a pre anabolické pochody v tele matky,
− vytvorenie zásobných látok v plode (železa, kalcia a iných) a rezervného tuku asi v množstve
500 g na obdobie po narodení, a aj zásoby tuku asi 4 000 g v organizme matky, ako prejav
prípravy na obdobie dojčenia (32).
Pre jednotlivé skupiny populácie sú princípy správnej výživy vyjadrené na viacerých
úrovniach. Bazálnu, teoretickú, predstavuje systém vypracovaných Odporúčaní výživových
dávok (OVD) pre obyvateľstvo, ktoré vyjadrujú denné potreby energie a nutričných faktorov s
prihliadnutím na pohlavie, vek, zamestnanie, odpočinok, či iný fyziologický stav, napr. graviditu,
dojčenie (33). OVD vyhovujú 90 % obyvateľstva svojim obsahom a kombináciou živín a sú nimi
číselne vyjadrené priemerné hodnoty nutričných potrieb jednotlivých skupín obyvateľstva. V
roku 1954 boli vypracované prvé výživové dávky pre Československú republiku, autorom bol
prof. Halačka. Na Slovensku sa touto problematikou zaoberal doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.,
ktorý bol aj vedúcim autorského kolektívu posledných platných OVD (8. verzia).
Tehotné a dojčiace matky zaraďujeme k tzv. rizikovým skupinám obyvateľstva, ktoré sú z
hľadiska zvýšených nárokov na prísun výživových faktorov ľahšie zraniteľné. Pre budúce matky
sa strava dostačujúca pre bežné nároky organizmu v dôsledku zvýšenia fyziologickej potreby
viacerých výživových faktorov stáva relatívne nedostatočnou i s eventuálnym nepriaznivým
dopadom na zdravie matky a vývoj plodu.
Ďalej treba spomenúť potravinovú pyramídu (32), ktorá bola vypracovaná na základe
odporúčaní Americkej dietetickej asociácie. V nej sa na základe princípov racionálnej výživy
odporúčajú spotrebné množstvá a aj frekvencia denného príjmu jednotlivých skupín potravín.
Podľa nej je vo výžive tehotných nutné preferovať cereálie, mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú
zdrojmi kalcia, vitamínu B2 a kvalitných a ľahko stráviteľných bielkovín.
Nedostatočná výživa budúceho jedinca in utero môže zmeniť „naprogramovanie“
telesného vývoja, tým vznikajú zmeny v metabolickej aktivite, hormonálnych odpovediach
organizmu a v štruktúre orgánov. Nedostatok nutričných látok a kyslíka v období
„programovania“ orgánov môže v dospelosti viesť ku kardiovaskulárnym a metabolickým
ochoreniam. Ochorenia ako ateroskleróza, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzia,
dyslipoproteinémia, sa chápu ako dôsledok mnohých rizikových faktorov v dospelosti (fajčenie,
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obezita atď.) s genetickou predispozíciou. Za posledných skoro 20 rokov sa získalo množstvo
dôkazov o tom, že v etiopatogenéze týchto ochorení hrajú dôležitú úlohu faktory prítomné už v
prenatálnom a rannom postnatálnom veku nového jedinca. V rokoch 1988 – 2002 bolo
publikovaných asi 300 prác, ktoré nachádzajú súvis medzi nízkou pôrodnou hmotnosťou a
chorobami dospelého veku. Získané výsledky sú predmetom hypotézy „fetálneho
programovania“, resp. „úsporného fenotypu“ (thrifty phenotype) pri vzniku metabolických a
kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti (34).
Potreba jednotlivých výživových faktorov sa začína zvyšovať od začiatku tehotnosti, i
keď nerovnomerne, ale hlavne od. 2. trimestra. Zvyšuje sa potreba energie, bielkovín, hlavne
živočíšnych, minerálnych látok aj vitamínov. Pre optimálnu výživu majú mimoriadny význam tri
slová: striedmosť, pestrosť a vyváženosť. Striedmosť vystihuje kvantitatívnu stránku potravy, aby
sa predišlo tvorbe nadmerných tukových zásob alebo deficitu živín, zníženiu telesnej hmotnosti.
Pod pestrosťou stravy rozumieme konzumáciu všetkých základných potravinových skupín, t. j.
obilnín, zeleniny a ovocia, mäsa a mlieka. Správnym pomerom bielkovín, cukrov, tukov,
minerálnych látok a vitamínov je zabezpečená vyváženosť stravy (35).
Z hľadiska denného príjmu by mali obilniny a chlieb, ryža a cestoviny, predstavovať 40 %
objemu príjmu, 35 % by malo predstavovať ovocie a zelenina, 20 % mäso, mlieko a mliečne
výrobku, ryby, strukoviny a orechy a iba 5 % pripadá na tuky, oleje a sladkosti (35).
Veľmi dôležitý je príjem dostatočného množstva tekutín, odporúčajú sa minerálky a
bylinkové čaje v množstve 1,5 – 2 litre pri optimálnych podmienkach prostredia budúcej matky.
Vhodné je aj konzumovanie mlieka, preferujeme odtučnené alebo nízkotučné mlieko, ktoré
obsahuje plnohodnotné bielkoviny, vápnik, fosfor, či vitamíny (28). Strava tehotných žien by
mala byť ľahko stráviteľná a mala by podporovať peristaltiku čriev, nakoľko väčšina tehotných
žien má problémy s trávením. Denné množstvo prijímanej potravy by malo byť rozdelené na 5
jedál. Raňajky by mali predstavovať 20 % (najvhodnejšie okolo 7.00 h), desiata 10 % (okolo
10.00 h), obed je objemovo najbohatší, 30 – 35 % (okolo 13.00 h), olovrant 10 % (okolo 16.00 h)
a večera 20 – 25 % (okolo 19.00 h) (28). Čiže najvhodnejšie je konzumovanie v 3-hodinových
intervaloch.
Z hľadiska optimálnej výživy sa pokladá prvý trimester a obdobie pred oplodnením za
najdôležitejšie. V tomto období sa dôraz kladie na biologickú hodnotu stravy, nie na množstvo.
Dôležitá je ľahká stráviteľnosť a pestrosť stravy, musí byť primeraný príjem energie a všetkých
živín potrebných pre zdravý vývoj nového jedinca. Treba tu spomenúť napr. prevenciu
metabolických a kardiovaskulárnych ochorení pri hypotrofii plodu (hypotéza fetálneho
programovania), ďalej úlohu kyseliny listovej pri prevencii rázštepov neurálnej trubice a ďalšie.
Veľkú pozornosť treba venovať včasným gestózam (vomitus matutinus-emesis gravidarum,
hyperemesis gravidarum, ptyalizmus), keď by mohol nebezpečne poklesnúť nielen príjem
energie, ale aj výživových faktorov, dôležitých pre správny vývoj nového jedinca. V týchto
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prípadoch sa odporúča jesť viac živočíšnych bielkovín, ovocia a zeleniny, dostatočný prísun
tekutín a minerálií. Ako fluoridovú prevenciu zubného kazu môžeme použiť solenie fluoridovou
jedlou soľou.
V druhom trimestri sa včasné gestózy vyskytujú zriedkavo, je dokončená adaptácia
organizmu tehotnej ženy na graviditu. Dochádza k najväčšiemu prírastku hmotnosti v dôsledku
vytvárania najväčších zásob živín. Postupne sa zvyšuje objem prijatej stravy, odporúča sa
prijímať viac živočíšnych bielkovín, zeleniny a ovocia. Spotreba tukov by sa nemala zvyšovať.
V treťom trimestri sa v dôsledku rastu plodu a maternice stláča žalúdok a tráviace ústroje,
obmedzuje sa peristaltika čriev, a tým celé trávenie, čo má za následok znížený príjem potravy.
Dôležité je udržanie dostatočného prísunu dôležitých živín, i keby sme mali v strave znížiť cukry
a tuky, ktoré zaraďujeme k menej dôležitým. V tomto trimestri by mala byť denná norma 11 025
kJ, bielkovín sa odporúča 90 g (živočíšne 50 g a rastlinné 40 g), tukov 75 g (živočíšne 40 g a
rastlinné 35 g) a sacharidov 398 g, z toho cukru 50 g.
Vývoj nového jedinca je veľmi komplikovaný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje
dostatok vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok. Preto sa dnes tehotným ženám
odporúča dopĺňať potrebné látky vo forme farmaceutických prípravkov, samozrejme pod prísnou
kontrolou lekárov (37).
Záver
Výživa a zdravie budúcej matky a jej dieťaťa navzájom veľmi úzko súvisia. Preto v tomto
najkrajšom období života ženy je potrebné vynaložiť všetko úsilie na čo najlepšie podmienky
v stravovaní pre budúce matky, aby sme ich správnou výživou prispeli k optimálnemu vývoju
nového, zdravého jedinca.
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OBEZITA – PRIMÁRNY RIZIKOVÝ FAKTOR
D. Petrášová1, M. Petrášová2, J. Koprovičová1
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Všeobecne sa zdieľa názor, že obezite a jej etiopatogenéze dobre rozumieme
a poznáme spôsob i vieme sa brániť jej masívnemu rozširovaniu. Veľa domnienok je ešte
namiesto faktov, ktoré nedovolia objektívne vysvetliť, z akých príčin sme k obezite bez
vedeckého zdôvodnenia tolerantnejší v porovnaní s diabetom, či artériovou hypertenziou.
Obezitu vidíme voľným okom, pričom určité obdobie nespôsobuje zdravotné problémy, preto
ju tolerujeme. Niekedy sa stretávame s krajne vyhrotenými, a nie ojedinelými názormi,
v rámci ktorých sa obezita považuje za znak pevného zdravia, nie zdravotnej diskvalifikácie
a už vôbec nie za prejav choroby (6, 7).
Štatistické prehľady z najnovšej databázy poznania dávajú ďalšie dôkazy, že obezita
okrem telesného a psychického diskomfortu zvyšuje mortalitu o 50 – 100%. K príčinám patrí
zvýšená vnímavosť génov na toxický enviroment a behaviorálna reakcia naň. Tieto faktory sa
začínajú vysvetľovať v genéze choroby a zdraviu škodlivej behaviorálnej reaktivite (2). Hľadá
sa odpoveď na príčiny mortality pri rôzne odstupňovaných hodnotách rizikových faktorov.
Obezita stále ostáva závažným zdravotným rizikom, lebo potenciuje metabolický syndróm,
ale je aj fenoménom, ktorý negatívne vplýva aj na psychiku jedinca. Z hľadiska jej dopadu na
zdravie jej prisúdili charakter primárneho rizikového faktora. Výklad etiopatogenézy obezity
sa ešte stále rôzni, aj keď odborná argumentácia o jej dôsledkoch veľmi pokročila.
Zaostávanie vo výskume tejto choroby, prečo obezite ešte málo rozumieme, nás núti k väčšej
iniciatíve jej riešenia (3).
V pohľade laikov je primárny estetický problém, ale z pohľadu odborníkov a jedincov
postihnutých vysokým stupňom obezity je to už závažný problém. Stúpa záujem o dôsledné
poznanie patofyziologických mechanizmov obezity (4). Organizmus sa snaží plne adaptovať
na zmeny v energetických zásobách a výsledkom je fakt, že z tukového tkaniva je
plnohodnotný endokrinný orgán, ktorý sa svojou aktivitou odlišuje v závislosti od distribúcie
v organizme, čím sa stáva základným kameňom pre zvýšené zdravotné riziko. Chorobné
príznaky sa ohlásia až po určitej dobe latencie, čo sa zdôvodňuje dôkazmi, že iniciujuje
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a potencuje vývin závažných metabolických i orgánových komplikácií. Zároveň sa stáva
dôležitým primárnym a hlavným rizikovým faktorom predčasného vývinu aterosklerózy.
Nadváha a obezita
Veľa autorov nabáda k zvýšeniu starostlivosti o zdravie a varuje z potencovania
aterosklerózy, na ktorej sa významne podieľa obezita. Trendy šírenia obezity sú stále na
vzostupe hlavne v ekonomicky vyspelých krajinách a poukazujú na jej epidemický výskyt vo
všetkých subpopuláciách. Zo znalostných databáz je známe, že telesná nadváha nie je žiadnou
ľahkou metabolickou poruchou, ako sa dlhodobo akceptovalo z dôvodu neznalosti
molekulovej regulácie správania ovplyvňujúceho apetít (8). Čo rozumieť pod nadváhou? Pod
týmto pojmom sa rozumie nadbytočné množstvo telesnej hmotnosti, ktorá zväčša postihuje
všetky tkanivá. Pod obezitou sa na rozdiel od nadváhy rozumie špecifický nadbytok telesného
tuku. Zmierňovanie jej dopadu sa zdôvodňuje podloženými argumentmi o jej vysokej
rizikovosti. Treba zdôrazniť, že jej recidívy sú časté. Javí sa spravidla fenomén komorbidity,
t.j., že podporuje vývin porúch a chorôb, pričom ich priebeh potenciuje. Fenomén
komorbidity predznamenáva, že obezita patrí medzi významných zabijakov spôsobujúcich
predčasné úmrtia (1). Viacerí autori majú kritický pohľad na nárast tukovej masy a
expandovanie nezdravého životného štýlu. Platí úmera, že nadváhu má ten, kto konzumuje
viac energetických zdrojov, než ich dokáže spotrebovať náležitým energetickým výdajom
pomocou adekvátnej fyzickej záťaže. Táto skutočnosť ovplyvňuje rozladenie metabolizmu
a v tesnej nadväznosti v tom kooperuje aj vybudenie génovej odozvy. Do fyziologickej
reaktivity sa gény naladia v podmienkach rovnováhy medzi príjmom a energetickým
výdajom. Pri bohatom príjme jedál sa nastavia do neadekvátnej vysokej aktivity. Nevylučuje
sa ani patologická génová reakcia v dôsledku ich mutácie.
Indikátory obezity majú rozličnú výpovednú hodnotu. Sem sa radia aj rizikové
faktory, ako dôsledok toxicky pôsobiaceho environmentu. Môžu sa detegovať v mnohých
populačných segmentoch, ale platí, že ich manifestáciu podmieňuje závislosť od pohlavia,
veku, rasy, etnickej príslušnosti a energetickej bilancie.
Všeobecné príčiny nadváhy a obezity
Z dlhodobejšieho poznania etiológie obezity v oblasti molekulovej genetiky a biológie
vyplýva, že je zložitá. Je zapríčinená multifaktorovo. Jej vývin ovplyvňuje indukovanie
k zvýšenej aktivite viacerých génov, a to následne vyvoláva dysfunkciu metabolizmu,
indukciu zvýšenej aktivity génov a negatívne modeluje metabolickú dysfunkciu a toxicky
pôsobiaci environment. Realita je taká, že dlhodobá expozícia toxického environmentu na
genóm, zdanlivo pôsobiaci ako primárny faktor, poškodzuje zdravie človeka s individuálnou
reaktivitou.
Prostriedky na meranie nadváhy a obezity
Máme už vhodné metódy na odhad stupňa obezity a podrobnú dokumentáciu na
molekulovej úrovni a ich patogénnej úlohy? Z rozhodnutia Americkej srdcovej asociácie aj v
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súčasnosti používame na ohodnotenie nadváhy a stupňa obezity index telesnej hmotnosti
(BMI kg/m2). Už môžeme byť presvedčení, že vzostup jeho hodnôt exaktne vystihuje
škodlivý dopad na zdravie človeka? Jednou z výhrad môže byť to, že neodráža napríklad
špecificitu v závislosti od pohlavia. Ďalšou nevýhodou je, že nemeria priamo percento
telesného tuku. Napriek tomu poskytuje spoľahlivejší odhad nadváhy a obezity ako telesná
hmotnosť bez komparácie s telesnou výškou.
Národný inštitút zdravia (NHI) identifikuje nadváhu v rozmedzí od 25 do 29,9 kg/m2
a obezitu nad 30 kg/m2. Táto klasifikácia sa zhoduje s odporučeniami WHO a väčšiny
odborných komisií z ostatných krajín. V staršom veku môže spôsobiť nepresnosti pre stratu
svalovej hmoty, v dôsledku čoho môže starý človek zapadnúť do kategórie zdravej hmotnosti
v prípade redukovania nutričných rezerv. BMI je užitočný ako všeobecné kritérium na
monitorovanie trendov v populácii, avšak samotný nemá diagnostickú hodnotu
u individuálnych pacientov s ohľadom na ich zdravotný stav.
V tab. 1 uvádzame všeobecne akceptovanú klasifikáciu indexu telesnej hmotnosti
i pomeru pás/bedrový obvod s normálnymi a rizikovými hodnotami. Zvýšená hodnota pomeru
pás/bedrá môže byť markerom zvýšeného rizika dokonca u osôb s normálnou hmotnosťou.
Doposiaľ sa ukazuje, že pre ženy, aj napriek začínajúcej kritickej hodnote 30 kg/m2,
nepredstavuje riziko pre kardiovaskulárne zdravie, ak sa tuk nedistribuuje do brušnej dutiny,
ale do bedrovej oblasti a podkožia stehien, čo sa prejaví gynoidným typom obezity. Pri
meraní tohto parametra mali by sme rešpektovať určité zásady – obvod brucha sa meria v
stoji. Meria prítomnosť nadmerného množstva tuku v bruchu, určuje jeho proporciu. Pre túto
vlastnosť sa považuje za nezávislú predikáciu rizikových faktorov a morbidity. Pozitívne
koreluje s obsahom abdominálneho tuku.
Tab. 1 Relatívne riziko morbidity z nadváhy a obezity voči normálnej hmotnosti
Kategórie
Nízka hmotnosť
Normálna hmotnosť
Nadváha
Obezita I
Obezita II
Obezita III (Extrémna)

BMI (kg/m2)
< 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
> 40

Obvod pása v cm
Muži < 102; Ženy < 88
Zvýšené
Vysoké
Veľmi vysoké
Extrémne vysoké

Obvod pása v cm
Muži > 102; Ženy > 88
Vysoké
Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
Extrémne vysoké

Vypracovalo sa niekoľko metód na presnejšie merania telesného tuku, napr. meranie
kožnej riasy, ale aj toto meranie môže ovplyvniť zručnosť examinátorov. Zložitejšou metódou
je bioelektrická impedančná analýza hmotnosti (BIA) – zakladá sa na množstve elektrického
prúdu vysielaného cez ľudské telo. Telesná schopnosť vodiť elektricky prúd odráža celkové
množstvo vody v tele. Väčšie percento telesnej vody indukuje väčšie množstvo svalstva a len
malé množstvo tukového tkaniva.
Štatistika nadváhy a obezity
Z rozsiahlych štatistických prehľadov, akými disponujeme, sa stretávame so
vzostupom nadváhy a obezity u oboch pohlaví a vo všetkých populačných skupinách,
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nevynímajúc detskú populáciu (5, 9). Na základe doposiaľ známych výsledkov sa žiada riadiť
v praxi moderným poznaním, aby sa mohli vypracovať a realizovať cieľavedomé
preventívno-liečebné programy. Otázne je, čo podnikne štátna zdravotná správa z množstva
informácií, že výskyt obezity je na alarmujúcom vzostupe, a hlavne čo môže podniknúť chorý
človek sociálne odkázaný?
V štatistickej analýze uvádzame podklady získané z USA, lebo sú k dispozícií širokej
verejnosti. Z ich prehľadov možno nepriamo odhadnúť, aký je výskyt tejto choroby u nás,
nakoľko nedisponujeme takými podrobnými údajmi o jej incidencii a prevalencii (tab. 2 – 4).
Tab. 2. Výskyt nadváhy a obezity v dospelej populácii v USA
Dospelí s normálnou hmotnosťou (> 19 < 25 (kg/m2)
20-roční a starší
73,2 mil.
z toho ženy
40,3 mil.
z toho muži
32,9 mil.
Dospelí s nadváhou
20-roční a starší
97,1 mil.
z toho ženy
46,9 mil.
z toho muži
50,2 mil.
Obézni dospelí (> 30 (kg/m2)
20-roční a starší
39,8 mil.
z toho ženy
23,0 mil.
z toho muži
16,8 mil.

41,4 %
43,6 %
30,0 %
54,9 %
50,7 %
59,4 %
22,3 %
25,0 %
19,5 %

Tab. 3. Prevalencia nadváhy a obezity u dospelých podľa etnicity
Etnická príslušnosť
20-ročné černošky
Mexické Američanky
Belošky
Černosi
Mexickí Američania
Belosi

Výskyt nadváhy a obezity v %
65,8
65,9
49,2
56,5
63,9
61,0

Tab. 4. Výskyt nadváhy, normálnej hmotnosti a obezity u ľudí s artériovou hypertenziou
Kategória
Normálna váha a hypertenzia (< 25 kg/m2)
Nadváha a hypertenzia (> 25 < 30 kg/m2)
Obezita a hypertenzia (> 30 kg/m2)

Výskyt v %
18,2 – muži; 16,5 – ženy
23,9 – muži; 23,0 – ženy
38,4 – muži; 32,2 – ženy

Ekonomické škody známe zo štatistických dát v zdravotníctve sú veľmi vysoké.
Nemalou mierou sa napríklad podieľa i sanácia srdcovocievnych porúch spôsobených
nadváhou a obezitou.
Nadváha a obezita sa radia do kategórie vplyvných rizikových faktorov, a to pre
ovplyvňovanie artériovej hypertenzie, ktorá sa vyskytuje dvakrát častejšie u tučných než
u zdravých. Participuje aj pri výskyte dyslipémie ako primárne sa manifestujúci faktor,
iniciuje a potenciuje diabetes mellitus 2. typu, evokuje ICHS a aj náhle cievne mozgové
príhody ischemického pôvodu. Participuje na ochoreniach žlčníka, osteoartritíde, prejavoch
stavov spánkového apnoe a ostatných respiračných ťažkostiach. Epidemický výskyt obezity
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hrozivo stúpa, čím zvyšuje relatívne riziko smrti a preto sa právom zaraďuje k dôležitým
rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb.
Záver
Obezita nie je len problémom zdravotným, ale aj sociálno-ekonomickým a preto sa
stáva vecou štátnej zdravotnej správy, takže sa musí upriamiť pozornosť na sekundárnu
prevenciu s účasťou všetkých verejných inštitúcii čo by malo platiť aj pre realizáciu primárnej
prevencie.
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Uplynulo viac ako celé storočie od objavu ruského mikrobiológa Ilja Mečinkova,
ktorý zistil, že niektoré mikroorganizmy mliečneho kvasenia môžu byť zdraviu prospešné.
Práve on si všimol, že bulharskí pastieri, ktorí konzumovali predovšetkým mliečne produkty,
najmä jogurt, sa dožívali vysokého veku. Mečinkov predpokladal, že kľúčom k dlhovekosti
a pevnému zdraviu je správna črevná flóra. Dôraz kládol na baktérie rodu Lactobacillus, ktoré
sa využívajú na výrobu jogurtov, syrov, kyslej kapusty, piva a iných potravín. Veril, že
konzumácia kyslomliečnych produktov má vplyv na črevnú mikroflóru a zlepšuje trávenie.
Neskôr sa na tieto zdraviu prospešné mikroorganizmy pozabudlo a až donedávna sa výskum
v tejto oblasti podceňoval.
Zvýšená frekvencia civilizačných ochorení, teda ochorení z nesprávneho životného
štýlu, neinfekčné chronické ochorenia, ako sú alergie, kardiovaskulárne, onkologické či iné
ochorenia, vznikajúca rezistencia na liečivá, a rovnako aj pokroky v oblasti mikrobiológie,
imunológie, biochémie a molekulovej genetiky, podporili znovuobjavenie tejto témy
v posledných pätnástich rokoch. Ukazuje sa, že práve probiotiká sa môžu uplatniť v terapii,
ale predovšetkým v prevencii týchto ochorení. Veľkou výhodou probiotík je, že ich možno
podávať v každom veku života. V súčasnej dobe nachádzajú probiotiká uplatnenie v pediatrii
a geriatrii pri prevencii akútnych hnačiek, pri rotavírusových infekciách. V gastroenterológii
sa probiotiká uplatňujú v prevencii a zmiernení prejavov nešpecifických črevných zápalov, pri
infekcii spôsobenej H. pylori, zmierňujú príznaky laktózovej intolerancie. Uplatnenie
nachádzajú aj v gynekológii, alergológii, imunológii, rovnako aj v hepatológii, dokonca majú
preventívny účinok aj na kolorektálny karcinóm.
Baktérie mliečneho kvasenia sa po stáročia využívali pri príprave stravy (1). Tento
spôsob uchovávania potravín je známy už z obdobia 6000 rokov pred n. l., keď sa v Indii
využívalo mlieko rôznych živočíchov a spracovávalo sa na rôzne druhy ušľachtilých potravín
vrátane jogurtov či syrov. Kefír pochádzajúci z Kaukazu sa pripravuje spracovaním mlieka
1

Práca vznikla za podpory VEGA 1/0857/10
179

kôz, oviec a kráv. Jeho názov sa dá preložiť v zmysle pochúťka alebo dobrý pocit. Podľa
povestí je kefír darom božím (3).
Funkčné potraviny predstavujú skupinu potravín, ktoré okrem základnej funkcie
nasýtenia organizmu majú aj ďalšie vlastnosti pozitívne ovplyvňujúce zdravie a vitalitu
človeka. Potraviny možno označiť ako funkčné vtedy, keď existujú dôkazy, že priaznivo
ovplyvňujú zdravotný stav príjemcu a znižujú riziko chorôb. Funkčné potraviny obsahujú
zložky, ktoré sa v bežných potravinách nevyskytujú v požadovanom množstve. Tieto aktívne
zložky musia byť prírodného pôvodu a mali by sa prijímať v dostatočnom množstve. Práve
táto skupina potravín patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce segmenty potravinárskeho trhu
s viac ako 30% nárastom ročnej produkcie. Na Slovensku najznámejšou skupinou funkčných
potravín sú fermentované mliečne produkty, ako sú jogurty, zakysanka, acidofilné mlieko,
kefír, bifidové mlieko, bryndza (3).
V dnešnej dobe, keď konzumujeme veľa výživovo prázdnych potravín bez primeranej
biologickej hodnoty a súčasne čelíme zvyšovaniu počtu civilizačných ochorení, môžu byť
práve tieto potraviny vhodným pomocníkom (2).
Jogurt patrí medzi najpopulárnejšie fermentované mliečne nápoje, ktorý sa vyznačuje
viacerými zdravotnými benefitmi, ako napríklad hypoalergénny účinok proti mliečnej
bielkovine, zvýšenie vstrebávania vápnika, či iných minerálnych látok a vitamínov, zlepšuje
intoleranciu na laktózu, prítomnosťou aktívnych kultúr zapájajúcich sa do funkcií
gastrointestinálneho traktu pomáha redukovať črevné infekcie. Nie menej významná je jeho
antikarcinogénna aktivita, stimulácia imunitného systému, či redukcia sérového cholesterolu
(1).
Veľa druhov a kmeňov mliečnych baktérií sa vyznačuje antioxidačnou aktivitou.
Oxidačný stres produkuje voľné radikály a iné reaktívne formy kyslíka, ktoré poškodzujú
biologické membrány. Jogurtové mliečne baktérie inhibujú peroxidáciu mastných kyselín
vychytávaním reaktívnych kyslíkových radikálov, hydroxylových radikálov a H2O2 (4).
Vďaka fermentačnej aktivite baktérií mliečneho kvasenia vzniká z laktózy kyselina
mliečna, ktorá znižuje pH v čreve, čo je významné z hľadiska inhibície premnoženia
nežiaducich patogénov. Počas fermentácie mlieka vznikajú aj peptidy s opiátovými účinkami,
ako
alfa-kazeín-exorfíny,
beza-kazomorfíny a laktorfíny. Iné peptidy,
zvané
kazeinofosfopeptidy, zvyšujú využiteľnosť vápnika, a to tým, že ho udržujú v rozpustnej
forme i v zásaditom prostredí distálnej časti tenkého čreva. Fosfopeptidy majú význam aj
z hľadiska transportu ďalších minerálnych látok. Nedávno boli opísané peptidy navodzujúce
apoptózu (3) .
Kefír je produktom fermentácie mlieka kefírovými zrnami (5). Je ďalším ušľachtilým
mliečnym produktom pochádzajúcim z Kaukazu. Pripravuje sa spracovaním mlieka kôz,
oviec a kráv. Kefír sa dá preložiť ako pochúťka alebo dobrý pocit. Kefírové zrná sú
považované za výsledok symbiotickej asociácie medzi mliečnymi a octovými baktériami
a kvasinkami. Na rozdiel od jogurtu a acidofilného mlieka sa na tvorbe tejto skupiny
kefírových zŕn zúčastňuje najmenej 20 druhov mikroorganizmov: Lactobacillus kefir, L.
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brevis, L. paracasei, L. acidophilus, L. plantarum, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L.
kefiranofaciens, Lactococcus lactis, L. lactis subsp. lactis, L. lactis. subsp. cremoris,
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides, Leu. mesenteroides subsp. cremoris, Leu.
mesenteroides subsp. dextranicum, Lac. lactis, Streptococcus thermofilus, Acetobacter aceti,
A. rasens, Saccharomyces cerevisiae, S. unisporus, Candida kefir, Kluyveromyces marxianus
(3).
Bryndza ako fermentovaný mliečny produkt je výdatným zdrojom kvalitných
bielkovín, minerálnych látok a vitamínov B-komplexu (riboflavín, niacín, vitamín B6 a B12)
a bohatého spektra užitočných mikroorganizmov: Lactobacillus brevis, L. collinoides, L.
fermentum, L. paracesei, L. buchneri, L. curvatus, L. delbrueckii, L. acidophilus, L.
rhamnosus, L. helveticus, Enterococcus faecium, E. faecalis, E. durans, E. hirae, Lactococcus
lactis, Leuconostoc lactis, Galactomyces geotrichum, Kluyveromyces lactis, Mucor
circinelloides. Mliečne baktérie nachádzajúce sa v bryndzi sa vyznačujú nielen inhibíciou
patogénov, ale aj antioxidačnou aktivitou, ochraňujú krvné proteíny vrátane LDL cholesterolu
pred oxidáciou, čiže majú antiaterogénne vlastnosti a pomáhajú zneškodňovať aj ďalšie
rizikové faktory srdcovocievnych a iných civilizačných chorôb. Znižovanie krvného tlaku
a redukcia obsahu cholesterolu je jednou z charakteristických vlastností všetkých doteraz
izolovaných kmeňov laktobacilov, laktokokov a enterokokov (3).
Probiotiká sa môžu uplatniť v prevencii ochorení. Ich využiteľnosť nachádzame najmä
v prevencii civilizačných ochorení. Veľké uplatnenie majú v prevencii a zmiernení príznakov
pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu, ako sú nešpecifické črevné zápaly, Crohnova
choroba či ulcerózna kolitída. Rovnako účinné sú pri infekcii H. pylori. Zmierňujú príznaky
ochorenia a urýchľujú jeho eradikáciu. Probiotiká majú veľký význam aj v prevencii
kolorektálneho karcinómu. Kolorektálny karcinóm patrí v Slovenskej republike k najčastejším
karcinómom tráviaceho sústavy. Dlhší čas sa prijíma predstava, že na jeho vznik majú vplyv
nesprávne stravovacie návyky. Preto sa probiotiká uplatňujú v spomalení karcinogenézy alebo
sa využívajú na posilnenie imunitného systému. Probiotiká pomáhajú pri náprave ,,zdravej“
mikroflóry pri hnačkách rôznej etiológie. Ďalším ochorením, ktorého príčiny nie sú doposiaľ
celkom objasnené, je syndróm dráždivého čreva. V tomto prípade však možno konštatovať, že
v tejto oblasti si probiotiká svoje uplatnenie iba hľadajú. Pozitívne účinky na organizmus sa
potvrdili aj pri gynekologických a urogenitálnych chorobách. Narušenie rovnováhy mikróbnej
vaginálnej flóry môže mať za následok predčasný pôrod a preto je na mieste uvažovať nie
o medikamentóznej, ale práve o probiotickej liečbe.
V závere môžeme skonštatovať, že probiotiká, a rovnako aj funkčné potraviny,
nachádzajú svoje miesto v medicíne, ale aj v bežnom živote. Keďže nárast alergických,
kardiovaskulárnych, onkologických chorôb či vznikajúca rezistencia proti liečivám sú
alarmujúcimi faktormi, je namieste hľadať alternatívne spôsoby liečby, no v prvom rade je
potrebné klásť dôraz na prevenciu a práve tú hľadáme v uplatňovaní probiotík.

181

Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chandan R, Yogur C. Nutritional and Health Properties. Natl Yogurt Assoc. Mclean. VA,1989.
Ilavská A. Funkčné potraviny – základ stravovania v budúcnosti? Bedeker zdravia, 2008; 5: 98-100.
Kuchta M, Pružinec P a kol. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne. Bratislava: Magnus Press, 2006.
ISBN 80-968491-7-4.
Lin MY, Yen CL. Reactive oxygen species and lipid peroxidation product – scavenging ability of yogurt
organisms. J Dairy Sci 1999; 1629-1634.
Otles S, Cagindi O. Kefir: A probiotic dairy – composition, nutritional and therapeutic aspects. Parkinson J
Nutr 2003; 54-59.
Reid G. Probiotics agens to protect the urogenital tract againts infections. Am J Clin Nutr 2001; 73: 437443.

182

Životné podmienky a zdravie, 2011

PROBIOTICKÉ FUNKČNÉ POTRAVINY
A ICH ANTIKARCINOGÉNNY ÚČINOK1

J. Žofčáková, V. Szabadosová, R. Salaj, A. Bomba
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí s podielom až 22 % na
všetkých úmrtiach, pričom druhým najväčším rizikovým faktorom vzniku nádorových
ochorení je hneď po fajčení nevhodná strava. Funkčné potraviny v kombinácii
s probiotickými kultúrami predstavujú vhodnú primárnu prevenciu voči rozvoju nádorov
gastrointestinálneho traktu. Už dlhší čas sa prijíma predstava, že baktérie zohrávajú
významnú úlohu v procese vzniku a vývoja kolorektálneho karcinómu. Na základe
experimentálnych štúdií sa predpokladá, že probiotiká uplatňujú viacero antikarcinogénych
mechanizmov, ktoré pôsobia vo vzájomnej interakcii.
Nádorové ochorenia a výživa
Nádorové ochorenia postihujú ľudí všetkých vekových kategórií, pričom s vekom
narastá riziko vzniku niektorých typov rakoviny (napr. kolorektálny karcinóm po päťdesiatom
roku života). Rakovina sa považuje za primárne environmentálne ochorenie pričom 90 až
95% nádorov spôsobuje nesprávny životný štýl, a len 5 až 10% je podmienených geneticky.
Medzi najčastejšie environmentálne faktory podieľajúce sa na karcinogenéze patria tabak,
strava, obezita, infekcie, žiarenie, stres a environmentálne polutanty. Tieto environmentálne
faktory sú príčinou vzniku abnormalít v genetickom materiáli buniek.
Stravovacie návyky, potraviny, nutrienty a ostatné zložky diéty sú vo veľmi úzkom
vzťahu s rizikom vzniku nádorových ochorení spojených hlavne s gastrointestinálnym
traktom (GIT). Odhaduje sa, že asi 35% z úmrtí zapríčinených nádorovým ochorením súvisí s
výživovými faktormi. Najčastejšie nádorové ochorenie postihujúce GIT predstavuje
kolorektálny karcinóm. Epidemiologické štúdie zamerané na primárnu prevenciu rizika
vzniku rakoviny navrhujú rôzne diétne intervencie. Tieto štúdie jednoznačne poukazujú na
znížené riziko vzniku koloraktálneho karcinómu, ak sa minimalizuje konzumácia mäsa alebo
konzumáciu kávy spájajú so zníženým rizikom vzniku hepatálneho karcinómu. Na druhej
1
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strane nadmerná konzumácia grilovaného mäsa zvyšuje riziko vzniku nádorov žalúdka,
kolónu, prsníka, ako aj pankreasu, čo súvisí s prítomnosťou karcinogénov, ako je benzpyrén
v jedlách pripravovaných pri vysokých teplotách (17).
Funkčné potraviny
Doposiaľ neexistuje jasná definícia funkčných potravín (FP), ale podľa Kanadských
regulačných úradov (Food Directorate of Health Canada) sa FP od roku 1998 definujú ako
bežné konvenčné potraviny, ktoré sa konzumujú ako súčasť bežnej stravy, pričom okrem
výživovej hodnoty majú priaznivý vplyv na fyziologický stav príjemcu a/alebo redukujú
riziko chronických ochorení (7). Niekedy sa funkčné potraviny zamieňajú s pojmom
nutraceutiká. Nutraceutiká sa definovali ako produkty, ktoré sú izolované, resp. purifikované
z potravín, a sú bežne dostupné v „liekovej forme“, ale nie sú súčasťou potravín a zároveň
príjemcovi poskytujú fyziologický benefit, ako aj ochranu voči rôznym chronickým
ochoreniam (7). Z toho je jasné, že hlavným rozdielom medzi nutraceutikami a FP je forma,
v akej sa prijímajú. Nutraceutické produkty môžu obsahovať iba jednu aktívnu zložku, resp.
komponent (kalciové tablety) alebo varietu podobných (multivitamínové kapsuly) či
odlišných (mix rastlinných extraktov) zložiek. V každom prípade má príjemca na výber, či si
dá nutraceutikum alebo bude konzumovať originálne jedlo – funkčnú potravinu, aby získal
želaný nutrient alebo aktívnu ingredienciu.
Probiotiká a probiotické funkčné potraviny
Probiotiká sú podľa FAO (Food and Agriculture Organization) a WHO (World Health
Organization) definované ako živé mikroorganizmy, ktoré, ak sa prijímajú v dostatočnom
množstve, pozitívne ovplyvňujú zdravie príjemcu (5). Probiotické baktérie sú normálnou
súčasťou našej mikroflóry, ktorá osídľuje GIT. Za fyziologických okolností sa podieľajú na
produkcii niektorých vitamínov, polynenasýtených mastných kyselín, uplatňujú sa v
metabolizme žlčových kyselín, znižujú pH v čreve a sú schopné stimulovať resp. inhibovať
zložky imunitného systému. Spočiatku sa im pripisovali len pozitívne účinky, ktoré sa
pozorovali v prevencii ochorení GIT. V súčasnosti veľké množstvá experimentov poukazujú
aj na ich ďalšie beneficiálne účinky prejavujúce sa aj mimo GIT, ako je zmiernenie
symptómov niektorých alergií alebo zníženie sérového cholesterolu. Svoje uplatnenie
probiotické preparáty dnes nachádzajú najmä v prevencii hnačkovitých ochorení u detí, ale aj
u dospelých, pri infekciách spôsobených Helicobacter pylori, kolitídach, pri urogenitálnych
infekciách u žien, ako aj v prevencii nádorových, alergických alebo kardiovaskulárnych
ochorení, keďže sú schopné ovplyvniť lipidový metabolizmus (15).
Probiotické funkčné potraviny sa definujú ako funkčné potraviny obsahujúce živé
mikroorganizmy, ktoré pozitívne vplývajú na zdravie príjemcu, a to podporou vytvorenia
rovnováhy črevnej mikroflóry, ak sa prijmú živé a v dostatočnom množstve. Väčšina
probiotík nachádzajúcich sa v týchto potravinách je prirodzeného pôvodu a najčastejšími
rodmi sú Lactobacillus a Bifidobacterium (7). Najbežnejšími probiotickými FP aj na
Slovensku sú fermentované mliečne produkty. Najpopulárnejším z týchto produktov je jogurt,
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ale popri ňom sú na trhu dostupné aj jogurtové nápoje, acidofilné mlieko, zakysanka, kefír,
ako aj syry, syrové nátierky a bryndza. Všetky tieto mliečne produkty môžu byť obohatené
o konkrétny jeden, resp. skupinu probiotických kmeňov, čím sa stávajú probiotickými
funkčnými potravinami. Zdravotné benefity fermentovaných funkčných potravín súvisia
nielen s priamou aktivitou živých probiotických mikróbov, ale aj pôsobením metabolitov
vznikajúcich v priebehu fermentácie (13). Sú to bioaktívne peptidy, vitamíny, oraganické
kyseliny vrátane esenciálnych mastných kyselín a podobne. Hydrolýzou mliečnych bielkovín
probiotikami vznikajú menšie peptidy, ktoré vykazujú rôzne pozitívne účinky. Podieľajú sa
napríklad na znižovaní krvného tlaku (valyl-prolyl-prolín), podporujú využiteľnosť vápnika
(kazeinofosfopeptidy), zúčastňujú sa na transporte minerálnych látok (fospfopeptidy) alebo
inhibujú patogénne baktérie (laktoferín) (6).
V súčasnosti potravinárske spoločnosti ponúkajú aj iné netradičné funkčné potraviny
obsahujúce probiotiká, ako sú cereálne či čokoládové tyčinky s probiotickou kultúrou.
Probiotiká a nádorové ochorenia
Probiotiká nachádzajú svoje miesto aj v prevencii nádorových ochorení. Viacerí autori
popisujú ich pozitívny efekt najmä v prevencii vzniku nádorov GIT. Najčastejšie sa
vyskytujúcim karcinómom tráviaceho traktu je kolorektálny karcinóm a jeho výskyt neustále
stúpa. Epidemiologické štúdie poukazujú na skutočnosť, že incidencia kolorektálneho
karcinómu dosahuje najvyššie čísla v „západnej“ populácii (2). Keď si odmyslíme genetickú
predispozíciu, najdôležitejším faktorom uplatňujúcim sa v etiológii tohto karcinómu zostáva
životný štýl, ktorého súčasťou je vysoko tuková diéta s nízkym obsahom vlákniny. Dôležité
miesto v správnom fungovaní GIT zohráva črevná mikroflóra. Tá za fyziologických
podmienok produkuje v čreve široké spektrum biologicky aktívnych metabolitov, ktoré
ovplyvňujú normálny vývoj a funkciu hostiteľského organizmu. Na druhej strane bakteriálna
flóra môže ovplyvniť kolorektálnu karcinogenézu, a to produkciou enzýmov, ktoré
transformujú prokarcinogény na aktívne karcinogény (4). Medzi tieto patria β-glukuronidáza,
glykozidáza, azoreduktáza, nitroreduktáza. Z hlavných mechanizmov, ktoré mikroflóra
uplatňuje pri vývoji karcinómu, patrí už spomínaná produkcia enzýmov, ktorými dochádza ku
konverzii prokarcinogénov na karcinogény, dekonjugácia žlčových kyselín a tvorba
sekundárnych žlčových kyselín (9). Ak teda zvážime úlohu črevnej mikroflóry v rozvoji
kolorektálneho karcinómu, tak využitie faktorov, ktoré modulujú zloženie a aktivitu
mikroflóry, by mohlo predstavovať jednu z možností, ktorými by sme mohli inhibovať vznik,
resp. následný rozvoj tumorov. Práve probiotiká predstavujú jeden z takýchto potenciálnych
modulátorov.
Experimentálne dôkazy o antikarcinogénnej aktivite probiotík máme buď z in vitro
štúdií uskutočnených na nádorových bunkových líniách alebo z in vivo experimentálnych
prác, ktoré poukazujú najmä na supresiu tvorby pre-neoplastických lézií v GIT hlodavcov,
u ktorých sa karcinogenéza indukovala najmä podávaním chemických karcinogénov (16).
Ešte lepšie výsledky, tzv. amplifikácia antikarcinogénneho účinku probiotík, sa dosiahli
u hlodavcov, ak sa probiotiká podávali v kombinácii s prebiotikami (napr. s frukto-
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oligosacharidmi). Problémom zostáva skutočnosť, že hlodavce nepredstavujú ideálny model
v porovnaní s človekom, najmä pre anatomické odlišnosti v stavbe kolónu. V humánnych
štúdiách sa protektívny význam probiotík potvrdil nepriamo prostredníctvom zníženia
exkrécie fekálnych mutagénov, poklesu aktivity enzýmov spôsobujúcich konverziu
prokarcinogénov, zvýšenia aktivity detoxifikačných enzýmov a stimuláciou imunity (12).
Mechanizmy antikarcinogénneho efektu probiotík
Kolorektálne tumory vznikajú sériou dobre definovaných histologických zmien, ktoré
paralelne sprevádzajú mutácie, aktivácie a delécie onkogénov a tumorsupresorových génov.
V literatúre nachádzame množstvo predpokladov, špekulácií, ako aj dôkazov o tom, kde sa
v tomto procese probiotiká uplatňujú. Keďže dnes je zjavné, že rôzne probiotické kmene majú
rôzne účinky, je pravdepodobné, že rôzne kmene sa môžu uplatňovať aj v rôznom štádiu
karcinogenézy. Predpokladá sa, že probiotiká uplatňujú niekoľko anti-karcinogénnych
mechanizmov:
− supresia rastu a metabolickej aktivity baktérií produkujúcich karcinogény (inhibícia
enzýmov – β-glukorunidáza, glykozidáza, azoreduktáza, nitroreduktáza),
− priama väzba karcinogénov,
− antigenotoxická aktivita,
− stimulácia imunitného systému,
− interakcia s kolonocytmi,
− produkcia fyziologicky aktívnych antimutagénnych metabolitov,
− inhibícia konverzie žlčových kyselín na sekundárne a terciárne,
− produkcia butyrátu stimulujúceho apoptózu abnormálnych buniek (4).
Probiotiká majú schopnosť modulovať metabolickú aktivitu črevnej mikroflóry, a to
prinajmenšom troma spôsobmi:
− kompetíciou s črevnými baktériami,
− produkciou antimikrobiálnych produktov, ako sú bakteriocíny a kontrolou rastu ostatných
druhov mikroflóry,
− produkciou organických kyselín, čím znižujú luminálne pH a tým modulujú aj enzymatickú
aktivitu.
Burns a Rowland (1) dokumentovali zníženie fekálnej koncentrácie nitroreduktázy,
azoreduktázy a β-glukuronidázy (mikrobiálne enzýmy asociované s produkciou karcinogénov
v čreve) u ľudí konzumujúcich mliečne produkty. Rovnako aj Ling a kol. (11) pozorovali
zmenu fekálnej enzymatickej aktivity u starších dobrovoľníkov, ktorí konzumovali prípravok
obsahujúci Lactobacillus rhamnossus GG.
Probiotiká sú schopné inhibovať konverziu žlčových kyselín na sekundárne
a terciárne. Tieto kyseliny majú cytotoxický vplyv na epiteliálne bunky tým, že podporujú
bunkovú proliferáciu, čím dochádza k vyššej možnosti vzniku nádorov (10). Inhibícia
premeny žlčových kyselín vybranými kmeňmi probiotík spočíva jednak v ovplyvnení aktivity
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enzýmu 7α-dehydroxyláza, ako aj v priamej väzbe žlčových kyselín (4). Probiotickými
mikroorganizmami je možné upraviť aj zloženie črevnej mikroflóry, ktorá sa v negatívnom
zmysle podieľa na zvýšenej premene primárnych žlčových kyselín na sekundárne.
Konzumácia probiotík sa spája aj so zvýšenou aktivitou detoxifikačných enzýmov
napr. glutation-S-transferázy (3).
In vitro štúdie zamerané na anti-genotoxickú aktivitu probiotík odhalili, že niektoré
probiotické kmene sú schopné inhibovať poškodenie molekúl DNA v kolóne potkanov
s chemicky indukovanou karcinogenézou (14). V danej štúdii sa táto vlastnosť popísala pre
kmeň L. cassei Shirota.
Pozitívne pôsobenie probiotík počas promočnej fázy karcinogenézy sa uplatňuje
najmä znížením počtu aberantných krýpt, ktoré sa považujú za prekarcinogénne lézie
u potkanov, rovnako ako aj u človeka. Ďalšou možnosťou ich pôsobenia je ovplyvnenie
integrity epiteliálnej bariéry. Lafuente a kol. zaznamenali vo svojej in vivo štúdii zlepšenie
funkcie tejto bariéry (8). Z týchto pozorovaní sa zdá, že probiotiká ovplyvňujú karcinogénezu
počas promočnej fázy na bunkovej úrovni a modulujú signálne dráhy v bunkách.
Z vyššie spomínaných mechanizmov antikarcinogénneho účinku probiotík patrí medzi
významné aj produkcia fyziologicky aktívnych antimutagénnych metabolitov. Primárnymi
metabolitmi baktérií mliečneho kvasenia sú acetoacetát, acetát a laktát. Acetát predstavuje
kyselinu s krátkym reťazcom, ktorá má najvyššie zastúpenie v stolici človeka. V tele sa môže
acetát absorbovať a využiť periférnymi tkanivami, alebo ho využijú črevné baktérie
nachádzajúce sa v kolóne na produkciu butyrátu (kyselina maslová). Laktát a acetoacetát
môžu rovnako slúžiť ako substráty pre črevnú mikroflóru alebo sa degradujú na iné mastné
kyseliny s krátkym reťazcom. Mastné kyseliny s krátkym reťazcom, nachádzajúce sa
v lumene čreva, majú antikarcinogénny potenciál, pričom najvyšší účinok sa pripisuje
butyrátu (4). Butyrát predstavuje preferovaný zdroj energie pre kolonocyty a v týchto
bunkách je zapojený do regulačnej siete podieľajúcej sa na kontrole apoptózy a bunkovej
diferenciácie. Na molekulárnej úrovni butyrát ovplyvňuje génovú expresiu prostredníctvom
fosforylácie a acetylácie histónov (4).
Dnes už jednoznačne preukázanou vlastnosťou probiotík je aj ich schopnosť
ovplyvňovať jednotlivé funkcie imunitného systému. Potenciálny mechanizmus založený na
supresii karcinogenézy indukovanej probiotikami je veľmi zložitý a komplexný. Rôzne
kmene probiotík sú schopné stimulovať, resp. inhibovať celú škálu prozápalových,
protizápalových, alebo regulačných faktorov imunitného systému. Tieto stimuly môžu
inhibovať karcinogenézu, avšak druhovo/kmeňovo závislá variabilita odpovedí komplikuje
snahy presne porozumieť úlohe imunity pri vysvetlení antikarcinogénneho efektu probiotík.
Z doterajších experimentov máme poznatky o tom, že pri zápalovej odpovedi dochádza
k aktivácii monocytov a makrofágov, ktoré sú schopné produkovať cytotoxické molekuly,
ktoré lyzujú nádorové bunky in vitro. Rovnako aj cytokíny IL-1 a TNFα majú cytotoxický
a cytostatický efekt na neoplastické bunky v in vitro podmienkach. NK (natural killer) bunky
sú efektívne voči nádorovým bunkám a ich nízka aktivita sa asociuje s vyšším rizikom vzniku
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rakoviny. Spomínané parametre sa sledovali v rôznych animálnych, ale aj humánnych
experimentoch, v ktorých sa podávali rôzne probiotické kmene. Imunitná odpoveď
probiotického kmeňa je druhovo špecifická, avšak tieto experimenty poukazujú na fakt, že
antikarcinogénny mechanizmus pôsobenia probiotík sa pri niektorých kmeňoch uplatňuje aj
touto cestou.
Záver
Na základe uskutočnených experimentov zameraných na antikarcinogénny účinok
probiotík môžeme konštatovať, že probiotiká majú tento antikarcinogénny potenciál.
Antikarcinogénny účinok je silne druhovo špecifický. Predpokladá sa niekoľko možných
antikarcinogénnych mechanizmov, ktoré pravdepodobne pôsobia synergicky. Interakcia
medzi komenzálnou mikroflórou a hostiteľom vo vzťahu ku karcinogenéze nie je ešte úplne
objasnená. Napriek tomu je evidentné, že vplyv probiotík na túto interakciu je beneficiálny,
minimálne v animálnych modeloch. Pred tým, než by sme odporučili užívanie probiotík, ako
účinnú humánnu antikarcinogénnu profylaxiu, je nutné lepšie pochopenie mechanizmov a
rovnako aj identifikácia najúčinnejších probiotických kmeňov.
Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Burns A, Rowland I. Anti-carcinogenicity of probiotics and prebiotics. Curr Issues Intest Microbiol 2000; 1:
13-24.
Cappocaccia R, Colona M, Corazziari I, De Angelis R, Francisci S, Micheli A, Mugno E. Measuring cancer
prevalence in Europe: the EUROPREVAL project. Ann Oncol 2002; 13: 831-839.
Challa A, Rao DR, Chawan CB, Shackleford L. Bifidobacterium longum and lactulose suppress
azoxymethane-induced colonic aberrant crypt foci in rats. Carcinogenesis 1997; 18: 517-521.
Commane D, Hughes R, Shortt C, Rowland I. The potential mechanisms involved in the anti-carcinogenic
action of probiotics. Mutat Res 2005; 591: 276-289.
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/Reid.pdf.
Ebringer L. Probiotické potraviny na Slovensku. In: Kuchta M, Pružinec P, Bomba A, Bunganič I, Butášová
G, Ebringer L, et al. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne. Bratislava: Magnus Press, 2006: 23-26.
Fearworth ER. Nutraceutical and functional foods – definitions. In: Morais R. Functional foods: An
introductory course. Greca Artes Gráficas, 2001: 13-14.
Garcia Lafuente A, Antolin M, Guarner F, Crespo E, Malagelada JR. Modulation of colonic barrier function
by the composition of the commensal flora in the rat. Gut 2001; 48: 503-507.
Jablonská M a kol. Kolorektálny karcinóm, včasná diagnóza a prevencia. Praha: Grada Publishing s.r.o.,
2000: 62-64.
Ling WH. Diet and colonic microflora interaction in colorectal cancer. Nutr Res, 1995; 15: 439-454.
Ling WH, Hanninen O, Mykkanen H, Heikura, Salminen S, Von Wright A. Colonisation and fecal enzyme
activities after oral Lactobacillus GG administration in elderly nursing home residents. Ann Nutr Metab,
1992; 36: 162-166.
Mego M. Probiotiká a onkologické ochorenia. In: Kuchta M, Pružinec P, Bomba A, Bunganič I, Butášová
G, Ebringer L, et al. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne. Bratislava: Magnus Press, 2006; 146-149.
Meisel H. Overview on milk protein-derived peptides. Int Dairy J 1998; 8: 363-373.
Pool-Zobel B, Bertram B, Knoll M, Lambertz R, Neudecker C, Schillinger U, Schmezer P, Holzapfel WH.
Antigenotoxic properties of lactic acid bacteria in vivo in the GI tract of rats. Nut Cancer 1993; 20: 271-281.
Reid G, Jass J, Sebulsky MT, McCormick JK. Potential use of probiotics in clinical practice. Clin Microbiol
Rev 2003; 16: 658-672.
Sang-Myeong L, Wan-Kyn L. Inhibitory effects of lactic acid bacteria on the azoxymethane-induced colonic
preneoplastic lesions. J Microbiol 2000; (38)3: 169-175.
Sinha R, Peters U, Cross AJ, Kulldorff M, Weissfeld JL, Pinsky PF, Rothman N, Hayes RB. Meat, meat
cooking methods and preservation, and risk for colorectal adenoma. Cancer Res 2005; 65(17): 8034–8041.

188

Životné podmienky a zdravie, 2011

EXTRAKT PAGAŠTANU KONSKÉHO V PREVENCII RAKOVINY

V. Szabadosová, E. Hijová, B. Pramuková, J. Žofčáková
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
Pagaštan konský je okrasná a úžitková drevina, ktorá pochádza z Balkánu a Malej
Ázie. Podľa Bencata a Bencata (1) pagaštan patrí k najrozšírenejším introdukovaným
drevinám na Slovensku. Pagaštan konský je strom dorastajúci až do výšky 30 metrov. V
období od mája do júna kvitne. Časťou, ktorá sa najčastejšie zbiera, sú plody, známe ako
gaštany. Ďalej sa zbiera kvet a ojedinele aj kôra. Pagaštan konský je vo všetkých európskych
krajinách bežne rastúci strom. Je aj dôležitou surovinou pre farmaceutický priemysel.
Látky (predovšetkým aescín) obsiahnuté v gaštanoch majú farmakologicky cenené
účinky. Priaznivo ovplyvňujú pružnosť a pevnosť cievnych stien, ovplyvňujú lymfatický
systém, tlmia a odstraňujú opuchy a majú protizápalový účinok. Droga uľahčuje aj
odkašliavanie a rozpúšťanie hlienu pri zápale horných a dolných dýchacích ciest. Používa sa
pri liečbe hemoroidov, vredov predkolenia, kŕčových žíl, zápale žíl a pri výskyte trombózy.
Pomáha aj pri poruchách periférneho prekrvovania (studené nohy a ruky) a pri niektorých
formách migrény. Vďaka antisklerotickým účinkom nachádza droga uplatnenie aj
v prípravkoch na liečbu a prevenciu mozgových príhod. Odvar z kvetov sa používa pri liečbe
kožných zápalov a menších popálenín a na zmenšenie opuchov. Ako kloktadlo pomáha
ľahšiemu odkašliavaniu a rozpúšťaniu hlienov. Pri vnútornom užívaní treba byť opatrný,
pretože účinné látky gaštanu ovplyvňujú funkciu hormónov nadobličiek. Odporúča sa vždy na
istý čas prerušiť užívanie (2).
Historicky sa extrakt zo semien pagaštanu používal ako liek na rôzne choroby, vrátane
reumatizmu, rektálnych ťažkostí (3), poruchy GIT a močových ciest, horúčky (prvá písomná
zmienka z roku 1720), hemoroidov (písomná zmienka z roku 1886). V Európe sa v poslednej
dobe extrakt z pagaštanu používa pri chronickej žilovej nedostatočnosti, hemoroidoch,
postoperačných edémoch a pri zlepšení stavu pokožky. V Spojených štátoch má extrakt širšie
využitie ako efektívna terapia pri žilovej nedostatočnosti a edémoch, ktoré potvrdili rôzne
štúdie (4).
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Účinné látky pagaštanu konského
Hlavnou aktívnou zložkou extraktu zo semien pagaštanu je escín. Escín je vlastne
zmes triterpénových saponínov, ktorý sa vyskytuje v dvoch formách (α a β). Navzájom sa
odlišujú rozpustnosťou vo vode a bodom topenia. Ďalšie významné zložky extraktu sú
bioflavonoidy (kvercetín a kaempferol), proantokyanidín A2 (antioxidant) a kumaríny (fraxín
a eskulín) (5).
Escín ako triterpénový saponín predstavuje hlavnú účinnú zložku extraktu zo semien
pagaštanu. Vyskytuje sa v dvoch formách. Vo vode nerozpustný β-escín, ktorý je účinnejší
a jeho vo vode rozpustný stereoizomér α-escín. Je to amorfná zmes triterpénových saponínov
ako protoaescigenín, aescigenín, barringtogenol C a D, ktoré sa v súčasnej medicíne
používajú ako preparáty normalizujúce permeabilitu kapilár (6). Dokázalo sa, že escín má
protizápalový, protiedémový a venotonický účinok, na základe čoho prispieva k zlepšeniu
priepustnosti ciev.
Protiedémový účinok escínu sa dosiahuje jeho schopnosťou inhibovať hypoxiu
a následne redukovať množstvo ATP v endotelových bunkách, čím dochádza k uvoľňovaniu
prostaglandínov, faktorov aktivujúcich krvné doštičky a k chemotaxii neutrofilov (7). Escín
takisto znižuje adherenciu a aktiváciu bielych krviniek, čím zabraňuje vzniku edémov a má
protektívny účinok na cievy. Protizápalový účinok escínu bol dokázaný na animálnych
modeloch. Escín spôsobuje uvoľňovanie zápalových mediátorov znížením aktivácie
leukocytov a znížením adhezivity (8). Venotonický účinok escínu sa pripisuje jeho schopnosti
zvyšovať produkciu prostaglandínu F2, ktorý inhibuje katabolizmus mukopolysacharidu
cievneho tkaniva, a tým sa zvyšuje kontraktilita ciev (9).
Protinádorový účinok escínu
Protinádorový účinok escínu, alebo extraktu pagaštanu, bol popísaný len v niekoľkých
experimentálnych prácach. Prospešné vlastnosti escínu, ako zlepšenie vstupu iónov do
kanálov, zvýšenie žilového napätia, uvoľňovanie prostaglandínu F2, antagonizmus 5 HT
a histamínu a jeho vlastnosť znižovať aktivitu hyaluronidázy, ho predurčujú na kandidáta za
vhodný protinádorový prostriedok. Dôkazom sú aj výsledky, kde β-escín inhiboval rast
rôznych nádorových bunkových línií (KB bunková línia z ľudského karcinómu nosohltanu,
H22 bunková línia z nádoru pečene myši, S180 bunková línia zo sarkómu myši) (10). Patlolla
a kol. (11) dokumentovali in vivo chemopreventívny účinok escínu u potkanov, kde escín
inhiboval azoxymetánom indukovanú tvorbu aberantných kryptických ložísk v črevách. Ich
výsledky tiež ukázali, že β-escín v závislosti od dávky potláča bunkovú proliferáciu
a indukuje apoptózu u buniek kolorektálneho nádoru (HT-29). Ďalej zistili, že escín indukuje
zastavenie bunkového cyklu vo fáze G1/S u buniek HT-29, čo môže byť jedným z možných
vysvetlení jeho antiproliferatívneho účinku. Toto zastavenie bunkového cyklu autori spájajú
s indukciou p21 waf1/cip1 (inhibítor cyklín-dependentných kináz) a/alebo znížením hladiny
komplexu Cdk2 a cyklínu A a E a zníženou fosforyláciou proteínu Rb (fosforylácia Rb
cyklín-dependentnými kinázami vedie k aktivácii génovej expresie, ktorá je nevyhnutná pre
priebeh bunkového cyklu a proliferácie).
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Neskôr Niu a kol. (12) dokumentovali antiproliferatívnu a proapoptotickú aktivitu
beta-escínu. Beta escín v závislosti od času a dávky signifikantne inhiboval proliferáciu
buniek HL-60 (humánna akútna myeloidná leukémia). V dávke 30 µg.ml-1 indukoval
fragmentáciu DNA, ako aj translokáciu fosfatidylserínu (skorá apoptóza), čo autori preukázali
značením anexinom V a detekovali prietokovou cytometriou. Beta escín taktiež zastavil
bunkový cyklus v G1/S fáze a viedol k akumulácii buniek v sub-G0/G1 fáze, čo sa považuje
za apoptózu. Podobné výsledky zistili aj u buniek K562 (ľudská chronická myeloidná
leukémia) (13). Protinádorový účinok escínu sa dokázal aj v štúdii, kde sa sledoval jeho
cytotoxický a antiproliferatívny účinok na vybraných nádorových bunkových líniách. Zistilo
sa, že extrakt pagaštanu signifikantne redukuje prežívanie MCF-7 (nádor prsníka) buniek
v koncentrácii 62,5 μg/ml a escín dokonca v koncentrácii 7,8 μg/ml. Dlhodobá kultivácia
HeLa buniek (nádor krčka maternice) s extraktom pagaštanu, a aj s escínom, viedla
k signifikantnej blokáde tvorby kolónií nádorových buniek (14). Protinádorový účinok
extraktu pagaštanu sa dokázal aj pri hepatocelulárnom karcinóme, kde sa dokázalo, že escín
ovplyvňuje zástavu bunkového cyklu v kontrolnom bode a kaspáza-nezávislú bunkovú smrť
v HepG bunkách (15). Súčasné poznatky dokazujú, že escín inhibuje aktiváciu NF-kappaB
inhibíciou IkappaB kinázového komplexu, čo vedie k zníženiu prežívania buniek
regulovaných cez NF-kappaB a takisto k zníženiu tvorby produktov metastatických génov,
čím sa zvýši citlivosť buniek k cytokínom a chemoterapeutickým látkam (16).
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ÚČINOK INULÍNU V PROCESE EXPERIMENTÁLNEJ KARCINOGENÉZY1

E. Hijová, V. Szabadosová, A. Chmelárová, A. Bomba
Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Kolorektálny karcinóm – karcinóm hrubého čreva a/alebo rekta patrí medzi
najčastejšie príčiny úmrtia na rakovinové ochorenia (2), Slovensko nevynímajúc. Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) a WHO štatistický informačný systém (WHOSIS) uvádzajú,
že úmrtnosť na rakovinu bude narastať, pričom sa odhaduje, že do roku 2015 podľahne
rakovine 9 miliónov a do roku 2030 až 11,4 milióna ľudí (7). Rizikovými faktormi pre vznik
karcinómu sú predovšetkým genetické dispozície, chronické zápalové črevné ochorenia
a nesprávne stravovacie návyky a nedodržiavanie zásad zdravého životného štýlu (6).
Ukazuje sa, že syntetické prípravky používané na liečbu civilizačných chorôb síce riešia
niektoré zdravotné problémy, ale zároveň majú mnohé vedľajšie negatívne účinky na ľudský
organizmus. Z uvedených dôvodov výrazne stúpa záujem o využívanie ekologických metód
prevencie a liečby chorôb v celosvetovom meradle. Význam črevnej mikroflóry pri udržovaní
zdravia podnietil zvýšenie záujmu o potraviny obsahujúce probiotické baktérie a prebiotiká,
ktoré predstavujú účinnú alternatívu prevencie a liečby civilizačných chorôb.
Cieľom experimentálnej práce bolo zistiť účinok najznámejšieho prebiotika – inulínu
na aktivitu glykolytického enzýmu ß-glukuronidázy, koncentráciu žlčových kyselín, lipidov
a mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCFA) počas dimethylhydrazínom (DMH)
indukovanej karcinogenézy hrubého čreva.
Materiál a metódy
Potkany (n = 24) vo veku 6 mesiacov s priemernou hmotnosťou 387,50 ± 69,90 g
v kontrolnej a 350,83 ± 32,64 g v experimentálnej skupine sa chovali v konvenčných
podmienkach Centrálneho zvieratníka LF UPJŠ, kŕmili sa vysokotukovou diétou s obsahom
tuku do 10% na kg krmiva, napájali vodou ad libitum, s dennou kontrolou spotreby krmiva
a vody. Experiment schválila Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súlade
1

This work was supported by the grant VEGA 1/0372/10 and partially supported by the Agency of the
Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of the EU, under project ITMS: 26220120058
(40%)
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s legislatívnymi ustanoveniami. Dĺžka experimentu bola 8 týždňov, pričom dva týždne po
jeho začatí sa iniciovala karcinogenéza subkutánnym podaním prokarcinogénu
dimethylhydrazín (N,N-Dimethylhydrazine, DMH), firmy Merck (Nemecko) v dávke 20
mg/kg ž. hm., s. c., 2-krát s týždenným intervalom. Prebiotikum – inulín obohatený
o oligofruktózu (BeneoSynergy 1) firmy ORAFTI (Belgicko) sme aplikovali v dávke 2% na
kg krmiva potkanom v experimentálnej skupine. Po ukončení experimentu sme v celkovej
anestéze (Ketamín v dávke 100mg/kg + Xylazín 15 mg/kg ž.hm., i.p) zvieratám odobrali
biologický materiál (vzorky obsahu hrubého čreva a krv). V čerstvých vzorkách obsahu
hrubého čreva sme stanovili enzýmovú aktivitu ß-glukuronidázy použitím API ZYM kitu
(BioMérieux, Francúzsko) podľa návodu výrobcu a vyjadrili škálou od 0 (negatívna reakcia)
do 5 (maximálna aktivita). Hodnoty mastných kyselín s krátkym reťazcom v kolóne sme
analyzovali plynovou chromatografiou Hewlett Packard (USA). Vzorky krvi získané
punkciou zo srdca sme centrifugovali pri 2500 G/15 min a získané krvné sérum sme použili
na stanovenie koncentrácie žlčových kyselín komerčným setom firmy Trinity Biotech (Írsko),
a lipidových parametrov setmi firmy Biolatest (Česká Republika).
Na stanovenie významnosti rozdielov medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou
sme použili Studentov t-test a ANOVA. Za štatisticky významné sa považovali rozdiely, ak
P < 0,05.
Výsledky
V priebehu celého experimentu sme nezaznamenali úhyn, prípadne zhoršenie
zdravotného stavu zvierat. Priemerná hmotnosť zvierat sa zvýšila o 2,1% (395,83 ± 74,40 g)
v kontrolnej skupine a v experimentálnej skupine o 2,8% (360,83 ± 47,19 g). Hmotnosť
zvierat sa menila v závislosti od spotreby krmiva. Kontrolná skupina zvierat predstavovala
skupinu s najvyšším rizikom pre vývoj rakoviny hrubého čreva s kumuláciou dvoch
rizikových faktorov, a to vysokotuková diéta a DMH. Antitumorová aktivita prebiotík
realizovaná supresiou baktérií produkujúcich ß-glukuronidázu, ktoré katalyzujú konverziu
prokarcinogénov na karcinogény, signifikantne znížila aktivitu ß-glukuronidázy oproti
kontrolnej skupine (4,25 ± 0,52 vs. 0,83 ± 0,52, P < 0,001), (obr. 1).
Liečba potkanov inulínom znížila koncentráciu žlčových kyselín (16,84 ± 6,33 µmol/l
vs.11,72 ± 4,22 µmol/l, P < 0,01), celkového cholesterolu (1,39 ± 0,22 µmol/l vs. 0,83 ± 0,19
µmol/l, P < 0,001) a triacylglycerov (1,05 ± 0,32 µmol/l vs. 0,57 ± 0,23 µmol/l, P < 0,001)
(obr. 2 a 3). Fermentácia inulínu v hrubom čreve zvýšila produkciu SCFA predovšetkým
kyseliny maslovej (P < 0,01) (obr. 4).
Diskusia
Termín prebiotikum koncipovali Roberfroid a Gibson v roku 1995 (3). Obaja boli
zainteresovaní v príprave konceptu „funkčné potraviny“, medzi ktoré patria aj prebiotiká.
Prebiotiká sú vo všeobecnosti definované ako nestráviteľné potravinové zložky, ktoré sú
rezistentné na účinok hydrolytických enzýmov v hornej časti GIT, prechádzajú do kolónu v
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nezmenenom stave a priaznivo ovplyvňujú mikroflóru hostiteľského organizmus selektívnou
stimuláciou rastu, alebo aktivitu jedného alebo niekoľkých druhov zdraviu prospešných
mikroorganizmov v hrubom čreve, a súčasne potláčajú patogénne baktérie prítomné v
mikroflóre. V roku 2004 bola táto definícia upravená a dnes sú prebiotiká definované ako
selektívne fermentované ingrediencie (zložky potravín), ktoré umožňujú špecifické zmeny v
zložení a/alebo aktivite mikroorganizmov v GIT, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie
hostiteľa (5).
*** P < 0,001
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Obr. 4. Prebiotikum a mastné kyseliny s krátkym reťazcom

Termíny „funkčné potraviny“, „nutraceutiká“, „potravinové doplnky“ sú pojmy, ktoré
sa čoraz častejšie implementujú do našich slovníkov. O ich potenciáli/benefite pri
zmierňovaní zdravotných problémov, predovšetkym v gastrointestinálnom trakte, sa neustále
diskutuje. Koncept funkčných potravín vytvorili v roku 1980 v Japonsku a prvá kniha
o funkčných potravinách vyšla v roku 2000 (4).
Prebiotiká sú produkty prevažne prírodného charakteru, nachádzajúce sa v rastlinách,
ako sú artičoky, čakanka, cibuľa, cesnak, ovocie, zelenina, strukoviny a podobne, ktoré sa ako
aditíva pridávajú do potravinárskych produktov a doposiaľ ich využíva prevažne západná
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populácia. Prebiotiká majú multifunkčný charakter, využívajú sa ako prírodná náhrada tuku
a cukru, na úpravu textúry, chutnosti a jemnosti v potravinárskych komoditách, ako sú napr.
mliečne produkty (jogurty, syry, nápoje), mrazené dezerty, ovocné produkty, cereálne
a extrudované výrobky, chlieb, pečivo, plnky, cukrovinky, čokoláda, diétne výrobky, výrobky
z masla, šalátové dressingy, mäsové produkty, vrátane nápojových produktov. Všetky
doterajšie komerčné prebiotické produkty sú sacharidy, a to prevažne oligosacharidy,
fruktooligosacharidy alebo niektoré polysacharidy, ktoré sú čiastočne alebo úplne rezistentné
voči účinkom tráviacich enzýmov hostiteľa. Neabsorbujú sa, ani sa nemetabolizujú v hornej
časti tráviaceho traktu. Preto sú schopné dosiahnuť hrubé črevo, kde môžu reagovať
s mikrobiálnou flórou a črevnými bunkami, podporovať rast a metabolickú aktivitu
probiotických a niektorých črevných baktérií, a tým zvýšiť ich prospešné účinky. Hovorí sa
o tzv. bifidogénnom efekte.
Prebiotiká využívajú ako špecifické rastové substráty prospešné baktérie, napr.
lactobacily. Nevyužívajú ich patogény, resp. potenciálne patogény. Indukujú enzymatický
systém prospešných baktérií, ktorý ich fermentuje na organické mastné kyseliny s krátkym
reťazcom (SCFA) a produkty, ako sú vodík, metán a CO2. Tým sa vytvárajú priaznivé
podmienky pre kolonizáciu tráviaceho traktu prospešnými baktériami a naopak, rast
nežiaducej mikroflóry sa potláča. Zvýšená produkcia SCFA črevnou mikroflórou, ktorá
využíva tieto nestráviteľné oligosacharidy môže byť ochranou pred rozvojom kolorektálnej
rakoviny (1). Prebiotiká reagujú s proteínovými receptormi, prítomnými na povrchu
mikrobiálnych buniek alebo epiteliálnych buniek tráviaceho traktu a ovplyvňujú bakteriálnu
adherenciu a imunomoduláciu. Skúmajú sa ďalšie pomocné účinky, ako je zvýšenie absorpcie
niektorých minerálnych látok (Ca++, Mg++), inhibícia prekancerózy adenómu a karcinómu.
Ďalším benefitom používania prebiotík je ich schopnosť posilniť imunitný systém organizmu,
prispieť k znižovaniu cholesterolu a triacylglycerolov v krvi, ako jedného z hlavných
rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb, stimulovať črevnú peristaltiku a urýchliť
prechod trávenej potravy, takže stena čreva je kratšie vystavená pôsobeniu prípadných
škodlivých zložiek potravy a splodín látkovej premeny. Pomáhajú bojovať proti obezite, majú
využitie pri redukčných diétach, viažu vodu, tým sa zväčšuje objem požitej potravy
a vyvolávajú pocit sýtosti, stabilizujú hladinu krvného cukru u diabetikov. Zvýšená aktivita
bakteriálnych enzýmov súvisí so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny. Sú to enzýmy
produkované mikroflórou hrubého čreva zapojené v II. fáze pečeňovej detoxikácie, počas
ktorej dochádza ku konjugácii toxínov s kyselinou glukurónovou. Konjugované toxíny sa
pečeňou vylučujú z organizmu. Aktivita enzýmov s toxickými vlastnosťami sa dá upraviť
zmenou, resp. doplnením stravy, napríklad o prebiotikum. Potvrdila sa antitumorová aktivita
prebiotík, ktorá sa môže realizovať buď priamo inhibíciou nádorových buniek, alebo
supresiou baktérií produkujúcich ß-glukuronidázu, ktoré katalyzujú konverziu
prokarcinogénov na proximálne karcinogény.
Záver
Výsledky našej experimentálnej práce preukázali, že liečba prebiotikom u potkanov
s aplikovaným prokarcinogénom v kombinácii s vysokotukovou diétou mala preventívny
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účinok preukázaný znížením aktivity bakteriálnych enzýmov, znížením koncentrácie
cholesterolu, triacylgylcerolov a žlčových kyselín a nárastom SCFA, predovšetkým kyseliny
maslovej. Inulín má vlastnosti, ktoré sa môžu využiť v prevencii, prípadne v rámci
komplexnej liečby rakoviny hrubého čreva, ale aj iných chorôb. Nemožno vylúčiť, že práve
zníženie príjmu probiotík a prebiotík má negatívny dopad na naše zdravie a že zvýšenie
príjmu týchto dôležitých zložiek potravy môže významne ovplyvniť zdravie každého jedinca.
Dietetika sa stále odsúva na okraj záujmu a nepovažuje sa za dôležitú súčasť liečby. Za
určitých okolností by mohla pacientovi pomôcť úprava dietetických návykov a erudované
vysvetlenie ošetrujúcim personálom. Prebiotiká poskytujú potenciál v prevencii a liečbe
významných gastrointestinálnych chorôb. Dôležitým faktom, ktorý môže tieto závery
podporovať je, že viac ako 60% buniek imunitného systému sa nachádza
v gastrointestinálnom trakte, a preto dostatočná výživa enterocytov z lúmenu čreva
s primeraným príjmom probiotík a prebiotík dokáže maximalizovať imunitnú odpoveď
organizmu a modulovať zápalovú reakciu – lokálnu alebo systémovú.
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SVĚTOVÝ OBEZITOLOGICKÝ KONGRES, STOCKHOLM, 11. – 15. 7. 2010
POHLED Z HLEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE

V. Pavlík, J. Fajfrová
Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví,
Univerzita obrany Hradec Králové, Česká republika

Ve dnech 11. – 15. 7. 2010 se ve švédském Stockholmu uskutečnil již 11. International
Congress on Obesity (ICO) pořádaný vždy jednou za čtyři roky. Kongres představuje hlavní
odbornou akci organizovanou International Association for the Study of Obesity (IASO).
Předchozí kongres hostilo australské Sydney v roce 2006.
Cílem odborného setkání byla tradičně výměna nejaktuálnějších informací o incidenci
a prevalenci obezity, možnostech primární a sekundární prevence, diagnostiky a léčby,
rizikových faktorech vzniku onemocnění apod. Kongres byl také příležitostí pro osobní
setkání odborníků z různých zemí pěti kontinentů a navazování odborné spolupráce.
Setkání se účastnilo téměř 2 500 lékařů, preventistů, nutricionistů, psychologů a
dalších odborníků z celého světa zabývajících se problematikou obezity. Vzhledem
k vysokému počtu účastníků a prezentovaných témat probíhal kongres paralelně v pěti
sekcích zabývajících se specifickými tématy.
Jednotlivé sekce byly rozděleny následovně:
1. Basic Science,
2. Experimental Medicine and Physiology,
3. Treatment and Comorbidities,
4. Epidemiology, Diet, Activity and Behaviour,
5. Public Health and Policy (Prevention/societal focus).
O úrovni kongresu a zájmu účastníků svědčí celkový počet příspěvků, kterých bylo
téměř 1 600. Z nich bylo na 1 300 posterových sdělení a okolo 300 ústních sdělení. Delegáty
kongresu uvítal profesor Stephan Rossner, 11th ICO President.
Konferenci ICO zahájil profesor Philips James, IASO President. Ve svém úvodním
vystoupení vyzdvihl význam a úlohu IASO jako hlavní světové odborné společnosti, která se
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zabývá problematikou nadváhy a obezity. Jmenoval také tři hlavní úkoly IASO, které jsou
následující: prevence nadváhy a obezity, léčba obezity a jejích komplikací, dětská obezita.
V následném výčtu přednášek jsem se zaměřil na některé prezentace týkající se
preventivních opatření vzniku nadváhy a obezity.
V rozsáhlém bloku týkajícího se fyzické aktivity měl úvodní přednášku doktor
Ekelund, Univerzita Cambridge, UK. Na souboru 280 000 mužů a žen z 9 evropských zemí
jednoznačně prokázal pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity na redukci tělesné
hmotnosti, zmenšení obvodu pasu a snížení množství celkové tukové tkáně. Zajímavá byla
prezentace doktora Tremblay z Childrens Hospital v Ottawě, kde srovnával prevalenci
nadváhy a obezity kanadských dětí v roce 1981 a v současnosti. Výsledkem srovnání je
skutečnost, že dnešní kanadské děti jsou vyšší, mají větší tělesnou hmotnosti, větší množství
tukové tkáně, větší obvod pasu, jsou však tělesně slabší a méně obratné než minulé generace
dětí. Tyto smutné výsledky znamenají vedle akcelerace rozvoje neinfekčních onemocnění
hromadného výskytu také vyšší výdaje na zdravotnictví a s tím i související klesající
produktivitu práce. Prezentace britských autorů Wijndaele, Brage a Besson z University v
Cambridge zase ukázala přímou úměru mezi sledováním televize (viewing time, screen time)
a incidencí kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Sledování televize patří vedle spánku a
práce mezi tři nejčastější aktivity dospělých jedinců na světě. Práce ukázala na souboru
12 000 britských žen a mužů, že pravidelné sledování televize nejméně čtyři hodiny denně
ohrožuje dotyčné až 4x více vznikem KVO ve srovnání s kontrolní skupinou, která se na
televizi nedívá vůbec.
V programovém bloku prevalence obezity doktor Ahrens z Bremen Institute for
Prevention Research, Německo, prezentoval výsledky IDEFICS study, ve které bylo
sledováno na 16 000 dětí ve věku od 2 – 9 let v osmi zemích EU. Nejvyšší prevalence
nadváhy a obezity byla zjištěna u italských dětí (40% chlapců a 44% děvčat, naproti tomu ve
Švédsku pouze 10% resp. 12%. Doktor Whitlock z Oxfordu prezentoval prevalenci obezity
v Číně na souboru 220 000 čínských mužů. Byla zjištěna procentuálně nízká prevalence 4,4%,
v absolutních počtech to ale znamená 23 milionů obézních čínských mužů. Dr. Waga z Fiji
School of Medicine, Fiji v rámci bloku Sociální a kulturní aspekty obezity prezentovala
vysokou prevalenci obezity u mužských a ženských adolescentů tichomořského ostrova
Tonga. Tichomořské ostrovy mají statisticky nejvyšší prevalenci nadváhy a obezity na světě
důvodu všemi vážného a tamní společností respektovaného postavení, které obézní jedinec
v dotyčném prostředí získá. V přednášce doktora Anaya z Mexika bylo konstatováno, že
prevalence nadváhy a obezity mexických dětí ve věku 5 – 11 let dosahuje 26%. V případě
dožití průměrného věku a při současných komorbiditách zejména diabetu mellitu II. typu,
hyperlipoproteinémie a arteriální hypertenze u obézních pacientů bylo dokladováno, že
průměrné zdravotnické náklady jsou v případě obézních jedinců více než dvojnásobné ve
srovnání s jedinci s normální tělesnou hmotností.
V programovém bloku Dietary management of obesity se jevila zajímavou prezentace
iránských autorů Norouzi, Nematy, Sabery ohledně vlivu Ramadánu na tělesnou hmotnost.
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Ramadán je muslimský svátek, kdy je věřícímu zapovězeno požívat jídlo, pití alkoholu nebo
kouření od východu do západu slunce. Na souboru 250 probandů studie prokázala statisticky
významné zlepšení ve všech sledovaných antropometrických parametrech. Představa cpát se
po nocích mě jímá hrůzou jen při samotném čtení příspěvku.
Po prezentacích doktorky Hawkes z Brazílie a doktora Yach z USA se rozpoutala delší
debata na téma supermarket development strategie, které mohou mít významný vliv na
konečné rozhodnutí zákazníka jaké druhy potravin nakoupit. Zajímavá byla rovněž prezentace
britských autorů Onakpoya a Wider ohledně rostlinných potravinových doplňků. V pěti
elektronických databázích hledali pozitivní vliv vybraných potravinových doplňků na snížení
nadváhy nebo obezity. Závěr byl jednoznačný, neprokázali ani v jednom případě přítomnost
validní studie o tom, že by potravinové doplňky s obsahem chromu, efedrinu, linolové
kyseliny, kalcia nebo chitosanu měly nějaký pozitivní vliv na redukci tělesné hmotnosti.
V podobném duchu se nesla přednáška doktora Ellrota z Německa, který srovnával účinky
vybraných devíti potravinových doplňků s kontrolní skupinou, která užívala placebo po dobu
8 týdnů. Došlo ke statisticky nevýznamnému snížení tělesné hmotnosti u obou sledovaných
skupin, bez jednoznačného pozitivního vlivu potravinových doplňků na snížení tělesné
hmotnosti. S koncem odborného bloku o dietách a potravinových doplňcích bylo
konstatováno, že pouze registrované léky na lékařský předpis mohou hrát v budoucnu
v oblasti farmakoterapie obezity významnější roli.
Primární a sekundární prevence nadváhy a obezity tvoří nedílnou součást komplexní
terapie tohoto závažného metabolického onemocnění a je jenom dobře, že Světový kongres
obezity měl svojí pevnou prezentační část i v oblasti preventivní medicíny.
Závěrem lze konstatovat, že ICO 2010 proběhl na vysoké odborné i společenské
úrovni, ke které vedle aktivních účastníků přispělo i téměř 50 vystavovatelů, výrobců léčiv a
zdravotnické techniky v oblasti výživy, obezity, metabolismu nebo metabolické chirurgie.
Profesor Stephan Rossner, 11th ICO President ve svém závěrečném vystoupení
poděkoval všem účastníkům za podíl na úspěšném průběhu odborného setkání a jménem
Organizačního výboru konference pozval všechny účastníky na příští Světový kongres
obezity. Výkonný výbor IASO potvrdil že příští, v pořadí již 12. Světový kongres obezity se
uskuteční v roce 2010 v Kuala Lumpur, Malajsie.
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EXPOZÍCIA PASÍVNEMU FAJČENIU U DETÍ V SR
Ľ. Ševčíková1, Ľ. Argalášová-Sobotová 1, Y.H. Liu2, J. Jurkovičová1, Z. Štefániková1,
E. Macháčová3, J. Rosinský4, A. Gregušová5, E. Karpatová6, G. Šimko7, M. Majzonová8,
M. Salamonová9, M. Zajacová10, Š. Kuruc11, M. Zenka12, M. Weitzman2
1

Ústav hygieny LF UK, Bratislava, 2School of Medicine, New York University, 3Ústav
epidemiológie LF UK, Bratislava, 4Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno,
5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra, 6Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
hl. m. Bratislava, 7Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava, 8Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Nové Zámky, 9Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Stará Ľubovňa,
10
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, 11Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Vranov nad Topľou, 12Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Čadca

Deti sú vnímavou populačnou skupinou voči environmentálnym polutantom, ktoré vo
vyššej miere negatívne ovplyvňujú ich zdravie. Ukazuje sa, že expozícia pasívnemu fajčeniu
– Second Hand Smoke (SHS) predstavuje významný rizikový faktor v životnom prostredí
detí, spojený s celým radom zdravotných dopadov (1 – 5).
Mnohé práce priniesli poznatky o súvislostiach pasívneho fajčenia so spontánnym
abortom, predčasným pôrodom, nízkou pôrodnou hmotnosťou, syndrómom náhleho úmrtia
(SIDS), o negatívnom dopade na poznávacie funkcie a správanie detí (6 – 10, 13, 14, 20).
Vývoj dýchacieho systému a vyššia dychová frekvencia zvyšuje expozíciu detí SHS,
vedie u nich k akútnym zápalom dolných dýchacích ciest, k chronickým respiračným
symptómom, k rozvoju a zhoršeniu astmy, ale aj k zápalom stredného ucha (11, 12).
Celosvetová štúdia publikovaná WHO (2010) ukázala, že v roku 2004 bolo 40 % detí
exponovaných pasívnemu fajčeniu (1).
Cieľom predkladanej práce bolo zhodnotiť expozíciu slovenských školákov
pasívnemu fajčeniu a posúdiť súvislosti s vybranými životnými podmienkami, ukazovateľmi
zdravia u detí a behaviorálnymi ukazovateľmi.
Metodika
Spracovali sme údaje získané v súbore 1 478 slovenských školákov 6- až 15-ročných
s približne rovnakým zastúpením chlapcov i dievčat z 9 lokalít Slovenska.
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Na projekte participovali pracovníci Ústavu hygieny LF UK, Regionálnych úradov
verejného zdravotníctva a Department of Pediatrics, School of Medicine New York
University.
Všeobecný dotazník bol zameraný na zhodnotenie zdravotného stavu a životných
podmienok detí s akcentom na expozíciu pasívnemu fajčeniu. Pre posúdenie emocionálnych
funkcií u detí sme použili validizovaný dotazník CIS – Columbia Impairment Scale (13) a pre
behaviorálne funkcie BPI – Behavior Problem Index (14). Anonymné dotazníky vypĺňali
rodičia na základe informovaného súhlasu.
Výsledky a diskusia
Sledované súbory detí v jednotlivých regiónoch uvádzame v tab. 1 spolu s expozíciou
detí pasívnemu fajčeniu (SHS) v rodine a ďalších priestoroch, kde sa dieťa zdržuje.
Z výsledkov vyplynulo, že 19 % slovenských detí školského veku je exponovaných
pasívnemu fajčeniu s významnými rozdielmi v sledovaných regiónoch. Najvyššie ohrozenie
detí pasívnym fajčením sa potvrdilo v Bratislave, Košiciach a Nových Zámkoch (tab. 1).
Globálne celosvetové údaje WHO (2011) uvádzajú 40% expozíciu detí SHS (1).
Tab. 1 Deti exponované SHS podľa lokality SR
Lokalita
Bratislava
Komárno
Nové Zámky
Prievidza
Žiar nad Hronom
Čadca
Vranov nad Topľou
Stará Ľubovňa
Nitra
Spolu

N

Veková skupina

178
175
185
86
159
140
200
232
123
1 478

6 – 15
12 – 15
6 – 11
12 – 15
6 – 11
6 – 11
12 – 15
6 – 11
12 – 15
6 – 15

Exponované SHS
n
[%]
49
27,6
47
26,9
44
23,9
17
19,3
29
18,6
25
17,7
31
15,8
28
12,3
9
7,8
279
19

Analýza situácie v expozícii slovenských školských detí pasívnemu fajčeniu priniesla
poznatky o vysokom počte fajčiacich rodičov na Slovensku – fajčilo 21 % matiek a 37 %
otcov, matiek exfajčiarok bolo 8 % a exfajčiarov otcov 12 % (15).
Iné naše výsledky, ako i výsledky ďalších slovenských autorov potvrdzujú, že fajčenie
patrí vo vysokej miere k životnému štýlu aj u poslucháčov medicíny, budúcich nositeľov
ozdravných intervenčných aktivít (16, 17).
V bivariantnej analýze sa potvrdili viaceré rizikové faktory súvisiace s fajčením
rodičov (tab. 2). Významná bola pozitívna súvislosť medzi fajčením rodičov a dlhými
sedavými voľno-časovými aktivitami detí. Nepotvrdil sa vzťah so zisťovanou týždňovou
športovou aktivitou detí, či konzumáciou ovocia a zeleniny.
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Prejavila sa však signifikantná súvislosť medzi negatívnymi stravovacími návykmi,
resp. nižšou pohybovou aktivitou a expozíciou pasívnemu fajčeniu. Exponované deti majú vo
vyššom počte horšie stravovacie návyky a pohybový režim (15).
Nepotvrdil sa vzťah medzi zisteným výskytom obezity (BMI ≥ 97. percentil)
a fajčením rodičov (tab. 2).
Zistené údaje o výskyte obezity sú vyššie ako dáta z celoštátneho antropometrického
merania z r. 2001, kde autorky Nováková a Hamade (2006) uvádzajú výskyt nadhmotnosti
u 12,5 % chlapcov a 12,1 % dievčat, z čoho obéznych bolo 7,8 % chlapcov a 6,9 % dievčat
(18).
Tab. 2. Fajčenie rodičov a vybrané behaviorálne a somatické ukazovatele detí
Fajčenie
rodičov
Nie
Matka áno
Otec áno
Obaja áno
P
* P ≤ 0,05

N

667
53
243
127

TV/hry
> 2 h denne
[%]
63,27
67,92
71,60
74,80
0,019*

N

677
51
244
127

Športová
aktivita
> 2 krát/týždeň
[%]
27,03
19,61
32,79
23,62
0,110

N

682
53
247
128

Ovocie a zelenina
1 a viackrát denne
[%]
30,35
24,53
25,91
24,22
0,318

N

672
51
242
126

Obezita
(≥ 97.
percentil)
[%]
10,27
11,76
10,33
15,08
0,447

Výsledky vcelku potvrdili, že staršie školské deti sú častejšie exponované pasívnemu
fajčeniu, expozícia sa vyskytuje vo vyššej miere u detí v rodinách s nižším vzdelaním rodičov
a nižším sociálnym statusom rodiny, a že fajčenie rodičov negatívne ovplyvňuje i fajčenie detí
(15, 19).
Ako uvádzame v tab. 3, fajčenie rodičov ovplyvňuje i dĺžku dojčenia detí. V rodine,
kde rodičia, ale predovšetkým matky, fajčia, sú deti dojčené významne kratšie.
Tab. 3. Fajčenie rodičov a dojčenie dieťaťa
Fajčenie rodičov

Dojčenie ≥ 12 mesiacov
N

[%]

Rodičia nefajčia

674

22,55

Matka fajčí

51

9,8

Otec fajčí

243

17,28

Obaja rodičia fajčia

126

7,14

P

< 0,001

Obr. 1 ilustruje vzťah medzi výskytom ochorení dýchacích ciest u školských detí a
expozíciou pasívnemu fajčeniu. Potvrdil sa významný rozdiel v zmysle vyššieho výskytu
ochorení u exponovaných detí.
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Obr. 1. Expozícia pasívnemu fajčeniu a výskyt respiračných ochorení u detí

Predpoklad, že deti exponované SHS majú horšie skóre tak v emocionálnych (CIS),
ako aj v analyzovaných behaviorálnych funkciách (BPI), sa nepotvrdil ako významný (tab. 4).
Tab. 4. Expozícia detí pasívnemu fajčeniu a skóre BPI a CIS
BPI ≥ 14
Expozícia SHS
N
p
[%]
Exponovaní
740
9,05
0,078
Neexponovaní
683
8,04

N
740
683

CIS ≥ 16
[%]
4,39
5,01

p
0,069

Naopak, práca autorov Poole-Di Salvo et al. (2010) prináša poznatky o signifikantnom
náraste emocionálnych a behaviorálnych problémov u detí v USA (skóre v CIS ≥ 16)
s počtom fajčiarov žijúcich v domácnosti, dokonca i v prípadoch, keď matka nefajčí (20).
Použitá metodika by si žiadala pri niektorých otázkach korekciu a validizáciu pre
slovenskú detskú populáciu. Rovnako aj stanovenie kotinínu v moči detí by bolo žiaducou
objektivizáciou expozície detí tabakovému dymu (21).
Naše výsledky priniesli informáciu o expozícii slovenských školákov pasívnemu
fajčeniu a potvrdili, že fajčenie v domácnosti sprevádza celý rad ďalších, pre zdravie detí
negatívnych faktorov.
Záver
Domov, škola a ďalšie priestory pre pobyt detí by mali byť bezpečné a zbavené
všetkých ovplyvniteľných rizikových faktorov, ku ktorým sa radí i taký závažný
environmentálny faktor, ako je tabakový dym.
Fajčiar v blízkosti detí predstavuje negatívny faktor aj z hľadiska ovplyvňovania ich
postoja k fajčeniu, i keď tu spolupôsobia aj iné vplyvy, napr. vek dieťaťa, vzdelanie rodičov a
ekonomická situácia rodiny.
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Dlhodobé sledovania poukazujú na nedostatočnú efektivitu v znižovaní expozície
nefajčiarov pasívnemu fajčeniu. Nefajčiari, včítane detí, by mali byť informovaní o svojom
zákonnom práve na zdravé a bezpečné životné prostredie a o zdravotných rizikách pasívneho
fajčenia.
Podpora a ochrana zdravia v detských kolektívnych zariadeniach, verejných
priestranstvách, pracoviskách a najmä domovoch s deťmi, by sa mala stať každodennou
samozrejmosťou.
Fajčiarov je potrebné nielen edukovať a poskytovať im informácie o škodlivosti
aktívneho fajčenia a o negatívnych zdravotných dopadoch cigaretového dymu na všetkých
ostatných, najmä deti, ale potrebná je aj efektívna odborná a celospoločenská podpora pri
odvykaní si od fajčenia.
Uvedené celoslovenské výsledky sú príspevkom k ďalším verejno-zdravotníckym
intervenciám.
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PRÍJEM SOLI A VYBRANÉ UKAZOVATELE STAVU ZDRAVIA
V SÚBORE DETÍ SR PREDŠKOLSKÉHO VEKU

T. Ostrihoňová, J. Bérešová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Kuchynská soľ, alebo chlorid sodný, sa používa na konzerváciu a ochutenie jedla.
V 2,55 g soli sa nachádza približne 1 g sodíka. Sodík a chlór v ľudskom organizme sú
zapojené do regulácie krvného tlaku a kontroly rovnováhy tekutín, udržujú dobrý stav
svalovej a nervovej sústavy a uľahčujú vstrebávanie živín (napr. glukóza, aminokyseliny).
Vysoký príjem soli je známym rizikovým faktorom vysokého krvného tlaku, vyvoláva smäd
a následný nárast príjmu sladkých nápojov bohatých na energiue a týmto mechanizmom
prispieva k vzniku obezity. Vysoký príjem soli v detstve je spojený so zvýšeným výskytom
hypertenzie v dospelom veku a zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. Vysoký krvný tlak,
ako jeden z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, je vážnym verejnozdravotným problémom. Znížením celopopulačného priemerného príjmu kuchynskej soli by
sa znížila aj prevalencia vysokého krvného tlaku a aj kardiovaskulárnych ochorení
v populácii. Podľa odporučení SCAN (The Scientific Advisory Committee on Nutrition)
denný príjem soli by mal byť (1):
−
−
−
−
−
−

menej ako 1g/deň pre 0 – 6 mesačné dojčatá,
1g/deň pre 7 – 12 mesačné dojčatá,
2g/deň pre 2 – 3 ročné batoľatá,
3g/deň pre 4 – 6 ročné deti,
5g/deň pre 7 – 10 ročné deti,
6g/deň pre 11 a viac ročné deti a pre dospelých.

Reálny príjem soli v dospelej populácii sa pohybuje okolo 9 – 15 g/deň, o reálnom
príjmu soli u detí predškolského veku je dostupných málo údajov. Cieľom tejto analýzy je
zistiť príjem soli vo vybranom celoslovenskom súbore detí predškolského veku, v súvislosti
s tým analyzovať hodnoty krvného tlaku u detí a zistiť korelačný vzťah medzi príjmom NaCl
a hodnotami krvného tlaku.
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Materiál a metódy
Analyzované údaje sme získali z projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a
výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík
spojených s konzumáciou jedál“, ktorého gestorom je Oddelenie hygieny detí a mládeže
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote a Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Projekt bol navrhovaný ako
prierezová štúdia pre 4 vekové skupiny detí (3- až 6- ročné, 7- až 10-ročné, 11- až 14-ročné
a 15- až 18-ročné), v pomernom zastúpení pohlaví, života v meste a na vidieku a v časovom
horizonte do roku 2012. Prvá etapa projektu sa realizovala od apríla do novembra 2009 v
súbore detí predškolského veku navštevujúcich zariadenia pre deti a mládež. V pôsobnosti
každého RÚVZ v SR (celkovo 36 okresov) sa vybrali minimálne dve materské školy
(vidiecka a mestská) tak, aby výber zahŕňal 120 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Vybratý súbor
tvorilo 3 617 detí (1 778 dievčat a 1 839 chlapcov). Od každého dieťaťa sa získavali údaje
prostredníctvom dotazníkov (o rodinnom prostredí a výskyte vybraných ochorení v rodine,
o výžive, pohybovej aktivite a taktiež 24-hodinový jedálniček dieťaťa), ktoré vypĺňali rodičia
detí a pedagogickí zamestnanci predškolských zariadení.
Antropometrické merania (hmotnosť, výška, obvod pása, obvod bokov) a merania
krvného tlaku realizovali zamestnanci RÚVZ v súlade s metodikou pre poradenské centrá.
Energetický príjem, príjem živín a taktiež individuálny celodenný príjem NaCl sa hodnotil
pomocou 24-hodinovej stravovacej anamnézy so spracovaním v programe Alimenta 4.3.e.
Zamestnanci RÚVZ v SR v 17. kalendárnom týždni odobrali aj celotýždňové vzorky stravy
z materských škôl, ktoré zahŕňali desiatu, obed a olovrant (60 % celodenného príjmu) na
laboratórnu analýzu (aj NaCl). Údaje za Bratislavský kraj sme vynechali pre nezrovnalosti
v analýze.
Analýzu nameraných hodnôt krvného tlaku na základe „Štvrtej správy“ americkej
pracovnej skupiny pre detskú hypertenziu (The fourth report on the diagnosis, evaluation, and
treatment of high blood pressure in children and adolescents – NHBPEP z roku 2004) (2)
vykonala RNDr. Valéria Regecová z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v
Bratislave. Ako prehypertenzný sa hodnotil systolický a diastolický tlak rovný alebo vyšší ako
90. percentil, ale nižší ako 95. percentil pre vek, pohlavie a výšku (ak TK presahoval 120/80
mmHg, potom aj pod 90. percentil). Ako hypertenzný sa hodnotil systolický a diastolický tlak
krvi v úrovni a nad 95. percentilom vzhľadom na pohlavie, vek a výšku. Na posúdenie
nadváhy a obezity sme vypočítali body mass index (BMI) u každého respondenta (hmotnosť
(kg)/výška (m2). Ako nadhmotnosť sme hodnotili BMI nad 90. percentilom, ale pod 97.
percentilom a ako obezitu BMI nad 97. percentilom percentilového grafu BMI šiesteho
celoštátneho prieskum telesného vývoja detí a mládeže v SR (rok 2001) (3).
Výsledky
Priemerný celoslovenský 24-hodinový príjem kuchynskej soli (6,39 g) a aj priemerný
príjem NaCl v jednotlivých krajoch SR viac ako 2-násobne prekračuje odporučený denný
príjem kuchynskej soli u detí predškolského veku – 3 g (obr. 1). Pomerne vysoké percento
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detí konzumuje týždenne a častejšie ako týždenne potraviny, ktoré sú bohaté na NaCl a nie sú
zaradené do školských receptúr (vyprážané jedlá, hranolčeky, čipsy, krekery, instantné
polievky a pod.) (obr. 2). Takmer zakaždým si jedlo dosáľa 1,76 % detí, len ojedinele až
30,87 % detí súboru, o niečo častejšie chlapci (takmer zakaždým 1,79 %, len ojedinele 31,41
%) než dievčatá (ojedinele 30,31 %, takmer zakaždým 1,73 %), prisáľanie takmer zakaždým
je častejšie u detí žijúcich na vidieku (2,27 %) než v meste (1,19 %) so štatisticky
významným rozdielom (p = 0,0089).

Obr. 1. Priemerný prijem NaCl (v gramoch) vo vybranej skupine 3 – 6 ročných detí – SR spolu a jednotlivé kraje
SR, rok 2009

Obr. 2. Konzumácia vybraných komodít týždenne a častejšie vo vybranej skupine 3 – 6 ročných detí SR, rok
2009

Na obr. 3 sú znázornené priemerné hodnoty NaCl z odobratých vzoriek stráv (vzorky
zahŕňali desiatu, obed a olovrant – t.j. 60 % denného príjmu) vo vybraných predškolských
zariadeniach. Z výsledkov vykonanej laboratórnej analýzy vyplýva až 3-násobné prekročenie
odporúčaných limitov – 1,8 g (60 % z celodenného odporúčaného príjmu pre predškolský
vek) – pre príjem NaCl vo všetkých krajoch SR s celoslovenským priemerom 5,43 g.
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Obr. 3. Priemerný obsah NaCl (v miligramoch) v odobratých vzorkách stráv vo vybranej skupine 3 – 6 ročných
detí – SR spolu a jednotlivé kraje SR, rok 2009
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Obr. 4. Systolický TK – výskyt prehypertenzie a hypertenzie podľa NHBPEP vo vybranej skupine 3 – 6 ročných
detí – SR spolu, rok 2009 (Zdroj: V. Regecová)

Výskyt prehypertenzných a hypertenzných hodnôt systolického a diastolického
krvného tlaku u detí podľa NHBPEP znázorňuje obr. 4 a 5. Vykonaním regresnej analýzy sme
nezistili korelačný vzťah medzi hodnotou krvného tlaku a 24 hodinovým príjmom NaCl u detí
(obr. 6 a 7). Pri analýze výskytu vysokého krvného tlaku v rodinnej anamnéze sme zistili, že
u viac ako 50 % detí sa vyskytuje hypertenzia u starých rodičov (obr. 8).
Záver
Z analýzy vybraných údajov z monitoringu stravovacích zvyklostí a výživových
preferencií vybraného súboru detí SR predškolského veku navštevujúcich výchovnovzdelávacie zariadenia vyplýva nutnosť realizácie komplexných opatrení na redukciu príjmu
soli v strave detí:
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Obr. 5. Diastolický TK – výskyt prehypertenzie a hypertenzie podľa NHBPEP vo vybranej skupine 3 – 6
ročných detí – SR spolu, rok 2009 (Zdroj: V. Regecová)

Obr. 6. Regresná analýza – vzťah medzi TKs a 24 hodinovým príjmom NaCl vo vybranom súbore 3 – 6 ročných
detí SR, rok 2009

− V školských jedálňach znížiť množstvo NaCl v podávaných pokrmoch úpravou receptúr v
Materiálových spotrebných normách pre školské stravovanie (zredukovať NaCl, časť soli
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nahradiť rastlinnými koreniami a chloridom draselným), pri zostavovaní jedálnych lístkov
by sa malo prihliadať aj na obsah soli v jednotlivých pokrmoch.

Obr. 7. Regresná analýza – vzťah medzi TKd a 24 hodinovým príjmom NaCl vo vybranom súbore 3 – 6 ročných
detí SR, rok 2009

Obr. 8. Výskyt vysokého krvného tlaku v rodine vybraného súboru 3 – 6 ročných detí – SR spolu a jednotlivé
kraje SR, rok 2009
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− V domácnostiach postupne znižovať prisáľanie jedál, pri výbere jedál uprednostňovať
surové potraviny pred spracovanými, konzervovanými a instantnými a nevykladať soľ pri
stolovaní.
− V priemyselne vyrábaných potravinách legislatívnymi nástrojmi redukovať množstvo
pridanej soli a zmenšiť balenia potravín s vyššou koncentráciou kuchynskej soli.
− Širokú verejnosť edukovať o škodlivosti nadmerného príjmu NaCl, na etiketách potravín
uviesť zrozumiteľné informácie o množstve soli (semaforovým systémom – zavedené napr.
v Holandsku, varovaním – „vysoký obsah soli“ – Fínsko, alebo označením výrobkov
s nízkym a veľmi nízkym obsahom soli alebo bez soli – Írsko).
Redukcia príjmu kuchynskej soli v populácii je jednou z prioritných oblastí Európskej
akčnej platformy pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (EU Platform for Action on Diet,
Physical Activity and Health) v nasledovných oblastiach: osveta, marketing a reklama,
zloženie potravín, dostupnosť zdravých potravín a veľkosti porcií.
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MLIEČNE PRODUKTY VO VÝŽIVE DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
S. Farková1, Z. Štefániková2
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
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Ústav hygieny LFUK, Bratislava

Väčšina lekárov sa zhoduje v tom, že mlieko a mliečne výrobky by mali byť trvalou
zložkou výživy detí. Mlieko v optimálnom a vyváženom množstve obsahuje najdôležitejšie
nutričné látky (bielkoviny, mliečny cukor a tuk, minerálne látky, vitamíny a enzýmy). Z
mliečnych bielkovín organizmus využije až 98% na syntézu vlastných bielkovín. Laktóza,
mliečny cukor, je výborným zdrojom energie pre dieťa a dôležitá je aj pre črevnú mikroflóru
a pohyb čriev, vstrebávanie vápnika, horčíka a fosforu. Okrem toho jej zložka – galaktóza – je
potrebná pre vývoj mozgu, nervových tkanív a reguláciu telesnej teploty. Mliečny tuk je
zdrojom vitamínov A, D, E a K, a na rozdiel od iných živočíšnych tukov ho vie detský
organizmus ľahko a dobre stráviť. Preto je dôležité deťom podávať aj plnotučné mlieko,
samozrejme, primerane. Najnovšie poznatky z výskumov dokazujú, že voľné ióny vápnika v
mlieku a mliečnych výrobkoch ovplyvňujú znižovanie hladiny cholesterolu v krvi. V mlieku
sa nachádzajú dôležite minerálne látky, ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa (vápnik,
fosfor, horčík, draslík, zinok). Najdôležitejší je obsah vápnika a fosforu a ich vzájomný pomer
v mlieku, ako základný predpoklad pre pevné a zdravé kosti a zuby (1, 5, 6, 9).
Cieľom práce bolo zistiť na základe dotazníkového prieskumu medzi mladými ženami
– matkami, aká je skutočná úroveň konzumácie mlieka a mliečnych produktov u detí
predškolského veku a aké faktory ovplyvňujú frekvenciu konzumácie týchto produktov
v rodinách.
Materiál a metódy
Prieskum sme robili pomocou anonymného dotazníka, ktorý vyplnilo 126 matiek detí
v predškolskom veku (4 až 5 rokov). Dotazník bol stručný, obsahoval 15 otázok:
− 2 otázky zisťovali vzdelanie a osobný vzťah respondentky k mlieku,
− 6 otázok sa týkalo informácií ohľadom konzumácie mlieka a mliečnych produktov deťmi,
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− 7 otázok bolo zameraných na zistenie vedomostnej úrovne a názorov respondentiek
ohľadom významu mlieka.
Odpovede z dotazníkov sme spracovali v programe Microsoft Office Excel 2003.
Odpovede matiek na každú otázku sme najprv posúdili spolu pre celý súbor a následne sme
zisťovali vplyv vybraných faktorov na konzumovanie mliečnych produktov deťmi.
Aby sme mohli posúdiť vplyv matiek (vzdelanie, ich vedomosti o mlieku, vzťah
k mlieku – má rada, nemá rada) na konzumáciu mlieka a mliečnych produktov ich deťmi,
priradili sme odpovediam matiek v každej frekvenčnej otázke o konzumácii body od 1 do 5
takto: 5 bodov = pravidelne a veľmi často (denne alebo takmer denne); 4 body = pravidelne a
dosť často (3 – 4x týždenne); 3 body = menej často (1 – 2x týždenne); 2 body = občas (1 – 2x
mesačne); 1 bod = nekonzumuje vôbec.
Podobným spôsobom sme vyhodnotili vzdelanie aj vedomosti matiek o mlieku. Matky
mohli za vedomosti spolu získať od 6 do 30 bodov podľa správnosti odpovedí.
Následne sme respondentky rozdelili do skupín podľa sledovaného faktora a zisťovali
sme bodové skóre pri jednotlivých otázkach.
Štatistické vyhodnotenie: vypočítali sme percentuálne podiely odpovedí na každú
otázku v celom súbore, aritmetické priemery a smerodajné odchýlky v skupinách, rozdiely v
bodovom skóre sme testovali pomocou Studentovho t-testu a ANOVA testu (jednofaktorová
analýza rozptylu) a použili sme aj Pearsonovu korelačnú analýzu.
Výsledky a diskusia
Nedostatočný príjem vápnika zvyšuje náchylnosť detí na rôzne choroby, napríklad
krivicu, mäknutie kostí, nesprávny vývoj chrupu, zvýšenú kazivosť zubov, sklon k tetanickým
kŕčom a prejaví sa aj poruchami rastu (5).
Podľa OVD SR (7) deti predškolského veku by mali v dennej strave prijať 850 mg
vápnika. Keď sa zoberú do úvahy slovenské odporúčané dávky potravín (10), znamená to, že
by mali vypiť 0,5 l mlieka a skonzumovať približne 55 g iných mliečnych produktov každý
deň (4).
Vychádzajúc z týchto odporúčaní môžeme konštatovať, že konzumácia mlieka
a mliečnych výrobkov v našom súbore detí nie je dostatočná. Zistili sme, že v rámci
domáceho doplnkového stravovania konzumuje každý deň iba 52 % detí mlieko, 17 % detí
kyslomliečny nápoj, 25 % detí syr a 47 % detí jogurt.
A naopak, veľmi zriedka alebo vôbec nekonzumuje až 11 % detí mlieko, 25 % detí
kyslomliečne nápoje, 16 % detí syry, ale len 4 % detí nekonzumujú jogurty. Aj v našom
súbore sa potvrdilo, že z mliečnych produktov sú medzi deťmi najobľúbenejšie jogurty
a mliečne dezerty (až 90 % detí ich konzumuje denne alebo takmer denne). Žiaľ, často sú to
výrobky veľmi tučné a sladké, teda nie veľmi vhodné pre deti.
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Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili pozitívny vplyv vyššieho vzdelania na
životný štýl ľudí, aj na ich výživu a stravovacie návyky (3, 8). My sme nezaznamenali takmer
žiadny vplyv vzdelania matiek na frekvenciu konzumácie mliečnych produktov deťmi.
Výnimkou sú kyslomliečne nápoje, kde sa potvrdila ich vyššia konzumácia u detí matiek
s vysokoškolským vzdelaním (p < 0,01). Dôvodom minimálnych rozdielov v našom súbore
môže byť nedostatočný počet respondentiek (126 žien), absencia žien so základným
vzdelaním (66 žien malo stredoškolské a 60 vysokoškolské vzdelanie), nedostatočná
diferenciácia súboru (nerozlišovali sme bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského
vzdelania; nerozlišovali sme, či ide o zdravotnícke alebo iné vzdelanie), prípadne tu môže
zohrávať významnú úlohu aj skutočnosť, že všetky respondentky boli z rovnakého kultúrneho
prostredia, z hlavného mesta SR – z Bratislavy.
Nezistili sme významné rozdiely medzi stredoškoláčkami a vysokoškoláčkami ani v
ich odpovediach na konkrétne otázky týkajúce sa mlieka a jeho vplyvu na zdravie. Bez
ohľadu na vzdelanie väčšina žien v našom súbore (87,3%) je viac alebo menej presvedčená
(odpovede určite áno alebo asi áno), že mlieko je najlepším zdrojom vápnika v našej strave a
že baktérie mliečneho kysnutia majú pozitívny vplyv na imunitu. 66,7% žien je
presvedčených o tom, že mliečny cukor je potrebný pre vývoj mozgu dieťaťa. 31,7% žien je
viac alebo menej presvedčených (odpovede určite nie alebo asi nie), že mlieko nezahlieňuje
organizmus a 42,8% žien si myslí, že mlieko nezvyšuje hladinu cholesterolu.
Mýtus, že mlieko zahlieňuje organizmus je medzi ľuďmi značne rozšírený. Napríklad
v Českej republike Fajkusová zistila, že až 58% z 202 respondentov sa s týmto tvrdením
stotožňuje, pričom častejšie ženy než muži, viac starší ľudia než mladí a najmä ľudia s nižším
vzdelaním (2). V našom súbore to bolo 42,9% respondentiek., rovnako ženy so
stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním. V českom prieskume zameranom na názory
ľudí o prospešnosti konzumácie mlieka sa taktiež zistilo, že až 51% z 202 respondentov si
myslí, že mlieko spôsobuje alergie (2). Tento názor sa medzi ľuďmi stále šíri (aj vďaka
masmédiám) a vyvoláva tak nesprávnu predstavu, že keď človek bude piť mlieko, stane sa
alergickým. V našom prieskume sme sa respondentiek pýtali, či si myslia, že pitie mlieka
prináša viac rizík (alergie, intolerancia laktózy) než prospechu. Za viac rizikové než
prospešné považuje pitie mlieka len 7,9% žien.
Tab. 1. Porovnanie respondentiek podľa počtu bodov získaných za vedomosti o mlieku
Do 20 bodov
21 – 25 bodov
26 –.30 bodov
(n = 28)
(n = 72)
(n = 26)
x±s
x±s
x±s
Vzdelanie matky
2,57 ± 0,50
2,5 ± 0,51
2,31 ± 0,47
Matka nemá (má)
3,15 ± 0,8
3,5 ± 0,61
3,92 ± 0,27
rada mlieko
Dieťa konzumuje:
3,71 ± 1,52
4,30 ± 0,97
4,00 ± 1,26
mlieko
kyslé mlieko
3,29 ± 0,99
3,08 ± 1,37
3,69 ± 0,93
jogurty
4,69 ± 0,62
3,64 ± 1,06
4,47 ± 0,56
syry
3,54 ± 1,10
3,36 ± 1,06
3,83 ± 1,13
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p
n.s.
< 0,001
n.s.
n.s.
< 0,001
n.s.

Ďalej sme zisťovali, či vedomosti matiek o zdravotných účinkoch mlieka ovplyvňujú
podávanie mliečnych produktov deťom. V našom súbore bolo maximálne bodové skóre za
vedomosti o význame mlieka 30 a minimálne 16 bodov. Rozdelili sme respondentky do 3
skupín podľa počtu získaných bodov a porovnali. Štatisticky významný rozdiel sme zistili len
vo frekvencii podávania jogurtov (tab. 1).
Zistili sme aj vzťah medzi bodovým ziskom za vedomosti a osobným vzťahom matky
k mlieku (má rada, nemá rada). Ženy s najvyšším bodovým ziskom najčastejšie uvádzali, že
majú rady a denne konzumujú mliečne produkty. Preto sme náš súbor matiek rozdelili na 2
skupiny podľa ich osobného vzťahu k mlieku a porovnali ich (tab. 2.). Ženy, ktoré majú rady
mlieko a denne konzumujú nejaký mliečny produkt, sú častejšie presvedčené, že dieťa má
pravidelne konzumovať mlieko, častejšie aj podávajú svojim deťom mlieko a mliečne
produkty, významne viac kyslomliečne nápoje a jogurty, získali aj viac bodov za vedomosti o
význame mlieka.

p

Dieťa
konzumuje:

n.s.
< 0,01

mlieko
kyslé ml.
jogurty
syry

4,25 ± 1,17
3,56 ± 1,22
4,50 ± 0,84
3,78 ± 1,06

3,93 ± 1,20
2,85 ± 1,12
4,11 ± 0,69
3,52 ± 1,18

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

Matky - vedomosti
o mlieku

Tab. 2. Porovnanie respondentiek podľa ich osobného vzťahu k mlieku
Má rada a denne konzumuje
Nekonzumuje denne
mliečne produkty
mliečne produkty
(n = 72)
(n = 54)
x±s
x±s
Vzdelanie matky
2,47 ± 0,51
2,48 ± 0,51
Dieťa má piť ml. pravidelne
3,0 ± 0,0
2,78 ± 0,63

zdroj vápnika
vývoj mozgu
imunita
viac prospieva
zahlieňovanie
cholesterol
body spolu

4,64 ± 0,64
4,14 ± 0,68
4,64 ± 0,59
4,39 ± 0,72
2,80 ± 1,27
3,53 ± 077
24,14 ± 2,81

3,78 ± 1,11
3,44 ± 0,79
4,19 ± 0,87
3,59 ± 1,11
2,81 ± 1,11
3,56 ± 0,79
21,37 ± 2,72

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

Na záver sme urobili korelačnú analýzu, ktorá potvrdila naše zistenia. Medzi
vzdelaním matky a jej vedomosťami o mlieku sme nezistili významnú koreláciu, potvrdil sa
len slabý korelačný vzťah medzi vzdelaním matky a frekvenciou konzumácie kyslomliečnych
nápojov u dieťaťa.
Frekvencia konzumácie mlieka u detí korelovala s presvedčením matky, že mlieko je
zdrojom vápnika (r = 0,2584) a má pozitívny vplyv na imunitu (r = 0,1766), frekvencia
konzumácie kyslomliečnych nápojov u detí korelovala s kladným vzťahom matky k mlieku (r
= 0,2562) a s presvedčením matky, že mlieko pomáha vývoju mozgu (r = 0,2035) a má
pozitívny vplyv na imunitu dieťaťa (r = 0,2503), frekvencia konzumácie jogurtov u detí
korelovala s presvedčením matky, že mlieko je zdrojom vápnika (r = 0,4413) a má pozitívny
vplyv na imunitu (r = 0,2298), s presvedčením, že mlieko nezahlieňuje organizmus (r =
0,2671) a s presvedčením, že mlieko viac prospieva než škodí zdraviu (r = 0,3040) a aj
s celkovým počtom bodov za vedomosti o mlieku (r = 0,4538) (tab. 3).
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Tab. 3. Pearsonova korelačná analýza*
Dieťa má piť
mlieko
pravidelne

Vzťah matky
k mlieku

Dieťa pije
mlieko

Dieťa pije
kyslé mlieko

Vzdelanie matky
Dieťa pije kyslé mlieko
0,256189
Dieťa je jogurty
0,280624
Mlieko je zdrojom Ca
0,294884
0,465589
0,258361
Mlieko pomáha vývoju
0,379075
mozgu
Mlieko má vplyv na
0,231503
0,176565
imunitu
Mlieko viac prospieva
0,238343
0,406011
než škodí
Mlieko nezahlieňuje
Body za vedomosti
0,190587
0,414614
matky spolu
*V tabuľke sú uvedené len štatisticky významné korelačné koeficienty (p < 0,05)

Dieťa je
jogurty

0,192109
0,271895
0,441342
0,203522
0,250324

0,22981
0,304022
0,267091
0,453797

Pozitívny korelačný vzťah sme zistili aj medzi počtom získaných bodov za vedomosti
o mlieku a osobným vzťahom matky k mlieku (0,4146). Ženy, ktoré denne konzumujú
mliečne produkty a majú ich rady, sú častejšie presvedčené, že mlieko je dobrým zdrojom
vápnika (r = 0,4656), že pozitívne ovplyvňuje vývoj mozgu (r = 0,3791) a že mlieko viac
prospieva než škodí (r = 0,4060).
Záver
Naše výsledky potvrdili, že už deti v predškolskom veku majú nízku frekvenciu
konzumácie mlieka, kyslomliečnych produktov, aj syrov. Rovnako nedostatočnú konzumáciu
sme zistili u detí matiek so stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním.
Vyššiu úroveň vedomostí o mlieku sme zaznamenali u matiek, ktoré mali kladný
osobný postoj k mlieku a denne ho konzumovali, navyše aj deti týchto matiek častejšie
konzumovali všetky mliečne produkty než ostatné deti, i keď významný rozdiel bol len vo
frekvencii konzumácie kyslomliečnych produktov a jogurtov.
Ženy, ktoré nekonzumovali mliečne produkty denne, mali slabšie vedomosti o mlieku,
boli viac náchylné veriť rôznym fámam o rizikovosti konzumácie mlieka a o jeho negatívnych
zdravotných účinkoch. Deti týchto matiek mali nižšiu frekvenciu konzumácie všetkých
mliečnych produktov (mlieko, kyslomliečne produkty, syry aj jogurty) než ostatné deti.
Aby sa zvýšila konzumácia a obľuba mlieka a mliečnych produktov na Slovensku je
potrebné, aby rodičia začali navykať deti na mlieko od najútlejšieho veku, neskôr v období
predškolského a školského veku detí je to úloha nielen rodiny, ale výraznejšie musia
participovať aj vzdelávacie inštitúcie, ako sú materské školy, školy a iné.
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RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U DETÍ
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA
Z. Gerová1, H. Kováčiková1, L. Wsolová2, A. Egnerová2, Ľ. Ševčíková3
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava
2
Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava,
3
Ústav hygieny Lekárskej Fakulty UK, Bratislava

Cieľom práce bolo zistenie výskytu vybraných rizikových faktorov kardiovaskulárnych
ochorení u žiakov základných škôl v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Štúdia je súčasťou
Projektu podpory zdravia v prostredí základných škôl mestskej časti Bratislava – Petržalka,
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, zameraného na prevenciu
kardiometabolického rizika u detí, ich rodičov a učiteľov.
Cieľ projektu Podpora zdravia v prostredí základných škôl Mestskej časti Bratislava –
Petržalka:
− mobilizácia prostredia základných škôl pre podporu zdravia,
− motivácia a edukácia cieľových skupín,
− primárna prevencia kardiovaskulárneho metabolického rizika.
Populácia panelového sídliska Petržalka sem „imigrovala“ z celého Slovenska.
V súčasnosti má 130 000 obyvateľov, 95 000 bytov, hustota osídlenia je 4 000 osôb na km2.
Sídlisko bolo vybudované v 70. – 80. rokoch 20. storočia, na mieste bývalého vidieckorekreačného sídla, známeho marhuľovými sadmi a lužnými lesmi. Distribúcia populácie
Petržalky podľa veku a pohlavia v roku 2009 je na obr. 1.
Súbor a metodika
V školskom roku 2010 sme vykonali štúdiu vybraných rizikových faktorov
kardiovaskulárnych ochorení u 1 610 žiakov (52 % chlapcov, 48 % dievčat vo veku 6 – 15 rokov)
žijúcich v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Účasť na vyšetreniach bola 52% všetkých žiakov
10 základných škôl a bola podmienená informovaným súhlasom rodičov. Merania sme vykonali
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vo vybraných priestoroch škôl. Merania krvného tlaku a pulzovej frekvencie sme vykonávali
podľa odporúčaní ESH, ESC (3 merania pri jednom sedení) prístrojom Omron 705, s veľkosťou
manžety primeranou obvodu ramena (1, 2, 3). Na analýzy sme použili priemerné hodnoty
druhého a tretieho merania. Za prehypertenzné, resp. hypertenzné hodnoty sme považovali
hodnoty TKs, resp. TKd vyššie než hodnoty 90., resp. 97. percentilu (podľa pohlavia, veku
a výšky), zistené u detí a mládeže na Slovensku, publikované Regecovou a spol., 2009 (7).
Nadhmotnosť, obezita, resp. abdominálna obezita sme definovali ako hodnoty BMI, resp. obvodu
pása vyššie než hodnoty 90., resp. 95. percentilu, zistené u detí na Slovensku pri celoštátnom
antropometrickom prieskume v roku 2001 (8). Vybrané faktory správania sa detí sme zisťovali
dotazníkom, ktorý vyplnili rodičia. Priemerné hodnoty a výskyt rizikových faktorov sme
hodnotili pomocou štatistického softvéru SPSS.
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Obr. 1. Distribúcia populácie Petržalky podľa veku a pohlavia v roku 2009
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Výsledky
Tlak krvi
Pri prvej návšteve škôl boli namerané hodnoty systolického tlaku krvi zvýšené u 20 %
dievčat a 23 % chlapcov na úroveň prehypertenzie, u 12 % dievčat a 15 % chlapcov na úroveň
hypertenzie. Hodnoty diastolického tlaku krvi zvýšené na úroveň prehypertenzie sa zistili u 12 %
dievčat a 10 % chlapcov, na úroveň hypertenzie u 7 % dievčat a 4 % chlapcov (obr. 2, 3).
TKs chlapci

TKs dievčatá
12%

15%
20%
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TKs norm
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68%
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TKd chlapci
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12%

86%
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81%

TKd norm
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Obr. 2. Distribúcia hodnôt systolického (TKs) a diastolického (TKd) tlaku krvi v súbore žiakov základných škôl
v Petržalke v porovnaní s referenčnými hodnotami SR z roku 2009
Legenda: zelená farba: hodnoty < 90. percentil
žltá farba: hodnoty ≥ 90. < 95. percentil
červená farba: hodnoty > 95. percentil

Priemerné hodnoty systolického tlaku krvi zistené pri prvej návšteve boli vo vekových
kategóriách 6- až 11-ročných dievčat i chlapcov petržalských škôl štatisticky významne vyššie
než hodnoty rovnakých vekových kategórií referenčnej skupiny SR z roku 2009 (obr. 4).
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U žiakov s prehypertenznými resp. hypertenznými hodnotami TK zistenými pri prvej
návšteve sme vykonali druhé meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie s časovým odstupom
30 dní.
TKd

TKs
5%

10%

2%

27%
63%
93%

TKs do 119

TKs 120-129

TKd do 79

TKs nad 129

TKd 80-84

TKd nad 84

Obr. 3. Distribúcia hodnôt systolického (TKs) a diastolického (TKd) tlaku krvi v súbore žiakov základných škôl
v Petržalke v porovnaní s hodnotami želateľnými pre dospelú populáciu podľa Európskej spoločnosti pre
hypertenziu (EHS)
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Obr. 4. Priemerné hodnoty systolického tlaku krvi v súbore žiakov ZŠ v Petržalke v porovnaní s referenčnými
hodnotami SR z roku 2009

Antropometrické parametre
Primeranú telesnú hmotnosť hodnotenú podľa BMI sme zistili u 69 % chlapcov a 78 %
dievčat petržalských základných škôl. Hodnoty BMI, svedčiace pre nadhmotnosť, sme zistili
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u 23 % chlapcov a 16 % dievčat. Hodnoty BMI na úrovni obezity sme zistili u 8 % petržalských
chlapcov a 6 % dievčat (obr. 5).
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BMI dievčatá
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Obr. 5. Distribúcia hodnôt indexu telesnej hmotnosti (BMI) v súbore žiakov základných škôl v Petržalke v porovnaní
s referenčnými hodnotami SR (CAP 2001)
Legenda: zelená farba: < 90. percentil
žltá farba: ≥ 90. < 97. percentil
červená farba: > 97. percentil
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Obr. 6. Priemerné hodnoty telesnej výšky (cm) v súbore žiakov ZŠ v Petržalke v porovnaní s referenčnými
hodnotami SR 2001

Priemerné hodnoty telesnej výšky žiakov petržalských základných škôl boli, s výnimkou
12-ročných chlapcov a 11- až 15-ročných dievčat, vo všetkých vekových kategóriách štatisticky
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významne vyššie než u detí referenčného súboru SR z roku 2001, s rozdielom napríklad 2,2 cm
v prípade 11-ročných chlapcov (obr. 6).
Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti petržalských žiakov boli, s výnimkou 13- až 15ročných dievčat, vo všetkých vekových kategóriách výrazne a štatisticky významne vyššie,
v porovnaní s referenčným súborom SR z roku 2001. Napríklad priemerná hodnota telesnej
hmotnosti 11-ročných petržalských chlapcov bola o 6,2 kg vyššia než u 11-ročných chlapcov
referenčnej skupiny SR (obr. 7).
11 a 13, u dievčat len vo vek. skup. 6, 7 a 15 ročných.
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Obr. 7. Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti v súbore žiakov ZŠ v Petržalke v porovnaní s referenčnými hodnotami
SR z roku 2001

Priemerné hodnoty BMI boli vo všetkých vekových kategóriách petržalských žiakov
výrazne a významne vyššie než v referenčnom súbore SR z roku 2001, s výnimkou 13- a 15ročných dievčat a 14-ročných chlapcov (obr. 8).
Priemerné hodnoty obvodu pása boli vo všetkých vekových kategóriách dievčat
a chlapcov zo základných škôl v Petržalke, s výnimkou 14- 15-ročných chlapcov, výrazne
a štatisticky významne vyššie než u ich rovesníkov z referenčnej populácie SR z roku 2001 (obr.
9).
Zistenia z dotazníkov rodičov
Z dotazníkových zistení od rodičov sledovaných detí je pozoruhodný 60 % výskyt
fajčenia v rodinách – berúc do úvahy rodičov, starých rodičov a súrodencov (obr. 10).
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Obr. 8. Priemerné hodnoty indexu telesnej hmotnosti v súbore žiakov ZŠ v Petržalke v porovnaní s referenčnými
hodnotami SR z roku 2001
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Obr. 9. Priemerné hodnoty obvodu pása v súbore žiakov ZŠ v Petržalke v porovnaní s referenčnými hodnotami SR
z roku 2001
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Zo sledovaných faktorov správania sa detí z dotazníkového zisťovania od rodičov
zisťujeme (obr. 11):
− návyk pravidelného raňajkovania má 63 % detí,
− 71 % detí užíva komerčné vitamíny a výživové doplnky,
− priemerný príjem čerstvého surového ovocia a zeleniny spolu je 1,4 kusov denne,
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Obr. 10. Výskyt vybraných rizikových faktorov KVCH (v %) v rodinách súboru žiakov ZŠ v Petržalke (údaje od
rodičov)
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Obr. 11. Výskyt vybraných faktorov výživy (v %, resp. kusoch/deň)) v súbore žiakov ZŠ v Petržalke

− do organizovaných foriem telesnej aktivity – krúžky, kluby, tréningy – je zapojených 27 %
žiakov Petržalských základných škôl,
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− počas bežného školského dňa v súbore žiakov petržalských základných škôl, trvanie sedavých
činností vo voľnom čase viac ako 4-násobne prekračuje trvanie pohybovej aktivity (obr. 12),
− prežívanie negatívnych emócií – úzkosť, obavy, strach, nepokoj – sa vyskytuje takmer denne
u 25 % petržalských školákov (obr. 13).
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1 h 10 min
45 min
1 h 30 min

pohyb
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Obr. 12. Distribúcia činností vo voľnom čase počas bežného školského dňa v súbore žiakov ZŠ v Petržalke (~ 5 h
denne, údaje od rodičov)
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Obr. 13. Výskyt negatívnych emócií (úzkosť, tréma, strach, stres, nepokoj) počas bežného školského dňa v súbore
žiakov ZŠ v Petržalke (údaje od rodičov)

Záver
Štúdia ukázala významný výskyt kardiometabolických rizikových faktorov v súbore
žiakov základných škôl mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hodnoty TKs pri prvom meraní
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boli v referenčnom rozmedzí len u 68 % dievčat a 65 % chlapcov. Hodnoty BMI boli
v referenčnom rozmedzí len u 78 % dievčat a 69 % chlapcov. Okrem zdravotnej gramotnosti
žiakov, ich rodičov, učiteľov a všetkých zainteresovaných, je nevyhnutné zaoberať sa
determinantami rizikových faktorov a ich intervenciou. Vývoj trendov faktorov
kardiometabolických ochorení v prostredí základných škôl je žiaduce dlhodobo sledovať.
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RAST A TELESNÁ PROPORCIONALITA RÓMSKYCH DETÍ1

A. Kecerová, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice

Antropometrické ukazovatele sú okrem funkčných ukazovateľov, znakov biologickej a
sociálnej zrelosti, najdôležitejšími ukazovateľmi rastu a vývinu. Odzrkadľujú genetické
faktory aj vplyv externých faktorov, z ktorých najdôležitejšie, sociálno-ekonomické faktory,
vplývajú na výživové a iné rozdiely v rodine a spoločnosti (2).
Sociálna podmienenosť rastu a vývoja sa prejavila už po prvých antropologických
výskumoch a hlbšom chápaní vzájomných súvislostí zistením Willermea z r. 1829, že „ľudia
sú tým vyšší a dosiahnu skôr úplný vzrast, čím sú pomery vyrovnanejšie, krajina bohatšia,
komfort všeobecnejší, čím sú obydlia, odev a strava lepšia a čím menej je tvrdosti, únavy
a chudoby v detstve a v mladosti“ (3).
Zlé sociálno-ekonomické podmienky nesúvisia s národnosťou, ani s rasou, a teda aj
sociálna podmienenosť vývoja a rastu sa prejavuje nezávisle od národnosti a rasy napriek
tomu, že v prípade niektorých národov a národností existujú horšie sociálno-ekonomické
podmienky u väčšieho počtu jedincov.
Rómska komunita, ktorá má na Slovensku odhadom takmer 10 % zastúpenie na počte
obyvateľov, sa z hľadiska sociálno-ekonomických podmienok, ako aj z hľadiska ďalších
indikátorov, žiaľ, považuje za najzraniteľnejšiu. Údaje o telesnom raste a vývoji rómskych
detí sú v súčasnosti vzhľadom na podiel rómskych detí na celkovej detskej populácii
Slovenska zriedkavé a pochádzajú prevažne z obdobia bývalého režimu, počas ktorého bol
odlišný prístup ku problematike Rómov. Socialistický politický systém finančne podporoval
jednak samotných predstaviteľov rómskeho etnika bez nútenia zapojiť túto časť populácie do
vzdelanostných a pracovných aktivít a zároveň finančne zvýhodňoval aj zamestnávateľov,

1

Práca je podporovaná grantmi VEGA MŠ 1/0451/09 (10 %), KEGA 260-002 UPJŠ-4/20010 (10 %)
a NFP OPVaV-2009/2.1/03 SORO Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so
zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb kód ITMS: 26220120058 (80
%).
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resp. vedúcich pracovníkov, pedagogických pracovníkov, ktorí sa podieľali na ich vzdelávaní,
resp. zamestnávaní. Zároveň však viedol dôslednú evidenciu osôb a bytov. V súčasnosti
vzhľadom na platnú legislatívu nie je možné sledovať túto populáciu výhradne podľa etnickej
či národnostnej príslušnosti, to limituje možnosti výskumu, ale aj možnosti skúsených
odborníkov pri vytváraní a zlepšovaní životných podmienok najzraniteľnejších spomedzi
nich, ale aj celého rómskeho etnika v rámci populácie Slovenska.
Najviac ohrozenou skupinou sú rómske deti žijúce v izolovaných osadách so zlými
sociálnymi, zdravotno-hygienickými podmienkami, ktoré sú vystavené rôznym formám
nutričných deprivácií (6). Jednou z nich je Mestská časť Košíc Luník IX, ktorá predstavuje
sídlisko s najvyššou koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Na rozlohe 1 km2
žije v súčasnosti neoficiálne takmer 10 000 obyvateľov. Oficiálne údaje sú neúplné a veľmi sa
líšia od skutočnosti, vzhľadom na neochotu spolupráce obyvateľov tohto sídliska, ale aj
vzhľadom na ich značnú migráciu. V uvedenej lokalite je vyššia ako 90 % miera
nezamestnanosti a úmerne vysoký je podiel poberateľov príspevkov v hmotnej núdzi. Asi
polovicu obyvateľov sídliska tvoria deti a mládež do 18 rokov.
Materiál a metodika
V priebehu mesiacov január a február 2009 sme na sídlisku Luník IX v Košiciach
realizovali antropometrický výskum v predškolskom zariadení a na základnej škole. V prvej
etape sa vyšetrilo 594 rómskych detí vo veku 3 – 16 rokov, z toho 277 chlapcov a 317 dievčat.
Vek vyšetrovaných detí sme stanovili podľa desatinného členenia veku. Namerané
antropometrické parametre sme spracovali štatistickým programom SPSS analýzou Anova.
Sledované parametre – výška, hmotnosť, obvod hrudníka, obvod pása, obvod bokov a
vypočítané indexy sme porovnali s celoštátnym antropometrickým meraním z roku 2001.
Druhá etapa výskumu prebiehala prostredníctvom dotazníkov adresovaných rodičom
vyšetrovaných detí, ktoré boli zamerané na sociálny status rodín a stravovacie návyky.
Vzhľadom na minimálnu spoluprácu dospelej populácie pri vypracúvaní a odovzdávaní
dotazníkov, ako aj na krátky časový priestor, nebolo možné výsledky nadobudnuté
z dotazníkov spracovať a vyhodnotiť ako spoľahlivé.
Výsledky
Priebeh rastových kriviek rómskych detí má stúpajúcu tendenciu v sledovaných
parametroch, čo umožňuje hodnotiť rast rómskych detí ako plynulý. Z obr. 1, znázorňujúcom
porovnanie výšky rómskych detí, sú zrejmé trendy intersexuálnych rozdielov, kde vo
vekových skupinách 6- a 7-ročných sú vyšší chlapci, vo vekovej skupine 8-ročných sa
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vyrovnávajú a neskôr v skupine 9- až 11-ročných,
vzhľadom na skorší nástup puberty, dosahujú väčšie hodnoty v parametri výšky dievčatá.
Pubertálna rastová akcelerácia sa výraznejšie prejavuje v parametri hmotnosti
predovšetkým vo vekových kategóriách 12 – 13 rokov (vo veku 12 rokov bola priemerná
hmotnosť rómskych dievčat o 5,90 kg vyššia ako hmotnosť rómskych chlapcov). Vo
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vekových kategóriách 15- až 16-ročných sme už zaznamenali vyššiu priemernú výšku, ako aj
hmotnosť u rómskych chlapcov v porovnaní s dievčatami (obr. 2).

Obr. 1. Porovnanie výšky rómskych chlapcov a dievčat

Obr. 2. Porovnanie hmotnosti rómskych chlapcov a dievčat

Pri porovnaní rómskej populácie s celoštátnymi priemerom je zrejmé, že zo
sledovaných parametrov je parameter telesnej výšky u chlapcov rómskeho pôvodu zo
všetkých hodnotených antropometrických ukazovateľov štatisticky najvýznamnejší.
Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali v parametri výšky u chlapcov vo všetkých
vekových kategóriách, najvýraznejšie u 12- až 14-ročných chlapcov (obr. 3).
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Obr. 3. Porovnanie výšky rómskych chlapcov a chlapcov z celoštátneho priemeru (2001)

Porovnanie parametra telesnej výšky u dievčat a jeho rozdiely sú štatisticky
významnejšie u 5- až 8-ročných dievčat (najvyšší rozdiel je 9,29 cm u 9-ročných) a u 12-až
13-ročných dievčat (rozdiel 9,82 u 13-ročných dievčat). Štatistická významnosť je nižšia u 9až 11-ročných dievčat (obr. 4).

Obr. 4. Porovnanie výšky rómskych dievčat a dievčat z celoštátneho priemeru (2001)

Parametre telesnej výšky u rómskych chlapcov a dievčat sú v súlade s literárnymi
údajmi, ktoré poukazovali na tento fakt a zdôvodňovali ho ako etnickými rozdielmi, tak aj
vplyvom environmentálnych a sociálnych faktorov (2, 6). Trendy k nižšej telesnej výške sa
výraznejšie prejavujú v skupine chlapcov než dievčat.
Aj hodnoty telesnej hmotnosti sú u rómskych chlapcov nižšie v porovnaní
s celoštátnym priemerom, pričom štatisticky významné sú vo všetkých vekových kategóriách.
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Najnižšie rozdiely sú v skupine 3-ročných chlapcov, kde rómski chlapci sú o 2,29 kg ľahší
ako chlapci z celoštátneho priemeru. Najväčší rozdiel je 11,64 kg u 14-ročných chlapcov
v neprospech Rómov (obr. 5).

Obr. 5. Porovnanie hmotnosti rómskych chlapcov a chlapcov z celoštátneho priemeru (2001)

Obr. 6. Porovnanie hmotnosti rómskych dievčat a dievčat z celoštátneho priemeru (2001)

U dievčat sú rozdiely v telesnej hmotnosti štatisticky významné vo všetkých vekových
kategóriách, pričom s narastajúcim vekom stúpajú aj rozdiely v hmotnosti, najvyššie sú u 16ročných dievčat, kde dosahujú rómske dievčatá v priemere o 6,81 kg nižšiu hmotnosť
v porovnaní s celoštátnym priemerom (obr. 6).
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Obr. 7. Porovnanie WHR indexu rómskych chlapcov a dievčat z celoštátneho priemeru (2001)

Obr. 8. Porovnanie WHR indexu rómskych chlapcov a celoštátneho priemeru (2001)

Trend WHR indexu má u rómskych chlapcov aj dievčat s vekom klesajúcu tendenciu.
Rozdiely medzi WHR indexom dievčat a chlapcov sú štatisticky nevýznamné, až na
štatistickú významnosť vo veku 7 a 12 rokov (p < 0,05), čo môže spôsobiť rôzny počet
probandov v rôznych vekových kategóriách (obr. 7).
U chlapcov sú rozdiely WHR indexu štatisticky významné vo všetkých vekových
kategóriách, pričom s narastajúcim vekom narastá aj rozdiel WHR indexov medzi rómskymi
chlapcami v porovnaní s celoštátnym priemerom. U 16-ročných rómskych chlapcov je WHR
index o 0,09 vyšší (obr. 8).
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Aj u dievčat sú rozdiely WHR indexu štatisticky významné vo všetkých vekových
kategóriách, najväčšie rozdiely WHR indexov sú však vo vekových kategóriách 8 – 11 rokov.
U 16-ročných rómskych dievčat je WHR index vyšší o hodnotu 0,08 (obr. 9).

Obr. 9. Porovnanie WHR indexu rómskych dievčat a celoštátneho priemeru (2001)

Diskusia
Rómske deti z uvedenej lokality dosahujú nižšie hodnoty v sledovaných parametroch
ako výška, hmotnosť a BMI, ale vyššie hodnoty WHR indexu vzhľadom na androgénny typ
telesnej proporcionality. Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali v parametroch
hmotnosť, výška a WHR index. Zhodnotením základných antropometrických znakov, telesnej
výšky a hmotnosti rómskych detí zisťujeme, že rómske deti zaostávajú v oboch parametroch.
Väčšiu tendenciu zaostávania v oboch parametroch majú chlapci v porovnaní s dievčatami.
Štatisticky významné rozdiely v parametroch hmotnosti a výšky sme zaznamenali vo
všetkých vekových kategóriách pri porovnaní rómskej detskej populácie s celoštátnym
priemerom z roku 2001 (obr. 2, 4, 5, 6).
Vo vývine a raste mladej generácie sa zisťuje rastová akcelerácia. Ak sa porovnajú
rastové charakteristiky predošlých generácií a dnešných detí, v súčasnosti sa dosahujú
v mladšom veku vyššie rastové hodnoty (1). Vzhľadom k tomu predpokladáme možnosť ešte
výraznejších rozdielov, ak by sa porovnávali nami namerané hodnoty s výsledkami budúceho
celoštátneho prieskumu.
Záver
Štúdia potvrdila, že vybrané antropometrické parametre – výška a hmotnosť rómskych
detí predškolského aj školského veku vybranej lokality sú nižšie v porovnaní s výsledkami
celoštátneho merania z roku 2001. Hodnoty WHR indexu sú vyššie v porovnaní s výsledkami
celoštátneho priemeru napriek nižším nameraným hodnotám obvodov pása a bokov u oboch
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pohlaví. Ako štatisticky významné parametre sme vyhodnotili výšku, hmotnosť a WHR index
u chlapcov aj dievčat. Výraznejšie štatistické rozdiely sme zistili takmer vo všetkých
vekových skupinách chlapcov (p < 0,001).
Prieskumom, ktorý sa realizoval priebežne vzhľadom na neúspešnosť dotazníkov
adresovaných rodičom, sme zistili viaceré disproporcie vo výživových zvyklostiach
sledovaných detí, ako neadekvátny stravovací režim a nevhodná potravinová skladba u detí
z rodín s nízkym SES. Napriek tomu stravovací režim detí v predškolskom zariadení, ale aj
v škole, je pre zabezpečenie stravy zariadeniami spoločného stravovania racionálnejší ako
v dospelej populácii a u detí, ktoré si neplnia povinnosť školskej dochádzky. V domácom
prostredí prevláda konzumácia múčnych jedál, menej kvalitného mäsa, vnútorností.
V jedálničku chýba surová zelenina, nízka je spotreba ovocia. Zloženie stravy je podmienené
predovšetkým nízkymi príjmami, vysokou cenou zeleniny a ovocia, ale aj kultúrou
a uprednostňovaním tepelne upravených pokrmov v stravovaní.
Rómska populácia sa odlišuje svojimi typickými biologickými a imunologickými
parametrami od populácie ostatnej a stav výživy, sociálno-ekonomická a hygienickoepidemiologická situácia sa odrážajú na variabilite somatického stavu a imunologického
profilu v jednotlivých vekových skupinách (2, 4, 6).
Výsledky štúdie potvrdili, že do antropometrických ukazovateľov detí sa okrem
genetických a etnických premieta mnoho faktorov, ktoré sa navzájom podmieňujú, pričom
významnú úlohu zohráva SES, vzdelanie a zamestnanie rodičov, resp. ako uvádzajú literárne
zdroje, existencia trvalého stabilného zamestnania (7). Sociálno-ekonomické faktory
spolupôsobia s mnohými ďalšími faktormi: nutričnými, pohybovými a kultúrnymi,
hygienickými a ďalšími návykmi v rodine.
Sledovanie konkrétnych sociálno-ekonomických faktorov je v tejto komunite
problematické vzhľadom na nespoľahlivosť odpovedí spôsobenú nedôverou, prípadne aj
rečovou bariérou u detí, ako aj nedostatočnou spoluprácou rodičov. V budúcnosti bude nutné
monitorovať a hodnotiť sociálno-ekonomické, psychosociálne a zdravotné determinanty
v rómskej populácii v spolupráci so zdravotníckymi, pedagogickými, sociálnymi a
komunitnými pracovníkmi, ktorí sú v bezprostrednom styku s deťmi, vzhľadom na
nemožnosť sledovania a zberu údajov podľa etnickej, respektíve národnostnej príslušnosti,
prípadne do toho obdobia, kým sa nám všetkým, ktorí máme záujem zlepšiť životné
podmienky tejto komunity, podarí presvedčiť jej zástupcov o tom, že výskum na tejto úrovni
nemôže rómskej komunite ublížiť, práve naopak, otvorí nové možnosti intervencie v záujme
rozvoja tejto komunity.
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THE RESULTS OF COMPARATION HOMA AND QUICKI IN HEALTHY
CHILDREN AND CHILDREN WITH OBESITY1
D. Pastucha1, J. Malinčíková1, J. Hyjánek2, D. Horáková3, V. Janout3
1

Department for Rehabilitation and Sports Medicine, Faculty of Medicine, Palacky University
Olomouc, Czech Republic
2
Department for Medical Genetics and Fetal Medicine, Faculty of Medicine, Palacky
University Olomouc, Czech Republic
3
Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc,
Czech Republic

In recent years, ever increasing numbers of children in the Czech Republic are
manifesting the first signs of disorders which earlier were only seen predominantly in adults,
as for example, high blood pressure and the insulin resistance syndrome leading to diabetes
type 2 (DT2). These illnesses are connected to risk factors, one of which is overweight,
obesity or hypertension. Obesity itself need not always mean overweight but an accumulation
of fatty tissue. In childhood it is obvious that the continuous increase in weight is not merely
caused by increasing fat tissue but development of the body frame and muscle mass. The
share of this component differs according to the individual age group and gender.
Obesity in children in the Czech Republic is a serious epidemiological problem: 20%
of children aged 6 – 12 and 11% of children aged 13– 17 years are already overweight or
obese. These data were provided by the study of the Czech Obesity Association entitled „Life
style and obesity 2005“. The childhood population in the Czech Republic was divided
according to age into two groups: 6 – 12 years and 13 – 17 years. In the first group 10% of
children were overweight and 10% were obese. The highest proportion of children with
obesity (18%) was in children aged 7 years just close to the beginning of school attendance
and related life style changes. In adolescence, the data in contrast, are more favourable: from
13 – 17 years the proportion of overweight children fell to 6% and 5 % of children were
obese. Obesity naturally is one of the most important risk factors for the development of
insulin resistance and other disease conditions which are connected with this syndrome (1).
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Material and methods
Twenty one obese boys of average age 16,5 years, who were receiving advice on
losing weight. At the Department of Clinical Psychology, Faculty Hospital in Olomouc 28
hypertensive boys with mean systolic blood pressure above 95th percentile according to the
high and sex of them formed the patient groups. Another 29 children (24 boys and 5 girls) of
average age 16,2 years who showed normal physiological parameters were used as the control
group of healthy children. In each child the following were measured: blood pressure, body
mass index (BMI) and laboratory concentrations of total cholesterol, triglycerides, HDL and
LDL cholesterol, glycemia and insulinemia. The values of glucose and insulin concentration
were used to calculate homeostatic indices, HOMA and QUICKI.
The homeostatic index for insulin resistance, HOMA IR was calculated according to
the homeostatic model (2, 3) as:
HOMA IR = insulin fasting (μIU/ml) x glycemia fasting (mmol/l) / 22,5
Homeostatic index insulin resistance QUICKI was calculated according to Katz et al.
(4)
QUICKI = 1 / [log insulin fasting (μIU/ml) + log glycemia fasting (mmol/l) x 18,182]
Insulin resistance is defined as values of HOMA index greater than or equal to 2,68
and QUICKI as values less than or equal to 0,34.
Statistical evaluation was done using the programme Statistics version 6.0.
Results
In table 1 are shown the results for examination in the control group of children as
means and SD. Results could be calculated as physiological parameters for each followed
value. In table 2 are shown the results for the obese group for each parameter. Individuals in
this group also showed normal physiological values. Only insulin resistance was higher.
Tab. 1. Results for parameters in healthy children
Parameters
Cholesterol
HDL
LDL
TAG
Glycemia
Insulinemia
BMI percentile
HOMA
QUICKI

Mean
3,681
1,319
1,902
1,014
4,950
7,693
48,367
1,709
0,360

Standard deviation
0,606
0,214
0,572
0,376
0,340
4,112
23,818
0,987
0,028

In graphs 1 and 2 are depicted mean values for homeostatic indices with their 95%
confidence intervals. Graph 1 shows mean values for the HOMA index in healthy children
was 1,7 while in obese children it was 3,6. Graph 2 shows mean values for QUICKI in
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healthy children was 0,36 while in obese children it was 0,33. Values for QUICKI in obese
children may indicate the shift toward insulin resistance. From graphs 1 and 2 seems clear that
levels of control group and obese group are different, because confidence intervals do not
overlap. Confidence intervals of control group and hypertensive group overlap only partly.
Tab. 2. Results for obese children
Parameters
Cholesterol
HDL
LDL
TAG
Glycemia
Insulinemia
BMI percentile
HOMA
QUICKI

Mean
4,063
1,266
2,260
1,366
4,890
15,620
97,533
3,604
0,327

Standard deviation
0,674
0,300
0,875
0,848
0,462
8,261
2,705
1,866
0,029
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Graph 1. Means and 95% confidence intervals of HOMA

Discussion
Methods currently used for the diagnosis of insulin resistance are very demanding to
carry out and completely unsuited to the investigation of large numbers of people. Other
approaches are therefore sought such as the easy to assess homeostatic relations between
insulin and glycemia. Increase in concentration of insulin can be a physiological terms guide
to glycemia and vice versa. Disorders in this relationship show insufficient activity of insulin
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and are the basis of the homeostatic model used to appraise insulin resistance. Among indices
and results the „clamping technique“ has repeatedly verified the highly significant correlation
(5, 6)
0,38

Index QUICKI
0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

Healthy children

Obese children

Graph 2. Means and 95% confidence intervals of QUICKI

In the table of results, it can be seen that the mean value for the HOMA index which
can characterise insulin resistance, in healthy non-obese children of mentioned age is 1,7
+0,98 while the QUICKI value in these children is 0,36+0,02. These values can be considered
as standard for healthy children (7, 9).
Obesity in adolescence may be a result of growth in infantile age. The majority of
studies on infant size have shown that infants who were recognised as „obese“ or who were in
the higher range of body mass index, were more inclined to the development of obesity in
childhood, adolescence or early adulthood than other children. Infants who grew quickly were
more inclined to obesity in childhood, puberty and early adulthood than other children as
well. Large size or rapid phase of growth in the intervals between the first and second year of
life are predictive of an inclination to later obesity (8, 9, 10). In a groups of obese children
changed HOMA and QUICKI indices which were signs of the possible development of
insulin resistance, were found even though at the current moment no demonstrable increase in
other metabolic parameters apart from insulinemia was found. If these children experienced
negative changes in metabolic parameters, the development of insulin resistance could, in the
near future be accelerated.
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Conclusions
The results show the possibility of evaluating insulin sensitivity from levels of
glycemia and insulinemia with the help of the homeostatic indices HOMA and QUICKI, for
use in pediatric practice. In reality, index QUICKI which has narrower confidence intervals
and hence less variability may be more useful. Healthy children have values of QUICKI index
around 0,36. Obese and hypertensive children have lower values.
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ŠTÚDIA POUŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ADOLESCENTOV

G. Holéczyová, K. Gömöriová
Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice

Na základe vyhodnotenia mnohých výskumov drogovej závislosti mládeže možno
konštatovať, že v celosvetovom meradle 29 % populácie staršej ako 15 rokov fajčí a 4,2 %
konzumuje nelegálne drogy (5, 12). Avšak po výraznom náraste užívania marihuany v 90.
rokoch 20. storočia a na začiatku 21. storočia, nové európske potvrdzujú údaje o klesajúcej
obľube tejto drogy, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Podľa prieskumu ESPAD tento trend
je badateľný najmä u 15- až 16-ročných školopovinných detí. Väčšina západoeurópskych
krajín, ale aj Chorvátsko a Slovinsko, vykázalo pokles alebo stabilizáciu užívania marihuany.
Zo stredoeurópskych krajín a krajín východnej Európy si trend rastu udržuje len
Slovensko a Litva. Krajiny severnej a južnej Európy vynikajú stabilnou a nízkou úrovňou
užívania marihuany. Aj školské prieskumy v USA a Kanade poukazujú na klesajúci trend.
Počty pravidelných a intenzívnych užívateľov marihuany v Európe sú však už menej
povzbudzujúce. Až 2,5 % všetkých mladých Európanov pravdepodobne užíva marihuanu
denne a predstavujú tak rizikovú populáciu, ktorá potenciálne bude potrebovať pomoc (6).
Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotenie názorov a postojov ku konzumácii tabaku,
alkoholu a drog u študentov strednej školy, zhodnotenie názorov na školské pravidlá ohľadom
užívania drog, i vnímanie rizika spojeného s užívaním návykových látok, ak aj
zhodnotenie úrovne vedomostí, týkajúcich sa návykových látok a skúseností s nimi.
Materiál a metódy
Údaje sme získali pomocou dotazníkového prieskumu. Použité dotazníky boli
anonymné, prevzaté z príručky o efektívnej školskej drogovej prevencii – European Healthy
School and Drugs z Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, International
Affairs Unit. Hlavný dotazník je základom monitorovacieho systému. Obsahuje 19 otázok,
ktoré sa týkajú radu rôznych tém, z ktorých niektoré sa bližšie skúmajú v ďalších moduloch.
Je zameraný na témy, súvisiace so zdravím, školou a návykovými látkami, skúsenosťami
a názormi respondentov s nimi. Druhý a tretí dotazník sa týka otázok o postojoch a vnímaní
rizika a o drogových návykoch. Súbor tvorilo 100 študentov z gymnázia v Košiciach. Z
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celkového počtu študentov na otázky odpovedalo spolu 84 respondentov prvého ročníka
v priemernom veku 16 rokov (41 dievčat, 43 chlapcov), v období školského roku 2008 –
2009. Na spracovanie výsledkov sa použila metóda chí- kvadrátového testu (χ2).
Výsledky
Z hodnotenia výsledkov respondentov, týkajúcich sa skúseností a názorov súvisiacich
so školou vyplýva, že so školskými pravidlami ohľadom užívania drog (tabaku, alkoholu,
liekov, nelegálnych drog) súhlasí 74,24 % chlapcov a 46,54 % dievčat. Obe pohlavia si
myslia, že je v škole dostatočne slobodná atmosféra diskutovať o téme drog ( legálnych
a nelegálnych). Pod tlakom kvôli množstvu úloh v škole je viac dievčat (53,69 %) ako
chlapcov (37,36 %), (obr. 1).
53,69%
37,36%
chlpapci
dievčatá
9,28%
2,43%
vôbec
veľm i
Obr. 1. Cítiš, že si pod tlakom kvôli množstvu úloh v škole?
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Obr. 2. Odpovede na otázku: Súhlasíš s nasledujúcimi výrokmi o tvojej škole?
Legenda: a) Škola ma baví; b) Chcel/a by som prestúpiť na inú školu; y) Učitelia odo mňa v škole očakávajú
príliš; q) Väčšina práce v škole je zaujímavá

Respondentom v značnej miere záleží na tom, aby ich v škole rešpektovali a aby ich
škola mala dobré meno. Škola viac baví chlapcov (32,48 %) než dievčatá (21,87 %), ktoré by
chceli prestúpiť na inú školu. Rozdiel je štatisticky významný (χ2=7,98, S.V.=1, p > 0,01).
Väčšina práce v škole je viac zaujímavá pre dievčatá (31,59 %) ako pre chlapcov (18,56 %).
Chlapci aj dievčatá v odpovediach potvrdili, že učitelia od nich v škole očakávajú príliš veľa
(CH 64,96 %, D 80,19 %) (obr. 2).
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V súvislosti s užívaním návykových látok sa otázky v dotazníku týkajú už
konkrétnych druhov drog, či už legálnych alebo nelegálnych. Z obrázka č. 3 vyplýva, že
tvrdému alkoholu sa vyhýba viac dievčat než chlapcov. Cigarety vyskúšalo s podstatným
rozdielom (takmer 20 %) viac dievčat ako chlapcov. Pivo denne konzumuje viac chlapcov
ako dievčat. V ostatných odpovediach respondentov sú percentuálne rozdiely minimálne (obr.
3).
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Obr. 3. Označ, či si niekedy vyskúšal/a niektoré z nasledujúcich návykových látok (nikdy – áno – asi každý deň)
Legenda: a) cigarety / tabak; b) pivo; c) víno; d) tvrdý alkohol; e) iný typ alkoholu (limonády s obsahom
alkoholu, ovocné víno, miešané nápoje atď.)

Respondenti viackrát vyskúšali marihuanu a lieky bez lekárskeho predpisu než ostatné
návykové látky. Z odpovedí dievčat vyplýva, že v rovnakom množstve tak ako marihuanu
užívajú aj lieky bez lekárskeho predpisu (24,67 %). Štatisticky významný je rozdiel pri
užívaní liekov bez lekárskeho predpisu medzi chlapcami a dievčatami, keď dievčatá ich
užívajú vo väčšom množstve (χ2=5,7, S.V.= 1, p > 0,05) (obr. 4).
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Obr. 4. Označ, či si niekedy vyskúšal/a niektoré z nasledujúcich (návykových) látok – áno, ale nie za posledný
rok.
Legenda: f) marihuana alebo hašiš (konope, tráva, mariška); g) leptavé látky (toluén atď.); h) lieky na
upokojenie, na spanie či proti bolesti (bez lekárskeho predpisu); i) extáza; j) iné nelegálne drogy (amfetamíny,
pervitín, LSD, kokaín, heroín, atď.)

Z odpovedí respondentov vychádza, že dievčatá vyskúšali uvedené návykové látky
takmer vo všetkých prípadoch častejšie než chlapci. Naopak, chlapci majú viac skúseností
s cigaretami a leptavými látkami. Štatisticky sa potvrdilo, že lieky bez lekárskeho predpisu
častejšie konzumujú dievčatá než chlapci (χ2=4,95,S.V.=1, p > 0,05 ) (obr. 5).
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Obr. 5. Už som túto látku vyskúšal
Legenda: a) cigarety/tabak; b) pivo; c) víno; d) tvrdý alkohol; e) iný typ alkoholu (limonády s obsahom alkoholu,
ovocné víno, miešané nápoje atď.); f) marihuana alebo hašiš (konope, tráva, mariška); g) leptavé látky (toluén
atď.); h) lieky na upokojenie, na spanie či proti bolesti (bez lekárskeho predpisu); i) extáza; j) iné nelegálne
drogy (amfetamíny, pervitín, LSD, kokaín, heroín atď.)

Diskusia
Celkové údaje o počte fajčiarov sú pravdepodobne nepresné a podľa rôznych zdrojov
aj značne odlišné. Podľa výsledkov Kardiovaskulárneho programu na Slovensku (1978 –
1988) fajčilo v SR 44 % mužov a 12,8 % žien, podľa údajov Ústavu pre výskum verejnej
mienky ŠÚ SR v r. 1996 fajčilo 40 % mužov a 17 % žien, podľa WHO v r. 1998 fajčilo v SR
44,1 % mužov a 14,7% žien. Okrem toho je Slovensko začlenené aj do medzinárodných
aktivít boja proti drogám v rámci WHO. Na Slovensku sa sleduje kontinuálne narastanie
užívania návykových látok v celej populácii. Do roku 1990 sa užívali drogy legálne, najmä
alkohol a tabak, a od roku 1991 postupne pribúda celá škála nelegálnych drog, najmä heroín
a marihuana (7).
Od r. 1995 stúpa incidencia fajčenia, významnejšie u dievčat ako u chlapcov, pričom
v r. 2007 uviedlo pravidelné denné fajčenie počas posledných 30 dní 35% chlapcov a až 38%
dievčat. V roku 1996 sa robil na Slovensku prvý prieskum s dotazníkom ESPAD (Európsky
školský prieskum o alkohole, tabaku a drogách) (22). Na prelome rokov 2002 a 2003 sa robil
dotazníkový prieskum GYTS – Global Youth Tobacco Survey (všeobecný prieskum
u mladých ľudí o fajčení) na Slovensku u študentov základných škôl (8, 1).
V roku 1996 na Slovensku nepilo liehoviny 36 % mladých ľudí, v súčasnosti 39 %. V
skúmanom súbore mládeže SR sa od roku 1998 potvrdil súvis medzi pitím alkoholu a
užívaním drog. Tí, ktorí nepijú alkohol, deklarovali v menších podieloch užitie nelegálnych
drog. Od roku 1998 podiel mladých fajčiarov v SR kolíše od 44 % po 52 % (9).Výsledky
prieskumu ESPAD 2007 na Slovensku ukázali, že si alkohol doprialo aspoň jedenkrát za rok
88 % mladých ľudí. Je to oveľa viac, ako sú celkové priemerné hodnoty tohto európskeho
prieskumu. Navyše, až polovica mladých povedala, že si nielen vypila, ale sa aj opila. Len 5%
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mladistvých Slovákov vo veku 15 – 16 rokov uviedlo, že nikdy žiadny alkohol ani omamné
látky v roku 2007 neskúsili (10). Postojmi adolescentov k užívaniu alkoholu na stredných
školách sa v Košiciach zaoberá viac autorov (2, 3, 4, 5, 11).
Osobitná správa „Užívanie viacerých drog súčasne: schémy a opatrenia“ uvádza
prehľad tohto správania sa medzi školopovinnými deťmi (15- až 16-ročnými), mladými
dospelými (15- až 34-ročnými) a problémovými užívateľmi drog. 20 % (15- až 16-ročných)
uviedlo, že v minulom mesiaci užili alkohol spolu s cigaretami, 6 % marihuanu s alkoholom
a/alebo cigaretami a 1% užilo marihuanu s alkoholom a/alebo cigaretami a jednou ďalšou
drogou (extáza, kokaín, amfetamíny, LDS alebo heroín). Výskum ukázal, že u
školopovinných detí môže užívanie viacerých drog súčasne zvýšiť riziká toxických účinkov a
chronických zdravotných problémov v neskorších obdobiach ich života. U mladých dospelých
(15- až 34-ročných) sú príznačné etablovanejšie modely užívania látok a možno ich spájať so
zvýšenými rizikami. U častých alebo ťažkých alkoholikov v tejto vekovej skupine bola
dvakrát až šesťkrát vyššia pravdepodobnosť, že v minulom roku užili marihuanu, a dvakrát až
deväťkrát vyššia pravdepodobnosť, že v tomto období užili kokaín. Užívanie viacerých drog
súčasne je rozšírené najmä u problémových užívateľov drog. Takmer všetky kombinácie
užívania viacerých drog súčasne vykazujú prítomnosť alkoholu. Najnovší prieskum ESPAD
ukázal, že 43 % študentov, ktorí boli predmetom prieskumu v roku 2007, uvádzalo „ťažké
príležitostné pitie“ (päť pohárikov a viac pri jednej príležitosti) za posledných 30 dní. Nárast
počtu prípadov takéhoto správania sa bol obzvlášť zreteľný u dievčat – zvýšenie z 35 na
42 %. Pitie na večierkoch ide často ruka v ruke s príležitostným užívaním drog, čo zvyšuje
riziko negatívnych následkov u mladých ľudí (6).
Podľa prieskumu ESPAD v roku 2003 na Slovensku stúplo užitie akejkoľvek
nelegálnej drogy od roku 1999 (z 5,9 % na 8,1 %). Od roku 1999 (23,0 %) stúplo užívanie
marihuany alebo hašišu u 15- až 18-ročných v roku 2003 na 35,5 %. Podľa prieskumu
realizovaného v roku 2006 došlo k poklesu podielu respondentov, ktorí už majú skúsenosť s
užitím nelegálnej drogy. 36 % oslovenej mládeže zo súboru SR sa vyjadrilo, že už niekedy
užilo drogu, čo je o 3 percentuálne body menej ako v roku 2004 (9).
Záver
V rámci štúdie sa získal obraz o úrovni vedomostí týkajúcich sa návykových látok
a o skúsenostiach s nimi u študentov prvých ročníkov vybraného gymnázia vo veku 16 rokov,
ako aj ich názory a postoje ku konzumácii tabaku, alkoholu a drog. Sledoval sa aj vzťah
študentov ku škole a vyučujúcim. So školskými pravidlami ohľadom užívania drog súhlasí
viac chlapcov ako dievčat. Obe pohlavia si myslia, že je v škole dostatočne slobodná
atmosféra na diskusiu o drogách. Napriek tomu až 48,97 % dievčat a 41,76 % chlapcov si
myslí, že v škole nie sú dospelí, s ktorými by sa mohli porozprávať o konkrétnom probléme v
spojitosti s drogami (legálnymi alebo nelegálnymi). Dievčatá sú v škole nespokojnejšie, sú
viac pod tlakom kvôli množstvu úloh než chlapci, a viac ich kontrolujú rodičia. Chceli by
prestúpiť na inú školu. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami je štatisticky významný
(χ2=7,98, S.V.=1, p > 0,01). Chlapci aj dievčatá v odpovediach potvrdili, že učitelia majú na
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nich vysoké nároky (chlapci 64,96 %, dievčatá 80,19 %). Všetky činnosti alebo látky uvedené
v dotazníku považujú respondenti za návykové, cigarety a extázu uviedlo 100 %
respondentov, pri ostatných látkach alebo činnostiach boli rozdiely len minimálne. 39 %
dievčat nikdy nevyskúšalo cigarety. Viac dievčat ako chlapcov vyskúšalo víno a iný typ
alkoholu, okrem destilátu. V skupine fajčiacich študentov prevládajú dievčatá nad chlapcami s
podstatným rozdielom (takmer 20 %). Viac študentov nemá žiadne skúsenosti s tvrdými
návykovými látkami. Respondenti, ktorí majú skúsenosť s návykovými látkami, vyskúšali
častejšie marihuanu a lieky bez lekárskeho predpisu než ostatné návykové látky. Len 4,76 %
respondentov si myslí, že po užití nelegálnych drog mali slabý výkon v škole. Dievčatá v
rovnakom množstve ako marihuanu, užívajú aj lieky bez lekárskeho predpisu (24,67 %), a to
vo väčšom množstve ako chlapci, (χ2=5,7, S.V.= 1, p > 0,05).
Problematika konzumácie nelegálnych drog sa v súčasnej dobe na Slovensku považuje
za jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov, podmienený mnohými faktormi.
Najrizikovejšou skupinou, ktorú drogy ohrozujú, sú práve mladí ľudia. Drogová scéna sa
spája s adolescentmi, ktorí sa vyhýbajú škole, ktorí v nej nie sú úspešní, prípadne sú z rodín,
ktoré im neumožňujú prežívať úspechy. Prevencia by mala byť založená na vysvetľovaní
toho, ako vzniká návyk. Toto mladí ľudia, ktorí experimentujú s drogami často nevedia.
Myslia si, že pestovanie tohto návyku je ako pri alkohole, kde má človek dostatok vôľových
schopností brániť sa. Veľmi účinnou prevenciou voči drogám je hľadanie mozgových
endorfínov prirodzeným spôsobom, či už je to športovaním, venovaním sa hudbe, niečím, kde
sa po námahe získava zaslúžený obdiv.
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FORMOVANIE NUTRIČNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ FORMOU EDUKAČNÝCH
PROJEKTOV – VÝSLEDKY A SKÚSENOSTI DVOCH PROJEKTOV

A. Béderová, Z. Macáková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava

Spôsob výživy mladej generácie sa v nových sociálno-ekonomických podmienkach
mení. Potvrdili to výsledky dlhodobej štúdie, ktorú realizoval Výskumný ústav výživy
v rokoch 1992 – 1999 v 10 regiónoch SR. V porovnaní s minulosťou sa zaznamenali zmeny v
spotrebných trendoch viacerých potravinových komodít (1, 2). Súčasný spôsob výživy sa
odráža na viacerých parametroch zdravotného stavu, ktoré sú významné z hľadiska vzniku a
vývoja neinfekčných ochorení s hromadným výskytom (3, 4, 5). Výživu mladej generácie
ovplyvňuje jednak finančná situácia rodiny, významnú úlohu zohráva reklama, ale podstatná
je nutričná gramotnosť matiek, ktoré prevažne usmerňujú výber potravín a spôsob výživy
členov rodiny. Nutričná edukácia detí a sekundárne rodičov je preto významným krokom
k zlepšeniu spôsobu výživy, upevňovaniu zdravých stravovacích návykov od útleho veku
a perspektívne k zastaveniu nepriaznivých trendov v zdravotnom stave mladej generácie.
Materiál a metódy
V práci prezentujeme výsledky dvoch edukačných projektov, ktoré sme realizovali
v spolupráci so spoločnosťou Danone a spoločnosťou Ahold.
Projekt č. 1. Dano a Danka učia deti zdravej výžive
Projekt sa realizoval so spol. Danone, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Cieľová
skupina boli deti predškolského veku 3- až 6-ročné, vzdelávané v materských školách (MŠ).
Do projektu sa doposiaľ zapojilo 88 MŠ s predpokladom, že do konca roka 2010 sa zapojí
ďalších 55 MŠ. Takto sa celkovo zaškolilo 7 001 detí – západné Slovensko 2 021, stredné
3 313 a východné Slovensko 1 667 detí. Zároveň sa realizovala edukácia 1 816 výchovných
pracovníkov a vedúcich stravovacích prevádzok.
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Pre deti odohrali študenti bábkoherectva bábkové divadlo s tematikou „Dano a Danka
spoznávajú ľudské telo“. Primeranou formou sa deti edukujú o zákonitostiach organizmu,
o tráviacom systéme, o význame výživy, o výživovej pyramíde, o zdravých, nezdravých,
obľúbených a neobľúbených potravinách, o hygiene a kultúre stolovania. Deti sa aktívne
zapájali do hry a diskutovali s bábkami o dobrých a zlých potravinách a následkoch ich
konzumácie.
Pre pedagogických pracovníkov sa vypracovala metodická príručka, ktorá bola
základom dlhodobejších výchovných aktivít k danej problematike. Pre deti a rodičov sa
vypracoval pracovný zošit, ktorého cieľom bolo odovzdať rodičom krátke informácie
o význame jednotlivých potravinových komodít vo výžive detí a hravou formou priblížiť
deťom poznatky o zdravom životnom štýle, výžive, osobnej hygiene, pitnom režime,
pohybovej aktivite prostredníctvom postavičiek Dano a Danka. Tieto ich pri plnení úloh
sprevádzajú celým pracovným zošitom.
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Spätnou väzbou bol dotazník pre rodičov, ktorý bol súčasťou pracovného zošita
a informoval nás o pozitívnej akceptácii tejto formy edukácie nielen detí, ale aj rodičov.
Vysoko pozitívny ohlas sme zaznamenali aj zo strany výchovných pracovníkov.
Projekt č. 2. Zdravá päťka – ako sa stravujú naši školáci
Projekt sa realizoval v spolupráci so spoločnosťou Ahold. Cieľovou skupinou boli
primárne deti základných škôl a sekundárne pedagogickí pracovníci a rodičia. Edukačný
aspekt sa zameral na upevňovanie zdravých stravovacích návykov detí a motiváciu k dennej
konzumácii ovocia a zeleniny – 5 porcií denne – preto Zdravá 5.
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Do projektu sa písomnou formou a hlavne prostredníctvom internetu zapojilo 5 444
detí. Dotazníkovou formou sme zisťovali pravidelnosť raňajok a desiat, ich štruktúru,
zastúpenie mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, zeleniny a ovocia, obľúbenosť
jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, informovanosť o ich význame.
Výsledky
Denne raňajkuje 65% detí, nepravidelne raňajkuje 24% a neraňajkuje 11%. V
štruktúre dominovali chlieb/pečivo, šunka, syr (31%), doplnené zeleninou (18%),
kyslomliečny výrobok s ovocím (19%), müsli s mliekom (22%), 10% detí raňajkuje len nápoj.
56% detí konzumuje denne ovocie a zeleninu v dostatočnom množstve, 28% len
nepravidelne a 16% nedostatočne, resp. ich neje vôbec. Deti preferujú štandardné, sezónne
druhy zeleniny a ovocia, najobľúbenejšie sú jablká, banány (66%), paradajka, paprika,
uhorka, reďkovka, mrkva (62%) detí. Deti neobľubujú ananás – 22% a brokolicu, cesnak,
cibuľu, karfiol – 45% detí. 84% detí preferuje čerstvú zeleninu.
Vedomosti o význame ovocia a zeleniny u detí boli priemerné, len 35% detí vie, že má
zjesť denne 5 porcií ovocia a zeleniny, 35% detí neraňajkuje pravidelne alebo vôbec, skladba
raňajok nezodpovedá vždy výživovým štandardom, 50% detí neraňajkuje žiaden druh ovocia
ani zeleniny, 22% detí si pripravuje raňajky samo, takže chýba záruka vhodnosti výberu.
Záver
Zvyšovať a správne formovať nutričnú gramotnosť mladej generácie už od útleho
veku je vysoko aktuálne a je to proces trvalý. Osvojiť si optimálne stravovacie návyky
a životný štýl už od útleho veku je najefektívnejší a najlacnejší spôsob prevencie tzv.
civilizačných ochorení. Vzostup prevalencie obezity s následnými zdravotnými
komplikáciami pozorujeme vo viacerých ekonomicky a sociálne rozvinutých krajinách (6).
Pozitívnym aspektom uvedených projektov je ich prepojenie na pedagogických pracovníkov
a rodičov. Sú to predovšetkým rodičia, ktorí sú pre deti príkladom v každej sfére, a teda aj
v oblasti životosprávy a výživy, a hlavne matky, ktoré prevažnou mierou usmerňujú spôsob
výživy v rodine. Cieľom je nenásilnou formou vštepovať deťom zdravý životný štýl, ktorý
prinesie pozitívne efekty nie len počas detstva, ale hlavne v dospelom veku.
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PSEUDOMONÁDY A INÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ V DETSKÝCH BAZÉNOCH

D. Šedová, A. Šulová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina

Súčasťou vybavenia niektorých základných a stredných škôl je školský bazén, ktorý je
vo väčšine prípadov v správe školy a počas jeho prevádzky je nutné dodržiavať platnú
legislatívu. Bazény na školách sú buď súčasťou športovo-študijného zamerania školy, alebo
sú vybudované v rámci modernizácie a zlepšenia vybavenia najmä súkromných škôl.
Pravidelná kontrola hygienickej kvality vody je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o
bazén, aby zdravotné riziká spojené s pobytom v bazéne neboli vyššie, ako samotný efekt z
kúpania detí a ich športového výkonu.
Cieľom práce je vyhodnotenie pravidelnej hygienickej kontroly kvality vody v
detských plaveckých bazénoch na školách v Žiline, upozornenie na zdravotné riziká kúpania a
prípadné odporúčania.
Zdravotné riziká
Deti sa pri kúpaní do vody ponárajú, voda sa dostáva do priameho kontaktu s ich
pokožkou a sliznicami, často dochádza k prehĺtaniu malého množstva vody, z čoho vyplýva
celý rad zdravotných rizík. Sú to hlavne riziká prenosných ochorení v dôsledku prítomnosti
pôvodcov nákaz, ktoré sa do vody dostanú z chorých detí, ale aj z nečistého prostredia. Týka
sa to najmä patogénnych organizmov, ktoré sú schopné prežívať a množiť sa vo vodnom
prostredí. Tieto riziká môžu spôsobiť hnačkové ochorenia, hnisavé rany, legionelózu, zápaly
močových a pohlavných ciest, slizníc a pod.
S kvalitou vody úzko súvisia aj nedostatky v prevádzke bazéna, ako je nedostatočná
čistota WC, spŕch a šatní, nedostatočné odstraňovanie odpadu. Je neprípustné povoliť do
detského bazéna vstup dieťaťa s infekčným ochorením, ani kúpanie dospelých v detských
bazénoch. Výnimkou sú pedagógovia a tréneri, ktorí musia tiež dodržiavať základné
hygienické postupy pred vstupom do bazéna.
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Zdravotné riziká v detských bazénoch sú:
1. prevádzkové – prekročený počet kúpajúcich sa detí. Kapacita vodnej plochy sa
určuje tak, že na každého kúpajúceho sa by malo pripadať v plaveckom bazéne 5 m2 a v
neplaveckom 3 m2. Hlava na hlave v malom bazéne je vizitkou ľahostajnosti jeho
prevádzkarov.
2. chemické – vysoká koncentrácia chlóru. Nekontrolované dávkovanie chlóru a jeho
zvýšená koncentrácia vo vode je nebezpečná najmä pre alergikov, no dokáže rozdráždiť
pokožku a sliznice aj u zdravých ľudí.
3. biologické:
− fekálne baktérie – malé množstvo neznamená zdravotné riziko, ale zvýšený výskyt už môže
vyvolať hnačkové ochorenie najmä u detí. Zvlášť nebezpečné sú baktérie rodu salmonela a
shigela, ktoré spôsobujú ťažké hnačkové stavy a dyzentérie spojené s bolesťami brucha,
vysokými teplotami a prímesou krvi v stolici.
− chlamýdie a stafylokoky – spôsobujú zápal očných spojiviek alebo rôzne zápaly kože či
dýchacích orgánov. Do tela sa dostávajú cez sliznice alebo otvorené ranky. Chlamýdie sa
šíria aj kvapôčkovou nákazou a môžu infikovať oko, pľúca a pohlavné orgány.
− mikroskopické huby – plesne a kvasinky, ktoré spôsobujú rôzne mykózy a kandidózy. Sú to
nepríjemné ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc. Lokalizujú sa aj medzi prstami rúk a
nôh, postihujú pokožku v záhyboch, spôsobujú zápaly pošvy, poškodenie vlasov a nechtov.
Infikovať sa môžu aj rany, močové i pohlavné orgány. Nepríjemné svrbenie a pálenie je
začiatkom ťažkostí, ktoré je potom nutné liečiť pod lekárskym dohľadom.
− améby – nepríjemné a nebezpečné prvoky. Vyhovuje im prisadnutý spôsob života a
usádzajú sa na stenách bazénov, spojoch obkladačiek, na drsných plochách po odpadnutých
a poškodených kachličkách, kde zostávajú zvyšky starej vody. Spôsobujú rôzne črevné
ochorenia, ale aj nebezpečné amébové meningoencefalitídy. Vstupnou bránou nákazy je
čuchový trakt a sliznica nosa, odkiaľ améby rýchlo migrujú do mozgu, miechy a krvného
obehu. Po krátkom čase dochádza k prudkým bolestiam hlavy a vysokým teplotám. Do 4 –
5 dní bez liečenia môže dôjsť aj k úmrtiu. Preto je z tohto hľadiska veľmi dôležitý
technický stav bazéna, jeho dokonalá mechanická očista, dezinfekcia a pravidelné kontroly
hygienikov.
− legionely – sú súčasťou životného prostredia potokov, rybníkov a okolitých pôd. Môžu sa
však dostať do rozvodných vodovodných sietí zo zdrojov stojatých pitných vôd. V
nehybnom prostredí nachádzajú vynikajúce podmienky pre rozmnožovanie. Nebezpečné sú
najmä pre deti a ľudí so zníženou imunitou. Spôsobujú chorobu legionelózu, ktorá sa
prejavuje malátnosťou, bolesťami hlavy, vysokými teplotami a vracaním.
Metódy
Kontroly školských bazénov sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy:
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− Zákon č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
− Vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. O podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody
kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.
Na regionálnych úradov verejného zdravotníctva Žilinského kraja vykonávajú
pracovníci oddelení hygieny detí a mládeže pravidelný hygienický monitoring kvality vody v
detských bazénoch, ktoré prevádzkujú školy. Súčasne vykonávajú kontrolu mikrobiologickej
čistoty prostredia sterovou metódou. Detoxikovanými sterilnými tampónmi navlhčenými
v sterilnom živnom bujóne zotierajú povrchy plôch a predmetov, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti bazénov a sú v priamom kontakte s kúpajúcimi sa deťmi. Miestami odberov sú
sprchy, podlahy, obkladačky, šatne.
V bazénovej vode sa vyšetrujú mikrobiologické, biologické a chemické ukazovatele v
zmysle platnej legislatívy, prípadne určené ukazovatele na požiadanie prevádzkovateľa. Stery
z prostredia sa kultivujú a kvalitatívny výsledok udáva prítomnosť patogénnych a
nepatogénnych mikroorganizmov, vrátane kvasiniek a plesní.
Výsledky
Výsledky analýz uvádzame v tab. 1, 2 a 3.
Tab. 1. Výsledky analýz bazénových vôd
Počet vôd

Vyhovujúce

Nevyhovujúce

Pozitivita nálezu [%]

2009

17

15

2

11,76

do 30. 8. 2010

11

11

0

0

V roku 2009 nevyhovovali výsledky limitom povolených legislatívou, v roku 2010
vykazovali všetky kontrolované bazény vyhovujúcu kvalitu.
Tab. 2. Výsledky sterov z prostredia
Počet sterov / počet zariadení
2009

136 / 2

do 30. 8. 2010

93 / 3

Zo sterov z prostredia okolia bazénov sme izolovali najmä nepatogénne
plazmakoagulázo-negatívne stafylokoky, aeróbne sporulujúce paličky a ojedinele aj Bacillus
cereus. Baktérie rodu Pseudomonas boli zo sterov izolované počas rokov 2009 a 2010 spolu
27-krát, najmä zo sterov sprchových ružíc, prepadovej mriežky v sprche a v bazéne, na
obkladačkách a na skineri.
Tab. 3. Izolované pseudomonády zo sterov z prostredia (2009 + 2010)
Miesto odberu
bazén č. 1
bazén č. 2
bazén č. 3

Počet sterov / pozitivita
159 / 20
22 / 5
78 / 2
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Pozitivita nálezu [%]
12,5
22,7
2,5

Diskusia

Pseudomonas aeruginosa je veľmi nenáročný mikroorganizmus a vo vlhkom prostredí
prežíva pri nižších, aj pri vyšších teplotách, je odolný voči mnohým dezinfekčným
prostriedkom. Pri teplote 38 °C je jeho generačný rast len 22 minút, rozmnožovať sa môže aj
pri teplote 4 °C. O jeho vysokej životaschopnosti svedčia aj nálezy napríklad vo vnútri
chladničky, v termonádobe, na dávkovači dezinfekčného roztoku, na cumli na fľašu, či na
teplomere uloženom v dezinfekčnom roztoku.
Je často súčasťou biofilmov, kde prežíva až 16 mesiacov. V biofilme je Pseudomonas
aeruginosa chránený pred fagocytózou makrofágmi a neutrofilmi, pred protilátkami
a komplementom, aj pred účinkom antimikróbnych látok. Ak tvorba biofilmu postúpila do
vyššieho štádia, v ktorom sa produkuje slizový substrát obklopujúci mikrokolónie, je
rezistencia buniek patogéna na nezvládnutej úrovni dostupnými dezinfekčnými prostriedkami.
Baktérie rodu Pseudomonas sú nebezpečným nálezom v bazénových vodách a v okolí
bazénov. Je to najmä z dôvodu komplikovanej a často neúspešnej eliminácie týchto baktérií z
prostredia detských bazénov, pretože sú pomerne rezistentné k dezinfekčným roztokom.
Rizikové miesta sú charakteristické stojacou vodu so stabilnou teplotou a so zvýšeným
rizikom tvorby biofilmu.
Záver
Z výsledkov vyplýva, že:
− výsledky analýzy bazénových vôd v detských školských bazénoch sú uspokojivé,
− prostredie okolia bazéna a spŕch sú rizikovejšie než samotná voda v bazéne,
− kontrolu kvality vôd v bazénoch je vhodné doplniť vykonaním sterov z prostredia,
− nie je dôležitý počet odobratých sterov z prostredia, ale správne vytypované miesta odberov
a odborná pripravenosť pracovníkov hygienickej služby, ktorí odbery vykonávajú.
Pre dôsledný výkon kontroly odporúčame okrem pravidelného monitoringu vykonávať
náhodné kontroly, najmä pri podozrení na prekročenie kapacity bazéna. Samozrejmosťou
kontroly je dodržiavanie hygienických režimov kúpania a prevádzkových poriadkov bazéna.
Na dezinfekciu bazéna a okolia je vhodné používať viac druhov dezinfekčných prostriedkov,
ktoré sa pravidelne striedajú, prípadne dezinfekcia je možná aj fyzikálnym spôsobom
(ozonizácia). Edukácia pracovníkov je tiež nevyhnutnou súčasťou hygienického režimu
detského bazéna.
Zásady bezpečného kúpania detí:
− deti sa môžu kúpať len v bazénoch na to určených a pod dozorom dospelej osoby,
− disciplinovane dodržiavať osobnú hygienu – osprchovať sa teplou vodou pred vstupom do
bazéna aj po kúpaní,
− pre deti do troch rokov by mali byť samostatné bazény (detské jasle a materské školy),
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− teplota vody sa v detskom bazéne ustanovuje v závislosti od veku detí,
− vypustenie vody z detského bazéna pre deti do troch rokov musí byť zabezpečené každý
deň po skončení prevádzky, v školských bazénoch je výmena vody podľa recirkulácie,
− voda v bazéne musí mať požadovaný obsah chlóru,
− záznamy o priebežnom meraní obsahu chlóru a teploty vody by mali byť na vývesných
tabuliach.
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VYBRANÉ MARKERY KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA V DOSPELEJ
POPULÁCII V PODMIENKACH TROCH NUTRIČNÝCH REŽIMOV1

M. Valachovičová, M. Kudláčková, A. Maďarič, I. Kajaba, J. Kadrabová,
C. Mišľanová, V. Spustová, Z. Hudecová, V. Pauková
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Kardiovaskulárne choroby sú v súčasnosti celosvetovo najčastejšou príčinou
mortality. Aj na Slovensku viac ako polovica všetkých úmrtí pripadá na aterosklerotické
komplikácie. Výživa zohráva jednu z kľúčových úloh v prevencii chronických civilizačných
ochorení. Úlohou nutricionistov je propagovať protektívne zložky výživy, vysvetľovať
mechanizmy ich preventívneho účinku a informovať populáciu vo vedeckých i populárnych
časopisoch (1 – 6).
V našej štúdii sme sledovali zdravotno-nutričný stav populácie s tromi nutričnými
režimami s prednostným zameraním na lipidový profil a antioxidanty plazmy.
Subjekty a metódy
Charakteristika skupín je uvedená v tab. 1. Všetci probandi boli z jedného regiónu
Bratislava a okolie. Hodnotili sme tri nutričné skupiny: 1. alternatívna skupina – lakto-ovovegetariáni (konzumujú prevažne rastlinnú potravu a pridávajú mliečne výrobky a vajíčka), 2.
alternatívna skupina semivegetariáni (ako lakto-ovo, s prídavkom konzumácie bieleho mäsa –
ryby a hrabavá hydina) a 3. kontrolná skupina tradičného zmiešaného stravovania (bežná
populácia, nevegetariáni, pravidelná konzumácia červeného mäsa). Semivegetariáni v našom
súbore konzumovali hydinu 4,79 ± 0,39 krát mesačne a ryby 3,79 ± 0,28 krát mesačne.
Krv sme odoberali nalačno štandardným spôsobom. Celkový cholesterol, HDLcholesterol a triacylglyceroly sme stanovili štandardnými laboratórnymi metódami,
automatickým analyzátorom Vitros 250 (Johnson & Johnson, USA). Koncentrácia LDLcholesterolu sme vypočítali z Friedewaldovho vzorca: LDL-cholesterol = celkový cholesterol
– triacylglyceroly/2,2 – HDL-cholesterol. Podmienkou výpočtu bola hodnota triacyl1

Táto publikácia vznikla realizáciou projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a
možnosti redukcie zdravotných rizík, itms kód: 26240220022“, na základe podpory operačného programu
Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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glycerolov < 4,5 mmol/l. Z podielu celkového a HDL-cholesterolu sme vypočítali aterogenný
index. Koncentrácie vitamínov C, E, A, β-karoténu a lykopénu sme stanovili pomocou HPLC
s fluorescenčným detektorom. Koncentrácie celkového homocysteínu (HCy) v plazme sa
merali HPLC metódou s coulometrickou detekciou (7).
Tab. 1. Charakteristika skupín

n (muži + ženy)
Vekové rozpätie (r)
Priemerný vek (r)
Doba vegetariánstva (r)
Fajčiari
Výsledky sú priemery ± SEM

Vegetariáni
80 semi, 55 lakto-ovo
135 (53 + 82)
20 – 60
40,4 ± 1,0
12,3 ± 0,6
0

Nevegetariáni
105 (51 + 54)
20 – 60
40,1 ± 1,1
0

Príjem vitamínov, minerálov a stopových prvkov bol len v prirodzenej forme, bez
suplementácie. Odbery sme vykonali v jarnom období (marec – jún/2010). Na štatistické
vyhodnotenie sme použili Studentov t-test.
Výsledky a diskusia
V epidemiologických a klinických štúdiách sa už dlhšiu dobu objavujú nové,
netradičné faktory hodnotenia rizika kardiovaskulárneho ochorenia, ako napr. homocysteín,
C-reaktívny proteín, inzulínová rezistencia. Napriek tomu dyslipidémia, hypertenzia
a fajčenie patria k hlavným ovplyvniteľným rizikovým faktorom. Koncentrácie sérových
lipidov sú dominantným a v klinickej praxi najbežnejším ukazovateľom rizika. Obezita môže
byť zodpovedná za väčšie riziko než je determinované sumáciou hlavných rizikových
faktorov.
Racionálna skladba konzumovaných tukov u vegetariánov (prevaha príjmu rastlinných
tukov s antisklerotickým účinkom) sa premieta do priaznivých lipidových parametrov (tab. 2).
Laktoovovegetariáni majú v porovnaní s bežnou populáciou významne znížené hodnoty
rizikových faktorov aterosklerózy (cholesterol, LDL-cholesterol, aterogenný index,
triacylglyceroly) a vyšší obsah látok s antisklerotickým účinkom (HDL-cholesterol). U
semivegetariánov sú zmeny lipidových parametrov menej výrazné (nevýznamné zníženie
koncentrácií triacylglycerolov a hodnôt aterogenného indexu a významné zvýšenie HDLcholesterolu), čo pravdepodobne súvisí s rozmanitejším zaradením živočíšnych tukov do
konzumácie v porovnaní s lakto-ovo-vegetariánmi. Zníženie priemernej koncentrácie
celkového cholesterolu je približne 0,6 mmol/l vo vegetariánskej skupine lakto-ovovegetariánov oproti skupine bežnej populácie.
Konzumácia saturovaných mastných kyselín (živočíšne zdroje) je spojená s
hypercholesterolémiou, kým nenasýtené mastné kyseliny (rastlinné zdroje) majú znižujúci
efekt na cholesterol (8, 9). Epidemiologické údaje odporúčajú zvýšenú konzumáciu vlákniny,
pretože znižuje riziká kardiovaskulárnych ochorení. Rozpustná i nerozpustná vláknina
redukuje hodnoty celkového a LDL-cholesterolu (10). Rastlinná potrava ako celozrnné
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výrobky, strukoviny, ovocie, zelenina a rôzne typy orechov sú veľmi dobrými zdrojmi
vlákniny. Okrem vlákniny, aj ďalšie zložky rastlinnej stravy sú schopné redukovať
kardiovaskulárne riziko (saponíny v strukovinách, rastlinné proteíny, antioxidačné nutrienty –
vitamíny C, E, β-karotén, selén, polyfenoly, flavonoidy, oriešky) (2 – 6, 11).
Z experimentálnych štúdií je známe, že bezcholesterolová diéta obsahujúca kazeín alebo iné
živočíšne proteíny indukuje vzostup koncentrácií celkového a LDL-cholesterolu v plazme,
čomu možno predísť použitím rastlinného proteínu, napr. sójového.
Homocysteín (Hcy) môže byť príčinou aterosklerózy priamym poškodením endotelu
alebo zvýšením oxidačného statusu (12). Za podmienok hyperhomocysteinémie sa môžu vo
väčšej miere produkovať hydroxylové radikály autooxidáciou Hcy alebo vznikom tiolaktónu.
Počas poslednej dekády mnoho observačných štúdií o homocysteíne (Hcy) ako
predurčovateľovi rizika aterosklerózy ukázalo, že všeobecné riziko pre vaskulárne ochorenie
je malé (13). Slabá asociácia medzi koncentráciou Hcy a aterotrombotickým cievnym
ochorením sa zaznamenala v prospektívnych longitudinálnych štúdiách v porovnaní
s retrospektívnymi štúdiami so silnejšou asociáciou. Hyperhomocysteinémia je rizikom
alternatívneho stravovania v dôsledku deficitu vitamínu B12, ktorý chýba v rastlinnej potrave
(12). Hodnoty Hcy sú v skupine lakto-ovo-vegetariánov aj semivegetariánov významne
zvýšené (tab. 2). Problém hyperhomocysteinémie v alternatívnom stravovaní je však ľahko
riešiteľný užívaním farmaceutických preparátov s obsahom vitamínu B12.
Tab. 2. Lipidový profil, homocysteín a vybrané antioxidanty plazmy
Vegetariáni
Lakto-ovo
Celkový cholesterol [mmol/l]
4,75±0,17*
HDL-cholesterol [mmol/l]
1,52±0,05
LDL-cholesterol [mmol/l]
2,67±0,13*
Triacylglyceroly [mmol/l]
1,22±0,13*
Aterogenný index
3,23±0,16*
Homocysteín [µmol/l]
15,4±0,6*
36,6±1,1°
Vitamín C [µmol/l]
3,29±0,12
Vitamín A [µmol/l]
21,3±1,2
Vitamín E [µmol/l]
0,43±0,03
Lykopén [µmol/l]
0,78±0,10
β-karotén [µmol/l]

Semi
5,32±0,11
1,56±0,03*
3,11±0,10
1,42±0,08
3,53±0,09
13,3±0,3 *
35,9±1,1
3,06±0,05^
21,2±0,6
0,49±0,02
1,05±0,07^

Nevegetariáni
5,29±0,09
1,47±0,03
3,11±0,08
1,52±0,09
3,84±0,13
11,6±0,3
34,7±1,3
3,48±0,07
22,9±0,8
0,45±0,02
0,73±0,06

° P<0,05; ^ P<0,01; * P<0,001

Nezistili sa významné rozdiely v antioxidantoch plazmy medzi porovnávanými
skupinami (tab. 2). Navyše, všetky hodnoty okrem vitamínu A a β-karoténu sú deficitné z
pohľadu voľnoradikálovej ochrany. Našli sme vyššiu koncentráciu vitamínu C u lakto-ovovegetariánov a vyššiu koncentráciu β-karoténu u semivegetariánov. Zrejme by bolo žiaduce
na základe našich dlhoročných pozorovaní rozdelenie výsledkov v závislosti od doby odberu,
t.j. porovnanie výsledkov začiatkom jari (marec, apríl) s výsledkami koncom jari (máj, jún).
Odbery biologického materiálu probandov museli z technických príčin prebiehať veľmi dlhú
dobu, keď sa menila dostupnosť niektorých zdrojov antioxidačných vitamínov na trhu.
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RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB
VO VZŤAHU K UŽÍVANIU HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE
J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Sobotová, Ľ. Ševčíková
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

V priebehu posledných 50 rokov sa užívanie hormonálnej antikoncepcie (HA) stalo
významným prvkom moderných programov regulácie pôrodnosti. Odhaduje sa, že
v súčasnosti užíva HA viac ako 100 miliónov žien na celom svete, preto nie je prekvapujúce,
že sa HA stala objektom intenzívneho medicínskeho výskumu (9).
Je známe, že užívanie HA zvyšuje kardiovaskulárne riziko. Viaceré štúdie,
predovšetkým WHO Collaborative Study of Cardiovaascular Disease and Steroid Hormone
Contraception (WHO-Lancet-Farley) potvrdili zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu,
ischemických aj hemoragických mozgových príhod a akútneho infarktu myokardu v súvislosti
s užívaním kombinovanej HA. Okrem toho niektoré práce poukázali na skutočnosť, že ženy
užívajúce HA, ktoré majú súčasne jeden alebo viac rizikových faktorov kardiovaskulárnych
chorôb (predovšetkým fajčenie), sú vo významne vyššom riziku infarktu myokardu. Aj ďalšie
štúdie dokázali u mladých žien synergický účinok fajčenia a HA v patogenéze infarktu
myokardu, ale predovšetkým v patogenéze venózneho tromboembolizmu (6, 13, 17, 23, 24,
29).
Incidencia kardiovaskulárnych ochorení a celkové kardiovaskulárne riziko (absolútne
aj relatívne) je u mladých žien vo fertilnom veku veľmi nízke a užívanie moderných
preparátov HA je bezpečné, ak žena nefajčí, nemá hypertenziu, v jej osobnej ani v rodinnej
anamnéze sa nevyskytol venózny tromboembolizmus a nemá ani žiadne ďalšie tradičné
rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb (5).
Cieľom našej práce bolo zistiť prevalenciu hlavných rizikových faktorov vo vzťahu
k užívaniu HA v súbore mladých, zdravých žien, zistiť ich relatívne kardiovaskulárne riziko
v súvislosti s užívaním HA a porovnať relatívne kardiovaskulárne riziko u žien, ktoré užívajú
a neužívajú HA.
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Súbor a metódy
V priebehu 16 rokov sme vyšetrili súbor 2 922 mladých žien, poslucháčok lekárskej
fakulty, v priemernom veku 22,4 ± 1,3 rokov. Išlo o vzdelanostne a profesijne homogénny
súbor mladých, zdravých žien, u ktorých možno predpokladať vysoký stupeň zdravotníckeho
vzdelania, uvedomenia a vedomostí o primárnej prevencii kardiovaskulárnych chorôb
a škodlivom pôsobení fajčenia.
Okrem základných osobných údajov sme zisťovali vybrané faktory životného štýlu
(fajčenie, fyzická aktivita, užívanie HA, dĺžka spánku) a psychosociálne faktory (výskyt
častých stresových situácií, typ správania sme určili pomocou Bortnerovej škály). Výživu
a stravovacie zvyklosti sme vyšetrovali pomocou frekvenčného dotazníka a 24-hodinového
recallu skonzumovaných potravín.
Z biologických rizikových faktorov KVCH sme vyšetrili kompletný lipidový profil
v skupine 1 760 žien (metódou suchej kvapky pomocou automatu REFLOTRON) – celkový
CHOL, HDL-CH a TAG; LDL-CH sme vypočítali pomocou Friedewaldovho vzorca.
Vypočítali sme aterogénne indexy CHOL/HDL-CH a log TAG/HDL-CH (4). Krvný tlak sme
merali za štandardných podmienok digitálnym tlakomerom OMRON. Antropometrické
merania sme využili na zistenie prevalencie nadhmotnosti/obezity – odmerali sme hmotnosť
a výšku (z ktorých sme vypočítali BMI ako podiel hmotnosti a druhej mocniny výšky
v metroch), obsah telesného tuku sme určili zo súčtu 4 kožných rias odmeraných kalipericky,
obvod pása sme merali v stoji vo výdychu pásmovým meradlom vo vodorovnej rovine medzi
crista iliaca a posledným rebrom; normálne a rizikové hodnoty obvodu pása sme hodnotili
podľa odporúčania IDF (21); obvod bokov sme odmerali vo výške bedrového kĺbu
a vypočítali indexy pás/boky a pás/výška. Celkové relatívne kardiovaskulárne riziko sme
hodnotili pomocou tabuľky SCORE odporučenej Európskou kardiologickou spoločnosťou pre
mladých jedincov v nízkom absolútnom riziku (7). Porovnali sme dve skupiny žien –
užívajúce a neužívajúce HA.
Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické
priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými dvojvýberovým ttestom. Na zistenie vzájomných asociácií medzi faktormi životného štýlu, psychosociálnymi
faktormi a biologickými RF sme použili parciálnu a viacnásobnú lineárnu regresiu a chíkvadrátový test. Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou programov Microsoft
Office Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008) a S-Plus 6.
Výsledky
V celom súbore užívalo HA 15,2 % žien (tab. 1). Užívanie HA v priebehu rokov
postupne stúpalo z 0,5 % (v r. 1992) na 35,4 % (v r. 2007). Kým zastúpenie fajčiarok v celom
súbore bolo 14 % a v skupine žien neužívajúcich HA 12,8 %, prevalencia fajčenia medzi
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užívateľkami HA bola temer dvojnásobná – 21,2 % (p = 0,0000), s vyšším priemerným
počtom vyfajčených cigariet denne a dlhšou dobou fajčenia, i keď nevýznamne.
Tab. 1. Užívanie HA a prevalencia fajčenia v súbore žien

Hormonálna antikoncepcia [%]
Fajčenie spolu [%]
Fajčenie [%]
Priemerný počet cigariet denne [ks]
Priemerná doba fajčenia [roky]

Ženy spolu (n = 2922)
Užívajú HA
Neužívajú HA
(n = 444)
(n = 2 478)
15,2
84,8
14,0
21,2
12,8
6,12 ± 5,3
5,7 ± 4,5
4,2 ± 2,0
3,9 ± 1,8

p

0,0000
0,5132
0,2128

Trendy v priebehu 16 rokov ukázali, že kým prevalencia fajčenia sa v celom súbore
zmenila len nevýznamne (16,7 % v r. 1992, 13,6 % v r. 2007; R2 = 0,0404), zastúpenie
fajčiarok medzi užívateľkami HA stúplo progresívne z nuly v r. 1992 na 17,4 % v r. 2007; R2
= 0,2281) (obr. 1).
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Obr. 1. Trendy prevalencie fajčenia a užívania hormonálnej antikoncepcie v rokoch 1992 – 2007

Hladinu celkového cholesterolu v krvi mali ženy užívajúce HA o 0,36 mmol/l vyššiu
v porovnaní so ženami neužívajúcimi HA (p = 0,0000), hladinu LDL-CH o 0,11 mmol/l
vyššiu (p = 0,0244), hladinu TAG o 0,21 mmol/l vyššiu (p = 0,0000), ale ženy užívajúce HA
mali významne vyššiu aj hladinu HDL-CH – o 0,16 mmol/l (p = 0,0000). Nevýznamne vyšší
mali aj aterogénny index plazmy (log TAG/HDL-CH), ale nižší index celkový CHOL/HDLCH (tab. 2.)
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Tab. 2. Priemerné hladiny krvných lipidov a aterogénnych indexov u žien užívajúcich a neužívajúcich HA

Celkový cholesterol [mmol/l]
LDL-cholesterol [mmol/l]
HDL-cholesterol [mmol/l]
TAG [mmol/l]
Celkový CHOL/HDL-cholesterol
Log TAG/HDL-cholesterol

Ženy užívajúce HA
(n = 315)
4,51 ± 0,87
2,44 ± 0,84
1,54 ± 0,42
1,22 ± 0,62
3,11 ± 1,03
-0,12 ± 0,22

Ženy neužívajúce HA
(n = 1 445)
4,15 ± 0,72
2,33 ± 0,69
1,38 ± 0,38
1,01 ± 0,36
3,23 ± 0,99
-0,14 ± 0,19

p
0,0000
0,0244
0,0000
0,0000
0,0529
0,1163

Systolický TK mali ženy užívajúce HA vyšší o 2,7 mmHg a diastolický TK vyšší
o 2,3 mmHg, rozdiely sú štatisticky vysoko významné (tab. 3).
Tab. 3. Priemerné hodnoty systolického a diastolického TK u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Ženy užívajúce HA
Ženy neužívajúce HA
(n = 444)
(n = 2 478)
Systolický TK [mmHg]
107,8 ± 11,1
105,1 ± 11,8
Diastolický TK [mmHg]
69,2 ± 8,2
66,9 ± 8,0

p
0,0000
0,0000

V prevalencii nadhmotnosti/obezity sme nenašli signifikantné rozdiely medzi ženami
užívajúcimi a neužívajúcimi HA (tab. 4), napriek významne vyššiemu energetickému príjmu
a nižšej telesnej aktivite u žien užívajúcich HA (tab. 7).
Tab. 4. Antropometrické ukazovatele nadhmotnosti/obezity u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Ženy užívajúce HA
Ženy neužívajúce HA
(n = 444)
(n = 2 478)
BMI [kg.m-2]
20,4 ± 2,3
20,6 ± 2,3
Obsah telesného tuku [%]
23,3 ± 4,2
23,2 ± 4,4
Obvod pása [cm]
68,3 ± 5,9
68,1 ± 6,3
Pomer pás/boky
0,723 ± 0,002
0,718 ± 0,05
Pomer pás/výška
40,5 ± 3,65
40,5 ± 3,7

p
0,1271
0,9577
0,5752
0,0213
0,8578

Priemerné celkové relatívne kardiovaskulárne riziko podľa modelu SCORE bolo
u žien užívajúcich HA významne vyššie (1,26 ± 0,49) než u žien neužívajúcich HA (1,14 ±
0,40; p = 0,0001).
Z faktorov životného štýlu sme u žien užívajúcich HA zistili nevýznamne častejšiu
záťaž stresmi v škole aj v súkromí, menej častú fyzickú aktivitu (resp. častejšiu inaktivitu),
kratšiu priemernú dobu spánku a významne vyšší bodový zisk v Bortnerovej škále, čiže medzi
užívateľkami HA sa významne častejšie vyskytoval A-typ správania (tab. 5).
Tab. 5. Vybrané faktory životného štýlu u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Ženy (n = 2 922)
Užívajú HA
Neužívajú HA
(n = 444)
(n = 2 478)
Častá záťaž stresmi v škole [%]
50,0
46,2
Častá záťaž stresmi v súkromí [%]
16,8
15,0
Fyzická aktivita > 1 h denne [%]
12,8
15,0
Žiadna fyzická aktivita [%]
7,7
6,8
Spánok ≤ 7 h denne [%]
90,5
92,0
Bortnerova škála (priemer ± SD) [body]
109,6 ± 12,1
107,9 ± 13,1
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p
0,1484
0,3566
0,2325
0,5330
0,4065
0,0408

Stravovacie zvyklosti oboch skupín žien uvádzame v tab. 6. Ženy užívajúce HA
konzumujú významne častejšie mliečne výrobky, údeniny, margaríny, ryby, sladkosti a víno
a nevýznamne častejšie mlieko, ovocie, zeleninu, strukoviny, sladené nealkoholické nápoje a
kávu a častejšie si pridávajú soľ do hotových jedál. Príjem energie a jednotlivých nutrientov
je v tab. 7. Ženy užívajúce HA majú významne vyšší energetický príjem a nižší energetický
výdaj a konzumujú významne vyššie množstvo sacharidov, sacharózy a vitamínu C
v porovnaní so ženami neužívajúcimi HA. V príjme ďalších nutrientov sme nenašli
signifikantné rozdiely.
Tab. 6. Frekvencia konzumácie vybraných potravinových komodít u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Ženy užívajúce HA
Ženy neužívajúce HA
Konzumácia denne/takmer denne
(n = 444)
(n = 2 478)
p
[%]
[%]
Mlieko
62,1
60,8
0,6136
Mliečne výrobky
49,1
42,4
0,0209
Syry
54,9
54,8
0,9690
Údeniny
12,6
8,6
0,0137
Maslo
36,0
40,1
0,1112
Margarín
42,1
31,7
0,0000
Ryby
12,8
9,5
0,0404
Ovocie
89,2
88,2
0,5126
Zelenina
78,4
75,8
0,2654
Strukoviny
16,3
14,0
0,2124
Sladkosti
36,8
27,9
0,0002
Potraviny rýchleho občerstvenia
8,8
9,5
0,6887
Sladené nealkoholické nápoje
35,8
31,3
0,0729
Káva
54,1
53,2
0,7766
Pivo
5,2
3,5
0,1083
Víno
7,7
2,9
0,0000
Destiláty
0,9
0,7
0,7462
Prisáľanie hotových jedál (nikdy)
19,4
23,9
0,0706
Tab. 7. Príjem vybraných nutrientov a energetická bilancia u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Ženy užívajúce HA
Ženy neužívajúce HA
Konzumácia denne/takmer denne
(n = 444)
(n = 2 478)
[%]
[%]
Bielkoviny [g]
73,0 ± 29,9
71,6 ± 31,3
Tuky [g]
87,5 ± 40,7
86,2 ± 43,7
Kyslina linolová [g]
8,44 ± 11,8
8,63 ± 12,8
Sacharidy [g]
324,3 ± 123,9
300,9 ± 116,6
Sacharóza [g]
67,7 ± 47,0
60,3 ± 39,5
Soľ [g]
9,19 ± 4,6
9,1 ± 4,9
Vitamíny (celkové)
114,4 ± 113,6
111,2 ± 98,0
Vitamín C [mg]
126,6 ± 118,1
113,1 ± 105,8
Energetický príjem [MJ]
10,0 ± 3,5
9,5 ± 3,5
Energetický výdaj [MJ]
9,8 ± 2,6
10,2 ± 2,5
Energetická bilancia [MJ]
+0,33 ± 6,1
-0,59 ± 4,7

p
0,3618
0,5683
0,7536
0,0001
0,0018
0,7100
0,5715
0,0249
0,0108
0,0082
0,0027

Prevalenciu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb uvádzame sumárne na
obr. 2. Vo výskyte nadhmotnosti/obezity sme nezistili významné rozdiely medzi skupinou
žien užívajúcich a neužívajúcich HA (napriek významne rozdielnej energetickej bilancii), vo
výskyte rizikových hodnôt lipidového profilu, aterogénneho indexu plazmy a zvýšených
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hodnôt diastolického TK sme našli významné rozdiely v zmysle častejšieho výskytu
rizikových hodnôt v skupine žien užívajúcich HA. V tejto skupine bolo aj významne častejšie
zastúpenie žien vo vyššom relatívnom kardiovaskulárnom riziku podľa modelu SCORE (≥
3 %).
BM I > 24
Te le sný tuk > 25%
Pás > 80 cm

Užívajú HA

WHR > 0,8

Neužívajú HA
Systolický TK >= 120 mmHg

±

Diastolický TK >= 80 mmHg

**

CHOL >= 5 mmol/l

***

LDL-CH >= 2,7 mmol/l

**
***

HDL-CH < 1,2 mmol/l
TAG >= 1,7 mmol/l

***

CHOL/HDL-CH > 3,5
log TAG/HDL-CH > 0,1

*

RR SCORE >= 3 %

*
0
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Obr. 2. Prevalencia kardiovaskulárnych rizikových faktorov u žien užívajúcich a neužívajúcich HA
Legenda: ± p = 0,05; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Chí kvadrátový test potvrdil zvýšené riziko u užívateliek HA: mali významne vyššie
hladiny celkového cholesterolu v krvi – OR = 2,39 (95%CI: 1,75-3,26; p = 0,000), LDL-CH:
OR = 1,44 (95%CI: 1,10-1,89; p = 0,006), TAG: OR = 2,99 (95%CI: 2,00-4,46; p = 0,000),
ale aj vyššie hladiny HDL-CH: OR = 0,49 (95%CI: 0,36-0,67; p = 0,000). Z toho vyplynul
nevýznamne nižší index CHOL/HDL-CH u užívateliek HA, ale aterogénny index plazmy (log
TAG/HDL-CH) mali užívateľky HA významne vyšší: OR = 1,56 (95%CI: 1,08-2,23; p =
0,012). Užívateľky HA mali aj vyššie priemerné hodnoty systolického aj diastolického TK,
diastolického TK významne: systolický TK: OR = 1,33 (95%CI: 0,99-1,79; NS), diastolický
TK OR = 1,57 (95%CI: 1,10-2,23; p = 0,009) (obr. 3). Mnohonásobná logistická regresia
potvrdila signifikantné rozdiely medzi oboma skupinami žien aj po adjustácii na fajčenie.
Diskusia
Od objavu HA začiatkom 60. rokov minulého storočia sa jej užívanie rozšírilo do
celého sveta a v súčasnosti sa jej užívanie odhaduje na viac ako 100 miliónov žien. Súčasne to
však znamená, že aj najmenšie zvýšenie rizika vedľajších účinkov ovplyvní veľký počet žien.
So zavedením HA sa takmer súčasne začali objavovať aj prvé správy o náhlych
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kardiovaskulárnych príhodách u žien užívajúcich HA. Už v r. 1961 bola v Lancete
publikovaná prvá správa o zvýšenom riziku venóznej trombózy (10) a v r. 1963 sa v odbornej
tlači objavila prvá správa o koronárnej trombóze v súvislosti s užívaním HA (3).
p = 0.0509

Systolický TK

p = 0.0086

Diastolický TK

p = 0.0000

Celkový CHOL

p = 0.0000

TAG
p = 0.0000

HDL-CH

p = 0.0057

LDL-CH
CHOL/HDL-CH

p = 0.2253
p = 0.0122

log TAG/HDL-CH

p = 0.0229

RR SCORE
BMI

p = 0.1479
p = 0.8027

Obvod pása
WHR

p = 0.2267

Telesný tuk

p = 0.1440
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Obr. 3. Odds ratio a 95 % CI pre užívanie hormonálnej antikoncepcie

Od začiatku 60. rokov prešli preparáty HA veľkými vývojovými zmenami – menili sa
dávky hormónov, ich typ, spôsob užívania, dávkovania, podávania. Kým tzv. 1. generáciu
preparátov HA možno charakterizovať vysokými dávkami estrogénov (približne 150 μg)
a progesterónu, v 2. generácii došlo k postupnému znižovaniu dávok oboch hormónov a v 3.
generácii – od začiatku 80. rokov – sa dávky estrogénov znížili na 20 – 35 μg. Postupne
pribúdali poznatky o priaznivom účinku nízkych dávok estrogénov na lipidový profil, najmä
na zvyšovanie hladiny HDL-CH, ale naďalej pretrváva zvýšené riziko venózneho
tromboembolizmu (20). Priaznivý účinok HA na hladinu HDL-CH potvrdili aj naše výsledky,
ženy užívajúce HA však mali v našom súbore významne vyššie priemerné hladiny celkového
CHOL, LDL-CH aj TAG.
Od r. 2000 sa v odbornej literatúre začali objavovať správy o zvýšenej mortalite žien
vo vekovej skupine 35 – 44 rokov, ktorá sa dávala do súvislosti predovšetkým s vyššou
prevalenciou obezity, fajčenia, nedostatočnou telesnou aktivitou, ale aj so zvýšeným užívaním
HA v tejto vekovej skupine (18).
Z výsledkov známej štúdie Nurses´ Health Study vyplynulo, že bývalé užívateľky HA
nemali zvýšené kardiovaskulárne riziko, ale u aktuálnych užívateliek sa zistilo 2,5-krát vyššie
riziko kardiovaskulárnej príhody (fatálnej aj nefatálnej), pričom 7 z 10 kardiovaskulárnych
príhod mali fajčiarky (19). Aj ďalšie prospektívne štúdie potvrdili zvýšené riziko infarktu
270

myokardu u žien, ktoré užívali HA a súčasne fajčili (18). Z ich výsledkov jednoznačne
vyplynulo, že fajčenie v spojitosti s HA má synergický účinok na riziko infarktu myokardu
a mozgovej cievnej príhody a predstavuje nezávislý rizikový faktor (12). Jedna z najväčších
a najznámejších štúdií – WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid
Hormone Contraception, ktorá sa uskutočnila v 21 centrách v 17 krajinách v rokoch 1989 –
1995 – zistila významné zvýšenie rizika pri kombinácii fajčenia a užívania HA, pričom
mortalitu významne ovplyvnilo fajčenie. Štandardizovaná mortalita sa pri kombinácii fajčenia
a HA zvýšila viac ako dvojnásobne v porovnaní so ženami, ktoré užívali HA a nefajčili, ale u
žien starších ako 35 rokov sa mortalita zvýšila až 10-násobne. V súčasnosti najčastejším
vedľajším efektom HA u žien v Európe je venózny tromboembolizmus (5).
Izraelská štúdia sa uskutočnila na súbore 16 258 žien vo veku 20 – 21 rokov
vykonávajúcich povinnú vojenskú službu. V priebehu 22 rokov sa zvýšilo užívanie HA zo
45 % na 60 % (čo je oveľa väčší podiel než je priemer v SR, aj v našom súbore). Ženy, ktoré
užívali HA, mali, podobne ako ženy v našom súbore, nižšiu priemernú hmotnosť, nižší BMI,
ale podobne častejšie fajčili a fajčiť začínali v mladšom veku v porovnaní so ženami, ktoré
neužívali HA. Aj táto štúdia potvrdila, že kombinácia fajčenia a HA významne zvyšuje riziko
infarktu myokardu, hemoragickej aj ischemickej mozgovej príhody a venózneho
tromboembolizmu (29).
Autori Nawrot et al. (15) uskutočnili štúdiu na súbore 120 adolescentných belgických
dievčat v priemernom veku 17,4 rokov, z ktorých 41 % užívalo HA. Zistili, že užívateľky HA
mali systolický TK vyšší o 4,6 mmHg (p < 0,001) diastolický TK vyšší o 0,4 mmHg (NS)
celkový cholesterol vyšší o 0,43 mmol/l (p = 0,001), a to aj po adjustácii na BMI, fajčenie
a konzumáciu alkoholu.
Z doterajšieho výskumu vyplýva, že mladé ženy majú všeobecne nižšie riziko KVCH
v porovnaní s mužmi a aj incidencia kardiovaskulárnych príhod je u mladých žien veľmi
nízka. Relatívne kardiovaskulárne riziko je však u žien užívajúcich HA mierne, ale
signifikantne zvýšené, hlavne u fajčiarok. Tento poznatok potvrdili aj naše výsledky.
Kardiovaskulárne riziko je 2- až 4-krát vyššie u žien starších ako 35 rokov a toto riziko sa
zvyšuje pri kombinácii viacerých rizikových faktorov. Novšie generácie preparátov HA
nezvyšujú riziko infarktu myokardu, ale pretrváva zvýšené riziko venózneho
tromboembolizmu (5, 14, 18).
Napriek všetkým doterajším zisteniam o rizikách spojených s užívaním HA, zostáva
HA celosvetovo jednou z najlepších známych metód regulovania počatia a pôrodnosti. Je
relatívne bezpečná, vysoko účinná, okrem zábrany počatia má aj viaceré ďalšie
gynekologické benefity, pomáha v liečbe aj niektorých iných ochorení (akné, seboroe,
hirzutizmus a pod.) (17). Benefity HA potvrdzujú aj údaje zo SR, kde paralelne so stúpaním
počtu užívateliek HA systematicky klesá počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) a klesá
aj počet tehotenstiev mladistvých matiek a pôrodov matiek mladších ako 20-ročných (obr. 4)
(26, 27, 28). Pred predpísaním HA je však potrebné zvážiť riziká a benefity u každej ženy
individuálne, ženu riadne vyšetriť, poučiť ju o všetkých prípadných rizikách, najmä ak ide
o ženu staršiu ako 35 rokov, fajčiarku, hypertoničku, ak má niektorý z ďalších klasických
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rizikových kardiovaskulárnych faktorov, alebo ak sa u nej v osobnej či rodinnej anamnéze
vyskytol venózny tromboembolizmus.
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Obr. 4. Užívanie HA, UPT u žien fertilného veku a pôrody matiek mladších ako 20-ročných v SR rokoch 1992 –
2009

Ako vyplynulo z výsledkov multicentrickej štúdie WHO, aktuálne užívateľky HA mali
v Európe 5-násobne vyššie riziko akútneho infarktu myokardu, ale toto riziko bolo len 2,6násobne vyššie, ak žene pred predpísaním HA vyšetrili TK (22, 25). Vzhľadom na to, že
najväčšie riziko predstavuje užívanie HA v kombinácii s fajčením, lekári prvého kontaktu by
mali fajčiarkam odporučiť ukončenie fajčenia. Ako však ukázali naše výsledky, aj výsledky
celoštátnych štatistických zisťovaní, v SR systematicky stúpa počet fajčiacich žien, a to čoraz
v mladšom veku. Kým podľa výsledkov Kardiovaskulárneho programu na Slovensku
v rokoch 1978 – 90 fajčilo 12,8 % žien (16), podľa výsledkov CINDI/MONICA v rokoch
2002/2003 fajčilo už 17,3 % žien (2) a podľa našich výsledkov v r. 2004 fajčilo 21,8% žien
(11). Najvyššie zastúpenie mali fajčiarky vo vekovej skupine 25- až 34-ročných, kde fajčilo
33,6 % žien, čo je takmer dvojnásobné zvýšenie prevalencie fajčenia v tejto vekovej skupine
v porovnaní s výsledkami Kardiovaskulárneho programu (19,2 %) (16). Aj medzinárodné
prieskumy fajčenia mládeže (GYTS, ESPAD) zistili vysokú prevalenciu fajčenia u mladých
dievčat: v r. 2007 fajčilo v SR 23,4 % dievčat vo veku 13 – 15 rokov (GYTS) a vo vekovej
skupine 17 – 18 rokov to bolo už 43 % dievčat (1, 8).
Záver
Ženy užívajúce HA fajčili takmer dvojnásobne častejšie v porovnaní so ženami
neužívajúcimi HA, a to aj napriek svojmu vyššiemu zdravotníckemu vzdelaniu. Mali vyššie
priemerné hladiny krvných lipidov, systolického aj diastolického TK a vyššie hodnoty
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aterogénneho indexu plazmy log TAG/HDL-CH. Ženy užívajúce HA mali vyšší výskyt
rizikových faktorov životného štýlu a vyššie relatívne kardiovaskulárne riziko podľa modelu
SCORE. Nemali vyššiu prevalenciu nadhmotnosti/obezity napriek vyššiemu energetickému
príjmu a nižšej úrovni fyzickej aktivity.
Z našich výsledkov vyplýva dôležitosť poskytovania adekvátnych informácií
súčasným aj perspektívnym užívateľkám HA o možných rizikách spojených s užívaním HA,
predovšetkým pri vzájomnej interakcii HA, fajčenia a ďalších rizikových faktorov KVCH, s
cieľom minimalizovť akýkoľvek nepriaznivý efekt HA. Výsledky dosiahnuté v súbore žien
s najvyšším zdravotníckym vzdelaním vyvolávajú potrebu zlepšiť vnímanie rizika užívania
HA v kombinácii s fajčením v celej populácii.
Literatúra
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Andersson B et al. Alcohol and Drug Use Among European 17–18 Year Old Students Data from the
ESPAD Project. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2007.
ISBN 978-91-7278-005-7 Dostupné na:
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/ESPAD_17-18_Year_Old_2003.pdf
Avdičová M, Baráková A. Charakteristiky súčasného zdravia obyvateľov Slovenskej republiky. Dospelá
populácia. Výsledky ostatného skríningu CINDI/MONIKA – 2002/2003. In: Kardiovaskulárne ochorenia –
najväčšia hrozba. Bratislava: SNS, SKS: 36-41.
Boyce J, Fawcett JW, Noall EWP. Coronary thrombosis and Conovid. Lancet 1963; 1: 111.
Dobiášová M. Atherogenic index of plasma [log (triglycerides/HDL-cholesterol)]: theoretical and practical
implications. Clin Chem 2004; 50: 1113–1114.
Farley TMM, Meirik O, Poulter NR. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J
Epidemiol Community Health 1998; 52: 775-786.
Fruzetti F, Ricci C, Fioretti P. Haemostasis profile in smoking and nonsmoking women taking low-dose oral
contraceptives. Contraception 1994; 49: 579-589.
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in
clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other Societes
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2007; 14(Suppl 2):
S1-S113.
Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Dostupné na:
http://apps.nccd.cdc.gov/GTSSData/default/default.aspx
Hannaford P. Health consequences of combined oral contraceptives. Brit Med Bull 2000; 56(3): 749-760.
Jordan WM. Pulmonary embolism. Lancet 1961; 1146-1147.
Jurkovičová J. Vieme zdravo žiť? Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb v slovenskej
populácii a možnosti prevencie. Bratislava: Univerzita Komenského 2005: 166. ISBN 80-223-2132-X
Lidegaard O. Smoking and use of oral contraceptives: impact on thrombotic diseases. Am J Obstet Gynecol
1999; 180(6 Pt 2): S357-363.
Mann JI, Inman WHW, Thorogood M. Oral contraceptie use in older women and fatal myocadial infarction.
Br Med J 1976; 2: 445-447.
Merki-Feld GS. Cardiovascular risks associated with low-dose combined oral contraceptives. Ther Umsch
2001; 58(9): 564-569.
Nawrot TS, Den Hond E, Fagard RH, et al. Blod pressure, serum total cholesterol and contraceptive pill use
in 17-year-old girls. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003; 10(6): 438-442.
Riečanský I, Egnerová A. Realizácia a výsledky Kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike.
Bratislava: ÚZV 1990: 62.
Sherif K. Benefits and risks of oral contraceptives. Am J Obstet Gynecol, 1999; 180(6 Pt 2): S343-348.
Shufelt CL, Merz NB. Contraceptive hormone use and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2009;
53(3): 221-231. doi:10.1016/j.jacc.2008.09.042.
Stampfer MJ, Willett WC, Colditz GA, et al. A prospective study of past use of oral contraceptive agents
and risk of cardiovascular diseases. N Engl J Med 1988; 319: 1313-1317.
Tanis BC, Maurice AAJ, van den Bosch, et al. Oral contraceptives and the risk of myocardial infarction. N
Engl J Med 2001; 345(25): 1787-1793.
The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Brussels: International Diabetes
Federation 2006:24. Dostupné na: http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf
273

22. Van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP, et al. The venous thrombotic risk of oral
contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study. Br
Med J 2009; 339:b2921. doi:10.1136/bmj.b2921
23. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone
Contrception. Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: result of an international
multicenter case-control study. Lancet 1997; 349: 1202-1209.
24. WHO-Lancet-Farley: World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and
Steroid Hormone Contrception. Venous tromboembolic disease and combined oral contraceptives: result of
an international multicenter case-control study. Lancet 1995; 346: 1575-1582.
25. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone
Contrception. Ischaemic stroke and combined oral contraceptives: result of an international multicenter
case-control study. Lancet 1996; 348: 498-505.
26. WHO European health for all database. Geneva: WHO/Europe, last update: July 2011. Dostupné na:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfadb2
27. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2009. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií,
2010: 214. ISBN 978-80-89292-23-3
28. Zdravotnícka štatistika. Potraty v SR 2009. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2010:
69.
29. Zimlichman E, Mandel D, Mimouni FB, et al. Oral contraceptive use and smoking habits in young Israeli
women: A cros-sectional study. Isr Med Assoc J 2004; 6: 546-549.

274

Životné podmienky a zdravie, 2011

OBEZITA U ŠTUDENTOV MEDICÍNY – STAV PO DESIATICH ROKOCH

T. Janušová, M. Szárazová
Oddelenie hygieny, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

Obezitu za epidémiu 21. storočia vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre
jej ďalekosiahle zdravotné a celospoločenské dôsledky. Boj s ňou sa považuje za jednu
z hlavných priorít, k čomu sa pripojila aj Európska únia. Na liečbu samotnej obezity a s ňou
spojených zdravotných komplikácií sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky v mnohých
odboroch medicíny. Štatistické hodnotenie úmrtnosti zaraďuje obezitu a jej komplikácie medzi tri
najčastejšie príčiny smrti v populácii medzi 50. a 70. rokom života na celom svete.
Závažné formy obezity až desaťnásobne zvyšujú riziko predčasného úmrtia v porovnaní
so životnou prognózou rovnako starých neobéznych najmä v mladšej generácii (veková skupina
25- až 35-ročných) (6).
Súbor a metódy
V rokoch 2008 – 2010 sme vyhodnotili 316 poslucháčov 5. ročníka všeobecného
lekárstva JLF UK v Martine (232 žien a 84 mužov).
Zistené výsledky sme porovnali s odpovedajúcimi výsledkami z rokov 1998 – 2000 (283
medikov, z toho 172 žien a 111 mužov) (2), pričom bola evidentná vysoká homogenita súboru
(vek, vzdelanie, pracovné zaradenie, zdravotný stav).
Nutričný stav sme okrem retrospektívnej stravovacej anamnézy sledovali stanovením
základných antropometrických ukazovateľov. Zisťovali sme vek, telesnú hmotnosť, výšku, index
telesnej hmotnosti (BMI), index rizikovosti (WHR) a % telového tuku, všeobecne používanými
štandardnými metódami.
Súčasne sme vyšetrili pokojové hodnoty krvného tlaku. Štatisticky sme určili základné
údaje (aritmetický priemer a smerodajnú odchýlku) (4, 5).
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Výsledky a diskusia
Ako z meraní vyplynulo, za desať rokov sa priemerné hodnoty veku, výšky sa menili len
minimálne. Hodnoty hmotnosti sa ale zvýšili – u žien je to viac o 48 g a u mužov asi o 1 000 g
(tab. 1 a 2).
Tab. 1. Vek, hmotnosť a výška študentiek 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Ženy
Vek (roky)
Hmotnosť (kg)
Výška (cm)

Rok 1998 – 2000 (n = 172)
Priemer ± SD
23,00 ± 1,12
58,43 ± 7,88
167,45 ± 6,18

Rok 2008 – 2010 (n = 232)
Priemer ± SD
23,65 ± 1,85
58,91 ± 8,92
167,92 ± 5,94

Tab. 2. Vek, hmotnosť a výška študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Rok 1998 – 2000 (n = 111)
Rok 2008 – 2010 (n = 84)
Muži
Priemer ± SD
Priemer ± SD
Vek (roky)
23,77 ± 1,71
22,99 ± 0,92
Hmotnosť (kg)
78,69 ± 11,10
77,64 ± 9,17
Výška (cm)
180,88 ± 6,11
180,97 ± 6,94

Pri hodnotení BMI sme zistili, že za desaťročné obdobie jeho priemerná hodnota mierne
stúpla, a to u žien viac ako u mužov, ale stále zostáva v rozpätí normy. Percento študentiek
s normálnou hodnotou kleslo, s nižšou hodnotou stúplo, s nadhmotnosťou taktiež stúplo a stúplo
aj percento obéznych z 0,58 na 1,72. Morbídnu obezitu sme u žien nezaznamenali.
Je však evidentné, že stúpol počet študentiek s hodnotami BMI nižšími ako 20, čo môže
svedčiť o neprimeranej výžive až podvýžive a bolo by potrebné zamerať sa na tieto výsledky,
pretože extrémne nízke hodnoty môžu signalizovať aj poruchy príjmu potravy.
U mužov sa priemerná hodnota BMI po desiatich rokoch pohybuje taktiež v rozmedzí
normy. Výrazne stúplo percento mužov s nižšou hodnotou, klesol počet študentov s BMI
v norme, stúpol počet s nadhmotnosťou aj obezitou (0,90 % na 2,38%). Morbídnu obezitu sme
u mužov nezistili (tab. 3 a 4).
Hodnoty WHR študentiek po desiatich rokoch v priemere mierne narástli, u mužov sme
zaznamenali mierny pokles. Súčasne pokleslo percento študentov oboch pohlaví s androidnou
obezitou, ktorá predstavuje väčšie kardiovaskulárne riziko ako obezita gynoidná (tab. 5 a 6).
Tab. 3. Hodnoty BMI študentiek 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Ženy
BMI (kg / m2)
Kategórie BMI
< 20 (nízka hodnota)
20 – 25 (normálna hodnota)
25 – 30 (nadhmotnosť)
30 – 40 (obezita)
> 40 (morbídna obezita)

Rok 1998 – 2000 (n = 172)
20,67 ± 2,72
n
[%]
76
44,19
80
46,51
15
8,72
1
0,58
0
0
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Rok 2008 – 2010 (n = 232)
21,09 ± 3,94
n
[%]
107
46,12
100
43,10
21
9,05
4
1,72
0
0

Tab. 4. Hodnoty BMI študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Muži
BMI (kg / m2 )
Kategórie BMI
<20 (nízka hodnota)
20 – 25 (normálna hodnota)
25 – 30 (nadhmotnosť)
30 – 40 (obezita)
>40 (morbídna obezita)

Rok 1998 – 2000 (n = 111)
23,30 ± 2,26
n
[%]
3
2,70
83
74,78
24
21,62
1
0,90
0
0

Rok 2008 – 2010 (n = 84)
23,95 ± 2,77
n
[%]
7
8,33
50
59,53
25
29,76
2
2,38
0
0

Tab. 5. Hodnoty WHR študentiek 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Ženy
Rok 1998 – 2000 (n = 172)
Rok 2008 – 2010 (n = 232)
WHR (priemer ± SD)
0,74 ± 0,06
0,72 ± 0,04
n
[%]
n
[%]
> 0,85 (androidná obezita)
10
5,81
12
5,17
Tab. 6. Hodnoty WHR študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Muži
WHR (priemer ± SD)
> 0,95 (androidná obezita)

Rok 1998 – 2000 (n = 111)
0,86 ± 0,07
n
[%]
10
9,01

Rok 2008 – 2010 (n = 84)
0,85 ± 0,06
n
[%]
7
8,33

Priemerné hodnoty percenta telového tuku u žien mierne stúpli, ale u mužov sme
zaznamenali výrazný nárast (z 13,25 % na 21,90 %).
Percento študentov s normovou hodnotou telového tuku kleslo u žien aj u mužov,
poklesol počet študentov s veľmi nízkymi hodnotami a významne stúplo zastúpenie študentov s
% tuku vyšším ako norma, a to oveľa viac u mužov než u žien (tab. 7 a 8).
Čo sa týka hodnôt krvného tlaku, miernu zmenu sme oproti hodnotám spred desiatich
rokov zaznamenali smerom dolu pri systolickom tlaku u žien, ale u mužov stúpol mierne
systolický aj diastolický tlak (tab. 9 a 10).
Tab. 7. Hodnoty % telového tuku študentiek 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Ženy
Rok 1998 – 2000 (n = 172)
Rok 2008 – 2010 (n = 232)
% tuku (priemer ± SD)
21,90 ± 5,32
21,39 ± 5,31
Kategórie
n
[%]
n
[%]
9 – 21,9 % (odpor. hod.)
92
53,49
117
50,43
3
1,74
0
0
<9%
77
44,77
115
49,57
> 21,9 %
Tab. 8. Hodnoty % telového tuku študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Muži
% tuku (priemer ± SD)
Kategórie
6 – 14,8 % (odpor. hod.)
<6%
> 14,8 %

Rok 1998 – 2000 (n = 111)
13,25 ± 6,13
n
[%]
42
37,83
18
16,22
51
45,95
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Rok 2008 – 2010 (n = 84)
21,90 ± 5,32
n
[%]
31
36,90
2
2,38
51
60,72

Tab. 9. Rozpätia hodnôt tlaku krvi študentiek 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Ženy
TK systolický (mmHg)
TK diastololický (mmHg)

Rok 1998 – 2000 (n = 172)
90 – 140
55 – 95

Rok 2008 – 2010 (n = 232)
85 – 135
54 – 95

Tab. 10. Rozpätia hodnôt tlaku krvi študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva JLFUK v Martine
Muži
TK systolický (mmHg)
TK diastololický (mmHg)

Rok 1998 – 2000 (n = 111)
105 – 150
65 – 95

Rok 2008 – 2010 (n = 84)
100 – 160
58 – 100

Touto problematikou sa zaoberajú aj ďalšie dve lekárske fakulty na Slovensku. Ak
porovnáme ich výsledky, tak sú podobné, ako sme zaznamenali u martinských medikov.
U bratislavských aj košických študentov sa zaznamenal nárast mužov aj žien s nadhmotnosťou
a obezitou. Taktiež u mužov je situácia nepriaznivejšia ako u žien (1, 3).
Záver
Na Slovensku podľa najnovších údajov má problémy s obezitou asi 1,5 – 2 milióny osôb.
Podľa údajov z roku 2002 trpí nahmotnosťou a obezitou 60% mužov a žien. Nadváha prevláda
u mužov (48%), obezita prevláda u žien (26%) (6).
Žiaľ, aj v našej štúdii sa potvrdil stúpajúci trend prevalencie obezity a nadhmotnosti, aj
u študentov 5. ročníka medicíny, a to viac u mužov než u žien. A to aj napriek tomu, že niektoré
faktory životného štýlu, ako napríklad stravovanie a pohybová aktivita, sa v priebehu desiatich
rokov u väčšiny študentov posunuli smerom k zlepšeniu.
Je preto potrebné neustále všetkými dostupnými metódami pôsobiť najmä na deti
a mládež, aby si už od útleho detstva uvedomovali dôležitosť starostlivosti o vlastné zdravie
a prevencii civilizačných ochorení venovali náležitú pozornosť.
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LIPIDOVÝ PROFIL U CHLAPCOV S KARDIOVASKULÁRNOU
RODINNOU ZÁŤAŽOU

J. Koprovičová, D. Petrášová
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice

Ateroskleróza je závažné multifaktoriálne ochorenie, ktoré sa zvyčajne klinicky
manifestuje okolo šiestej dekády života. Napriek tomu čoraz viac súčasných vedeckých prác
dokazuje vznik a vývoj tohto nebezpečného ochorenia oveľa skôr, často už v detskom veku.
Podľa mienky niektorých autorov obzvlášť kritické je obdobie adolescencie (6).
Dnes už poznáme asi 250 rizikových faktorov vzniku predčasnej aterosklerózy,
z ktorých najdôležitejšie sú: hyperlipidémia, obezita a podľa najnovších vedeckých poznatkov
už aj nadváha.
Samozrejme, najvýznamnejším rizikovým faktorom pre jedinca je genetická záťaž.
Obzvlášť nebezpečné sú familiárne hyperlipidémie, ktoré vždy majú genetickú predispozíciu.
Preto sú rizikové aj deti s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou, konkrétne také, ktorých jeden
z rodičov prekonal predčasný infarkt myokardu.
Cieľ práce: zistiť zdravotné
s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou.

riziko

cez

lipidový

metabolizmus

u detí

Materiál a metódy
Vyšetrili sme 23 chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou, t. j. chlapcov s
priemerným vekom 14 ± 3 rokov z rodín, kde jeden z rodičov prekonal predčasný infarkt
myokardu pred dovŕšením 50. roku svojho života (RZ). Do kontrolnej skupiny sme zaradili
21 zdravých chlapcov bez kardiovaskulárnej rodinnej záťaže s porovnateľným vekovým
priemerom – 14 ± 2 rokov (K).
Sledovali sme sérovú koncentráciu apoliproteínov A-I a B100 (apoA-I, apoB100),
hodnotu aterogenného indexu rizikovosti apoB/apoA-I a z lipidov koncentráciu celkového
cholesterolu (TCH), triacylglycerolov (TAG), nonHDL-cholesterolu (nonHDL-CH) a HDLcholesterolu (HDL-CH).
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Koncentráciu apoA-I sme stanovovali metódou radiálnej imunodifúzie, pričom
antiséra a štandardy sme používali od firmy Immuno, Wien.
Koncentráciu apoB100 sme určovali metódou elektroanalýzy s použitím antisér
a štandárd nemeckej výroby (Behringwerke, Marburg).
Koncentráciu TCH, TAG a HDL-CH sme určovali spektrofotometricky pomocou
biochemických setov českej výroby (Pliva Lachema, Brno), pričom HDL-CH sme izolovali
precipitačne podľa Gidéza. Koncentráciu nonHDL-CH a hodnotu indexu rizikovosti
apoB/apoA-I sme vypočítali podľa príslušných matematických formúl.
Výsledky sme štatisticky vyhodnotili chí2 testom, výpočtom lineárnej regresie
a pomocou programov ANOVA 1 a ANOVA 2.
Výsledky
Koncentráciu apoA-I, apoB100, TCH, TAG, nonHDL-CH a hodnotu indexu rizikovosti
apoB/apoA-I u chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou – RZ v porovnaní
s kontrolnou skupinou bez rodinnej záťaže – K znázorňujeme graficky na obr. 1 – 6.

mg/dl

Koncentrácia protektívneho apoA-I bola štatisticky významne znížená v skupine
chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou – RZ v porovnaní s kontrolnou skupinou – K
(p < 0,001, obr. 1).
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Obr. 1. Koncentrácia apoA-I u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej skupine (K)
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Obr. 2. Koncentrácia apoB100 u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej skupine
(K)

280

mmol/l

Na obr. 2 znázorňujeme signifikantne zvýšenú sérovú koncentráciu aterogenného
apoB100 v skupine RZ oproti skupine K (p < 0,001).
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Obr. 3. Koncentrácia TCH u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej skupine (K)
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Obr. 4. Koncentrácia TAG u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej skupine (K)
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Obr. 5. Koncentrácia nonHDL-CH u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej
skupine (K)

Z lipidových parametrov bola koncentrácia celkového cholesterolu (TCH) štatisticky
významne zvýšená u chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (p < 0,01, obr. 3).
Detegovali sme aj významne zvýšenú sérovú koncentráciu triacylglycerolov v skupine
rizikových chlapcov – RZ v porovnaní s kontrolnou skupinou – K (p < 0,01, obr. 4).
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Koncentrácia silne aterogenného nonHDL-CH bola tiež zvýšená s vysokou
štatistickou významnosťou v skupine RZ (p < 0,001, obr. 5). Napokon aj hodnota
významného aterogenného indexu rizikovosti apoB/apoA-I bola vysoko významne zvýšená
v skupine chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou – RZ v porovnaní s kontrolnou
skupinou – K (p < 0,001, obr. 6).
0,8
0,7
p<0,001

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

RZ

1

K

Obr. 6. Koncentrácia apoB100/apoA-I u detí s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou (RZ) a u detí v kontrolnej
skupine (K)

Diskusia
Vzhľadom na riziko vzniku a rozvoja predčasnej aterosklerózy okrem genetických
vplyvov a exogénnych rizikových faktorov sú dôležité aj enviromentálne rizikové faktory,
ktoré súvisia so životným štýlom a stravovacími návykmi jedinca. Vie sa, že strava bohatá na
nasýtené a trans-mastné kyseliny je aterogenná. K rizikovosti v značnej miere prispievajú aj
prejedávanie sa a nedostatočná pohybová aktivita. Strava vyvážená a bohatá na polyénové
omega-3 a omega-6 mastné kyseliny má protektívny účinok.
Súhrn miery genetických, exogenných a enviromentálnych rizikových faktorov
spoločne je zodpovedný za vznik a rozvoj predčasnej aterosklerózy.
Viaceré štúdie upozorňujú na zvýšené riziko vzniku predčasnej aterosklerózy u detí
rodičov s predčasným prekonaným infarktom myokardu (5, 2).
Niektorí autori – Kelishadi et al. (2009), Beigel et al., (1993) a iní, referujú
o významne zvýšenej sérovej koncentrácii apoB100 a zníženej koncentrácii apoA-I u detí
rodičov s prekonaným predčasným infarktom myokardu (5, 3).
Estónski autori Aasvee a spol. (2008) akcentujú zvýšenú rizikovosť výskytu
predčasných koronárnych príhod u detí rodičov, ktorí prekonali predčasný infarkt myokardu.
Autori vyšetrili 71 mužov s prekonaným predčasným infarktom myokardu a ich 128
potomkov mužského pohlavia vo veku 7 – 18 rokov. Regresnou analýzou zistili u potomkov
koreláciu medzi koncentráciou fibrinogénu a triacylglycerolov a taktiež medzi koncentráciami
apoB a apoA-I. Podľa mienky uvedených autorov najlepšiu informatívnu výpovednú hodnotu
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má pre hroziacu koronárnu príhodu v budúcnosti zvýšená koncentrácia apoB100, zvýšená
hodnota indexu rizikovosti apoB/apoA-I, respektíve znížená koncentrácia apoA-I (1).
Autori Barra spol. (2009) vo svojej štúdii našli okrem zvýšenej sérovej koncentrácie
apoB aj zvýšenú koncentráciu lipidových parametrov: TCH, TAG a LDL-CH (2).
V súlade s nálezmi citovaných autorov uvedených dvoch štúdií sme aj my našli
signifikantne zvýšenú sérovú koncentráciu apoB100, rizikových lipidov – TCH, TAG a
nonHDL-CH, zvýšenú hodnotu indexu rizikovosti apoB/apoA-I, respektíve významne
zníženú koncentráciu protektívneho apoA-I.
Zistené údaje o lipidovom metabolizme u chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou
záťažou svedčia o hyperlipidémii, t. j. znamenajú potenciálne riziko vzniku a vývoja
predčasnej aterosklerózy a jej komplikácií. Je totiž známe, že u mužov s familiárnou
hypercholesterolémiou pravdepodobnosť prekonania predčasného infarktu myokardu je až
50 %.
Závery
Lipidový a apolipoproteínový profil našich probandov – chlapcov s kardiovaskulárnou
rodinnou záťažou je rizikový z hľadiska vzniku predčasnej aterosklerózy a prekonania
predčasného infarktu myokardu.
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VÝSKYT METABOLICKÉHO SYNDRÓMU U KLIENTOV
PORADNE ZDRAVIA V KOMÁRNE
Z. Izsáková1,2, K. Poláková2, F. Molnár2
1

2

Katedra verejného zdravotníctva FZSP, Trnavská univerzita, Trnava
Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Metabolický syndróm je definovaný ako komplexný výskyt inzulínovej rezistencie,
dislipidémie, hypertenzie a centrálnej obezity. Je primárnym rizikovým faktorom diabetu
a kardiovaskulárnych ochorení. Celková prevalencia tohto syndrómu v Spojených štátoch je
v dospelej populácii vysoká (22 %) a ešte vyššia medzi staršími mužmi a ženami (42 %) (1).
Značné percento obyvateľstva žijúce v západných krajinách je postihnuté niektorým
z rôznych druhov metabolických abnormalít. V USA, Japonsku, Francúzsku, Nemecku,
Taliansku, Španielsku a v Anglicku trpí okolo 115 miliónov ľudí metabolickým syndrómom
(2). O dôležitosti problematiky svedčí aj fakt, že diagnostické kritériá pre metabolický
syndróm spĺňa 20 % slovenskej populácie, čo potvrdila nedávna multicentrická skríningová
štúdia „Prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu na Slovensku“ (3).
Cieľom výskumu bolo porovnať súbor klientov s metabolickým syndrómom (MS)
a bez tohto syndrómu, určiť rizikové a protektívne faktory výživy, životného štýlu
a vybraných antropometrických parametrov vo vzťahu k výskytu MS; porovnanie rozdielov v
stravovacích návykoch, antopometrických ukazovateľoch a laboratórnych parametroch
klientov a zhodnotiť výsledky vyšetrení u klientov s metabolickým syndrómom opakovane
navštevujúcich poradňu zdravia.
Materiál a metodika
Výskum sa realizoval na RÚVZ so sídlom v Komárne na oddelení podpory zdravia,
súbor respondentov tvorili klienti Poradne zdravia. Súbor tvorilo 123 klientov, 33 mužov
(27 %) a 90 žien (73 %) s priemerným vekom 49,53 rokov. Do štúdie sme zaradili 52 klientov
s metabolickým syndrómom a 71 klientov bez tohto syndrómu. Štúdia mala retrospektívny
charakter, zdrojom údajov bola databáza „Test zdravého srdca“, odkiaľ sme vybrali klientov
po splnení aspoň troch diagnostických kritérií MS podľa IDF (International Diabetic
Federation) pre európsku populáciu (abdominálna obezita, obvod pása u mužov nad 94 cm,
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ženy nad 80 cm; glykémia nalačno nad 5,6 mmol/l; hypertriacylglycerolémia nad 1,7 mmol/l;
HDL pod 1,0 mmol/l u mužov a pod 1,3 mmol/ u žien; krvný tlak vyšší ako 130/85) (4).
Laboratórne a antropometrické parametre od klientov sme získali v rámci plánovaných
výjazdov do terénu a samostatných návštev klientov Poradne zdravia. Dáta sme spracovali za
obdobie 2004 – 2010. Údaje sme vyhodnotili v štatistickom programe R project a EpiInfo
pomocou logistickej regresie, rozdiely medzi súbormi sme testovali pomocou chíkvadrátového testu, t-testu a Fischerovho testu. Za hladinu významnosti sme považovali p <
0,05.
Výsledky a diskusia
Výskum sa realizoval s cieľom objasnenia a určenia závažnosti stavu klientov poradne
zdravia vzhľadom na zvyšujúce sa množstvo obéznych klientov a klientov so stavom
inklinujúcim k metabolickému syndrómu. Z celkového počtu klientov sme zaradili do súboru
52 klientov s metabolickým syndrómom a 71 bez neho. Klienti s metabolickým syndrómom
mali v priemere o 26,55 kg vyššiu hmotnosť ako klienti bez MS, a kým klienti bez MS mali
priemerné BMI v norme (22,53), klienti s MS sa nachádzali v 1. pásme obezity BMI = 30,25
so štatisticky významným rozdielom v oboch prípadoch (p < 0,05) (obr. 1).

Obr. 1. Rozdiely vybraných antropometrických hodnôt u klientov s MS a bez MS

U klientov s MS boli hodnoty diastolického tlaku krvi (DT) 85 mmHg a systoliského
(ST) 142 mmHg, čo naznačuje prechod vysokého tlaku krvi do I. štádia hypertenzie.
Priemerné hodnoty triacylglycerolov v krvi (TG) boli značne vysoké (2,63 mmol/l) a hodnoty
glykémie nalačno z kapilárnej krvi (6,42 mmol/l) tiež naznačujú poruchy tolerancie glukózy.
Rozdiel medzi jednotlivými hodnotami klientov bol štatisticky významný (p < 0,05) (obr. 2).
Sú známe početné štúdie, ktoré skúmali vplyv mediteránskej diéty na zdravie respondentov
a potvrdili zlepšenie výsledkov krvného tlaku, lipidového profilu (LDL a triglyceridov),
znižovanie rizika trombózy (hladina figrinogénu), zlepšenie endoteliálnej funkcie
a inzulínovej rezistencie (5, 6).
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Priemer obvodu pása bol u mužov 95,6 cm na rozhraní rizikovej hranice a u žien až
100,5 cm, čo je o 20 cm nad rizikovou hranicou obvodu pása pre dané pohlavie. Hodnoty
HDL sa pohybovali u oboch pohlaví pod optimálnou hranicou, u mužov 0,86 mmol/l a u žien
0,87 mmol/l. V prípade rozdielu medzi pohlaviami sme nezistili štatisticky významný rozdiel
medzi hodnotami klientov obvodu pása a hodnotami HDL v krvi.

Obr. 2. Rozdiely vybraných antropometrických hodnôt u klientov s MS a bez MS

Klienti s MS vykonávali len minimálnu pohybovú aktivitu a to v 96 % menej ako 1
krát týždenne, to znamená že takmer vôbec sa nevenujú športu, alebo aktívnemu oddychu. 1
až 2 krát týždenne vykonávali nejakú fyzickú aktivitu klienti s MS len v 4 % prípadov
a klienti bez MS v 39 % prípadov (p < 0,05) (tab. 1).
Tab. 1. Pohybová aktivita klientov poradne zdravia s MS a bez MS
Klienti s MS (n = 52)
Klienti bez MS (n = 71)
Pohybová aktivita
(min. 30 min bez prestávky)
n
[%]
n
[%]
Menej ako 1 × týždenne
50
96
39
55
1 – 2 × týždenne
2
4
28
39
Viac ako 2 × týždenne
0
0
4
6

P
0,00005
0,00006
NS

Rozdiely boli aj v životnom štýle respondentov, klienti s MS vyfajčili 10 – 20 cigariet
denne v 25 % prípadoch a klienti bez MS len v 6 % prípadoch (p < 0,05).
Denne konzumovalo mäso až 69 % klientov s MS, u klientov bez MS to bol významne
nižší príjem – 44 % (p < 0,05). Williams a kol. (2000) potvrdili hypotézu, že stravovacie
návyky bohaté na šaláty, zeleninu, ovocie, ryby, cestoviny, ryžu a nízky príjem
mononenasýtených mastných kyselín pozitívne ovplyvňujú glukózovú toleranciu a bránia
rozvoju metabolického syndrómu. V štúdii, v ktorej sledovali 802 respondentov stredného
veku, kde sa účastníci stravovali podľa zásad zdravej výživy, došli k záveru, že mediteránska
diéta redukovala riziko centrálnej obezity, zvýšenie cukru v krvi nalačno a triacylglycerolov
a pôsobili pozitívne na hladinu HDL cholesterolu v krvi (7).
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Ako najzávažnejší rizikový faktor MS sa javil u našich klientov WHR index, OR =
2,14 (CI 1,004 – 1,023). Riziko výskytu metabolického syndrómu sa zvyšovalo s narastaním
tohto indexu (p < 0,05). S narastajúcim vekom sa zvyšuje aj riziko výskytu MS, OR = 1,1 (p <
0,05). Klienti, ktorí mali nadváhu po skončení fajčenia, mali OR = 2,07-krát vyššie riziko
výskytu MS než klienti, ktorí vôbec nefajčili (p < 0,05). Nefajčenie viac ako 2 roky (tí, ktorí
prestali fajčiť) sa javilo ako ochranný faktor MS, OR = 0,59 (p < 0,05).
Projekt realizovaný v rokoch 2003 – 2005 „Prevalencia diabetes mellitus a
metabolického syndrómu na Slovensku“ v 40 diabetologických centrách vo všetkých krajoch
preukázal prítomnosť MS u 20,1 % populácie, u 15,9 % mužov a 23,9 % žien (podľa kritérií
ATP III). Prevalencia MS bola najvyššia vo vekovej kategórií 50- až 59-ročných (34,7 %)
a nad 60 rokov (39,9 %) (8), ako sa to potvrdilo aj v našom prípade, zvyšujúce sa riziko
výskytu MS s vekom stúpa (OR = 1,1). Ostatné hodnoty uvádzame v tab. 2.
Tab. 2. Rizikové a protektívne faktory životného štýlu a vybraných antropometrických parametrov vo vzťahu
k MS
Predikčné Faktory
OR
P
CICI+
Vek
1,10
0,005
1,004
1,023
Pohlavie – žena
0,749
0,006
0,614
0,914
Hmotnosť
1,007
0,005
1,002
1,013
BMI
1,042
0,04
1,0009
1,08
WHR
2,413
0,0006
1,494
3,89
Nadváha po skončení fajčenia
2,07
0,03
1,086
3,94
Nefajčiar viac ako 2 roky
0,59
0,02
0,379
0,917

Naším cieľom bolo vyhodnotiť aj efektivitu poradenstva u klientov s MS. Vyhodnotili
sme výsledky klientov, ktorý prišli opakovane do Poradne zdravia v priebehu 2 nasledujúcich
rokov a boli poučení o zásadách správnej výživy, životosprávy a o spôsobe efektívneho
chudnutia. Celkový počet pacientov bolo 12, u 6 z nich (50 %) sa zaznamenalo celkové
zlepšenie ich zdravotného stavu a u 6 (50 %) mierne zhoršenie laboratórnych parametrov,
stravovacích návykov, aj antropometrických parametrov. Z celkových priemerných hodnôt
môžeme vidieť, že v oblasti laboratórnych parametrov došlo len k miernemu, nevýznamnému
zlepšeniu výsledkov. Hmotnosť pacientov sa znížila v priemere o 2,20 kg a obvod bokov o 1
cm (p > 0,05). Celkové hodnotenie uvádzame v tab. 3.
Pri rozdelení súboru podľa pohlavia vo výsledkoch HDL, obvodu pása a WHR sme
nezistili štatisticky významné rozdiely (p > 0,05).
Tab. 3. Priemerné hodnoty výsledkov vyšetrení u klientov s MS opakovane navštevujúcich poradňu zdravia
Cholesterol
Triacylglyceroly
Glykémia
Obvod bokov
BMI
Hmotnosť

1. kontrola (n = 12)
5,54
2,58
6,43
108,6
28,34
83,58

2. kontrola (n = 12)
4,92
2,47
6,01
107,7
27,75
81,83
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P
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Záver
Za posledné desaťročia sa uskutočnilo veľa štúdií, ktoré dokazujú pozitívny vplyv
mediteránskej stravy na mortalitu a prevalenciu metabolických porúch (obezity, vysokého
krvného tlaku), na incidenciu srdcovo-cievnych ochorení a rôznych typov rakoviny (9, 10).
Preto v našom výskume budeme pokračovať v podrobnejšom sledovaní stravovacích
návykov klientov s MS. Na záver môžeme zhodnotiť, že ženy mali nepriaznivejšie výsledky
ako muži (obvod pása), významne viac fajčili klienti s MS, viacerí konzumovali denne mäso a
významne menej športovali. U klientov opakovane navštevujúcich poradňu zdravia s MS
došlo k miernemu zlepšeniu antropometrických výsledkov, hoci tieto zmeny boli nepatrné. Vo
výskume a prospektívnom sledovaní zdravotného stavu pacientov MS budeme pokračovať.
Prístupy k liečbe a prevencií metabolickému syndrómu sa môžu uskutočňovať podľa
rôznych diétnych postupov, ale takmer všetci odborníci sa zhodujú v tom, že celkový stav a
laboratórne parametre pacientov sa výrazne zlepšia po zavedení diétnych postupov, ktoré
vedú ku kontrole a redukcii telesnej hmotnosti.
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VÝZNAMNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PŘI VZNIKU KARCINOMU LEDVIN1
H. Kollárová1, K. Skřejpková1, H. Tomášková2, D. Horáková1, V. Janout1,2
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K hlavním rizikovým faktorům, které jsou uváděny v souvislosti se vznikem
karcinomu ledvin, patří kouření, obezita a hypertenze. K dalším rizikovým faktorům nebo
markerům se řadí užívání analgetik, antihypertenzivních léků a estrogenů, nutriční faktory
včetně alkoholických nápojů, profesionální expozice azbestu, polychlorovaným uhlovodíkům,
tetrachlorethylenu a benzinu včetně ostatních ropných produktů, hemodialýza, ionizující
záření a genetické faktory (1 – 4, 6 – 11).
Cílem předkládané práce je objasnit vztah mezi hlavními rizikovými faktory (kouření,
obezita, hypertenze a hereditární predispozice) a vznikem karcinomu ledvin. Dalšími
sledovanými faktory byla konzumace alkoholu a také náboženské vyznání.
Soubor a metodika
Studie byla prováděna v rámci multicentrické studie pod vedením International
Agency for Research on Cancer (IARC) v Lyonu v sedmi centrech: Moskva (Rusko),
Bukurešť (Rumunsko), Lodž (Polsko), Praha, Olomouc, České Budějovice, Brno (Česká
republika) za účelem objasnění vztahů mezi životním stylem a jeho riziky a poruchami zdraví.
Byla použita forma nemocniční (hospital-based study) analytické observační studie případů a
kontrol, ve které se zjišťovaly vybrané faktory životního stylu u skupiny nově
diagnostikovaných pacientů s karcinomem ledvin a ve stejně početné skupině kontrolní. V
těchto sedmi centrech bylo vybráno v období od srpna 1999 do ledna 2003 celkem 1097 nově
diagnostikovaných a histologicky potvrzených případů karcinomu ledvin (ICD-O-2 kód C64),
které byly ve věku od 20 do 79 let. Celkem 1555 kontrolních osob bylo vybráno z pacientů
stejných nemocnic jako případy. Response rate pro případy byl od 90 do 98,6 % a pro
kontroly od 90,3 do 96,1 %.
1

Práce vznikla s podporou grantu IGA MZ ČR NS/10290-3/2009
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Soubor zařazený do předložené studie tvořilo 635 osob, z toho 300 případů karcinomu
ledvin a 335 kontrolních osob z Fakultní nemocnice v Olomouci a Nemocnice České
Budějovice, a.s. S každým případem i každou kontrolou byl proveden pohovor pomocí
standardizovaného dotazníku, při kterém byly získávány informace o demografických
charakteristikách, kuřáctví včetně expozice pasivnímu kouření, požívání alkoholu,
výživových zvyklostech, expozice RTG vyšetření z pracovních důvodů, ozařování ze
zdravotních důvodů a mamografické vyšetření u žen, osobní, rodinné a pracovní anamnéze
včetně výskytu nádorových onemocnění v rodině u prvostupňových příbuzných a výška a
váha dotyčného jedince. V olomouckém centru se zjišťovalo i náboženské vyznání, odpověď
na tuto otázku byla dobrovolná. Kriteriem pro zařazení do kontrolní skupiny byl věk (s
možnou odchylkou 3 let), pohlaví a zdravotní stav, kde bylo podmínkou, že tyto osoby nesmí
mít žádné zhoubné nádorové onemocnění, důvod hospitalizace nesouvisí se studovaným
onemocněním karcinomu ledvin a nemají ani jiné život ohrožující onemocnění. Jedinci do
kontrolní skupiny byli vyhledáváni do 3 měsíců od stanovení diagnózy u pacienta
s karcinomem ledvin.
Statistické výpočty byly provedeny v programu STATISTICA a EPI INFO a hodnocení
bylo provedeno pomocí hrubého OR.
Výsledky
Věk a pohlaví. Průměrný věk osob s karcinomem ledvin byl 60,2 let, se směrodatnou
odchylkou 10,1 a věkovým rozpětím od 26 let do 83 let. Z celkového počtu případů bylo 184
mužů a 116 žen. Průměrný věk žen byl 62 let, minimální věk u žen byl 26 let, maximální 83
let. Průměrný věk mužů byl 59 let, minimální věk u mužů byl 32 let, maximální 79 let.
Průměrný věk osob v kontrolní skupině byl 60,8 let, se směrodatnou odchylkou 9,9 a
věkovým rozpětím od 27 let do 82 let. Z celkového počtu kontrol bylo 220 mužů a 115 žen.
Průměrný věk žen byl 61 let, minimální věk u žen byl 27 let, maximální 79 let. Průměrný věk
mužů byl 60 let, minimální věk u mužů byl 31 let, maximální 82 let. Poměr mužů a žen v
předkládané studii byl 1,5 : 1.
BMI. V souboru bylo provedeno srovnání obézních osob, které měly BMI ≥ 30
s osobami, které měly normální váhu s BMI ≥ 18,5 < 25. Hrubé odds ratio (OR) bylo 1,69
(95% IS 1,07-2,68) a ukazuje na mírný vliv obezity na vznik karcinomu ledvin.
Hypertenze. Při srovnání hypertoniků a normotoniků v celém souboru, bylo zjištěno OR
1,58 (95% IS 1,14-2,21) s hodnotou p = 0,0048, tedy prokázání mírného vlivu hypertenze na
vznik karcinomu ledvin. Při hodnocení vlivu neléčené hypertenze na vznik karcinomu ledvin,
bylo zjištěné OR 2,3 (95% IS 0,75-7,31) s hodnotou p = 0,1046.
Kouření. Při analýze, zda kouření je rizikovým faktorem při vzniku karcinomu ledvin,
bylo provedeno srovnání exponovaných osob, které uvedly, že vykouřily alespoň 100 cigaret
za život s osobami, které nekouřily nikdy nebo jen malé množství do 99 cigaret za život.
Zjištěné hrubé OR 1,01 (95% IS 0,73-1,40) není statisticky významné a ani při rozdělení dle
pohlaví nebyla nalezena statisticky významná asociace. U pasivního kouření bylo vypočítané
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hrubé OR 2,11 (95% IS 1,16-3,83), hodnota p = 0,0082. Získaný výsledek je statisticky
významný a potvrzuje vliv pasivního kouření jako možného rizikového faktoru při vzniku
karcinomu ledvin (obr. 1).
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Obr. 1. Relativní četnost rozložení kuřáků a nekuřáků – muži, ženy

Hereditární predispozice. V předkládané studii byla zjištěna pozitivní asociace mezi
hereditární predispozicí a vznikem karcinomu ledvin. Pozitivní asociace byla nalezena
v kategorii celkového výskytu nádorových onemocnění, kde nalezené OR = 1,89 (95% IS
1,34-2,67) a hodnota p = 0,0002. Pozitivní vztah byl nalezen také u jiných nádorových
onemocnění než karcinom ledvin, kde OR = 1,83 (95% IS 1,28-2,61), p = 0,0005.
Alkohol. Ve studii bylo provedeno srovnání konzumace alkoholu podle spotřeby
dávek za týden. Exponované osoby, které uvedly, že pijí alkohol 4-5krát týdně a ty co pijí
denně, byly srovnávány s neexponovanými osobami, které uvedly že pijí alkohol méně než
jednou měsíčně a méně než jednou týdně. Při analýze bylo výsledkem bez ohledu na pohlaví
hrubé OR = 0,67 (95% IS 0,43-1,03), pro muže 0,74 (95% IS 0,44-1,25) a pro ženy 0,48 (95%
IS 0,07-2,59). Výsledky nebyly statisticky významné, ale naznačují možný protektivní
účinek.
Náboženské vyznání. Ke sledovaným charakteristikám patřilo i náboženské vyznání,
kde 28 osob s karcinomem ledvin a 103 v kontrolní skupině uvedlo, že jsou věřící (katolíci a
evangelíci) a 127 osob s karcinomem ledvin a 92 v kontrolní skupině uvedlo, že nejsou
žádného náboženského vyznání. Při analýze, zda existuje vztah mezi náboženským vyznáním
a karcinomem ledvin bylo nalezené OR = 0,20 (0,12-0,33), p = 0,0000. Výsledek byl
statisticky významný a poukazuje na inverzní asociaci.
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Diskuse a závěr
Obezita je rizikový faktor s lineární závislostí, kde s nárůstem BMI se zvyšuje i riziko
vzniku karcinomu ledvin. Riziko se pohybuje od 1,1 – 4,6 (1, 3). V předkládané studii bylo
hrubé odds ratio (OR) bez ohledu na pohlaví 1,69 (95% IS 1,07-2,68) a ukazuje na mírný vliv
obezity na vznik karcinomu ledvin. McLaughlin uvádí relativní riziko hypertenze jako
rizikového faktoru pro vznik karcinomu ledvin mezi 1,3 až 2,0 (9). Při srovnání hypertoniků a
normotoniků bez ohledu na pohlaví bylo ve sledovaném souboru zjištěno OR 1,58, tedy
prokázání mírného vlivu hypertenze na vznik karcinomu ledvin. Kouření cigaret, stejně jako
obezita jsou jednoznačné rizikové faktory pro vznik karcinomu ledvin. V předložené studií
bylo zjištěné hrubé OR bez ohledu na pohlaví 1,01 a velikost OR i statistická nevýznamnost
výsledku nenalezla v této studii vztah mezi kouřením a vyšším rizikem vzniku karcinomu
ledvin. Tento výsledek mohl být ovlivněn designem studie, kdy kontrolní skupinu tvořily
hospitalizované osoby, u kterých je vyšší zastoupení kuřáků než je u běžné populace. Pro
pasivní kouření vypočítané hrubé OR bylo 2,11 pro osoby exponované ve srovnání
s neexponovanými nekuřáky a svědčí o pozitivní středně silné asociaci mezi pasivním
kouřením a vznikem karcinomu ledvin. Incidence karcinomu ledvin je obzvláště vysoká ve
střední Evropě a zejména v České republice a přitom nejsou k dispozici údaje o rodinném
výskytu nebo genetické dispozici. Hung a kol. ve své studii, která zahrnovala 7 center v
zemích střední Evropy, včetně České republiky, zjistili zvýšené riziko pro osoby, které mají
alespoň jednoho prvostupňového příbuzného s nádorem ledvin (6). Pozitivní asociace byla
nalezena pro vznik nádorového onemocnění obecně, kde OR bylo 1,89 a pro jiný nádor než
karcinom ledvin, kde nalezené OR bylo 1,83 a tyto výsledky byly statisticky významné.
Alkoholické nápoje byly klasifikovány jako karcinogeny 1. třídy. Karcinogenně působí
pravděpodobně jeho metabolit acetaldehyd a také některé příměsi alkoholických nápojů.
Alkohol dobře rozpouští řadu toxických látek, může usnadňovat vstup jiných karcinogenů
přes tkáňové bariéry změnou jejich propustnosti (12) a zanedbatelnou není ani otázka nutriční
deficience. Dále se uplatňuje tvorba DNA adduktů, volných radikálů, inhibice reparačních
enzymů, změna hladin estrogenů a další mechanismy. Dhote, ale ve své meta-analýze ve
čtyřech studiích nalezl protektivní efekt, kdy konzumace alkoholu snižovala riziko vzniku
karcinomu ledvin o 30 – 60 % a tento vliv potvrdila i kohortová studie, kdy u žen bylo riziko
sníženo o 40 %, ale u mužů se tato inverzní asociace nepotvrdila (3). Doporučená konzumace
alkoholu (20 g/den) není ve většině publikací z posledních let považována za rizikový faktor a
spíše je uváděn možný ochranný vliv (3, 7). Analýza v naší studii naznačila, že konzumace
alkoholu by mohla snižovat riziko vzniku karcinomu ledvin. Svou roli sehrává i náboženské
vyznání, zejména odlišnosti v životním stylu, a to především výživové faktory, zejména
časová období, během nichž je nepřípustné konzumovat maso, omezená konzumace alkoholu,
kávy, fyzická aktivita aj. (5). Ve sledovaném souboru byla nalezena inverzní asociace mezi
náboženským vyznáním a rizikem vzniku karcinomu ledvin. Předkládané výsledky jsou
konzistentní s publikovanými výsledky. Výsledky předkládané studie se pokusily přispět k
objasnění etiologie a tím umožnit ovlivnění rizikových faktorů zejména v rámci primární
prevence.
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Riziko vzniku parenchymových nádorů ledvin zvyšuje i chronická expozice
ionizujícímu záření. Ionizující záření je záření, které při průchodu hmotou vyvolává ionizaci
atomů nebo molekul. Zdrojem tohoto záření jsou buď radioaktivní látky nebo umělé zdroje,
např. neutronové generátory a rentgenové lampy. Ionizující záření má na lidský organismus
převážně negativní vliv. Ionizující záření zvyšuje riziko vzniku karcinomu ledvin, zejména u
pacientů léčených pro ankylozující spondylitidu a karcinom děložního čípku, ale riziko je jen
mírné. Také u pacientů s neuroblastomem se po terapeutickém ozáření vyskytl karcinom
ledvin. Zvýšené riziko bylo zaznamenáno také u pacientů léčených radiem 224 pro kostní
tuberkulózu. Ani studie sledující katolické ošetřovatelky, které pracovaly jako radiologické
laborantky, nenalezla vztah mezi expozicí ionizujícímu záření a karcinomem ledvin. V dnešní
době je riziko ionizujícího záření v souvislosti s profesí reálné u horníků pracujících v dolech
při těžbě uranu, kteří jsou ohroženi spíše bronchogenním karcinomem. Také kontrastní látky,
které se používaly pro ascendentní pyelografii, mohou výjimečně vyvolat karcinom ledvin,
ale riziko je velmi nízké (1 – 5). Cílem práce je vyhodnotit vztah mezi ionizujícím zářením a
vznikem karcinomu ledvin.
Soubor a metodika
Studie byla prováděna v rámci multicentrické studie a soubor zařazený do sledované
studie tvořilo 635 osob, z toho 300 případů karcinomu ledvin a 335 kontrolních osob z
Fakultní nemocnice v Olomouci a Nemocnice České Budějovice, a.s. S každým případem i
každou kontrolou byl proveden pohovor pomocí standardizovaného dotazníku.

1

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

294

Výsledky
Celkem 52 osob s karcinomem ledvin a 79 kontrol uvedlo RTG vyšetřování z důvodu
pracovního zařazení. Za nadměrnou expozici byl považován počet RTG vyšetření více než 30,
tento počet uvedlo 10 osob s karcinomem ledvin a 6 osob v kontrolní skupině. Nalezené
riziko (OR = 3,57, p = 0,0319) bylo na hranici statistické významnosti, a naznačuje vztah
mezi vyšším počtem RTG vyšetření a vzestupem rizika vzniku karcinomu ledvin ve srovnání
se skupinou osob, které měly 1 – 9 RTG vyšetření (tab. 1 a 2).
Tab. 1. Charakteristika případů a kontrol podle RTG vyšetření z pracovních důvodů
Případy
Počet RTG
vyšetření
n
relativní počet (%)
n
0
248
82,7
256
1–9
14
4,7
30
10 – 19
18
6,0
32
20 – 29
10
3,3
11
> 30
10
3,3
6
Celkem
300
100,0
335

Kontroly
relativní počet (%)
76,4
9,0
9,6
3,2
1,8
100,0

Tab. 2. Zhodnocení vlivu RTG vyšetření z pracovních důvodů na vznik karcinomu ledvin pomocí hrubého OR
Hrubé OR
Karcinom ledvin
Rizikový faktor
p
ano
ne
(95% CI)
+
Počet RTG
1–9
14
30
1
vyšetření z
10 – 19
18
32
1,21 (0,47-3,11)
0,6694
pracovních důvodů
20 – 29
10
11
1,95 (0,59-6,48)
0,2170
> 30
10
6
3,57 (0,94-14,06)
0,0319
1+ základní kategorie

Dalším sledovaným faktorem bylo ozařování ze zdravotních důvodů. Ozařování
uvedlo 26 osob, z toho 17 případů a 9 osob v kontrolní skupině. Nalezené OR = 0,46 (95% IS
0,19-1,11), výsledek není statisticky významný (tab. 3).
Tab. 3. Zhodnocení vlivu ozařování na vznik karcinomu ledvin
Karcinom ledvin
Rizikový faktor
ano
ne
ano
17
9
Ozáření ze zdravotních důvodů
ne
281
325

Hrubé OR
(95% CI)

p

0,46 (0,20-1,04)

0,063

U žen bylo také zjišťováno, zda byly mamograficky vyšetřeny. Kladně odpovědělo 74
žen, z toho 29 s karcinomem ledvin a 45 žen v kontrolní skupině. Nalezené hrubé OR 0,53
(95%IS 0,29-0,97) je statisticky významné a ukazuje na inverzní asociaci u tohoto vyšetření
(tab. 4).
Tab. 4. Zhodnocení vlivu mamografického vyšetření na vznik karcinomu ledvin
Karcinom ledvin
Hrubé OR
Rizikový faktor
ano
ne
(95% CI)
ano
29
45
Mamografické vyšetření
0,53 (0,29-0,97)
ne
85
70
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p
0,026

Diskuse a závěr
U RTG vyšetření nalezené riziko (OR = 3,57) bylo na hranici statistické významnosti,
ale ukazuje na možnou pozitivní asociaci mezi ionizujícím zářením a rizikem vzniku
karcinomu ledvin. U ozařování ze zdravotních důvodů a mamografického vyšetření u žen
byla naznačena inverzní asociace, která je u mamografického vyšetření statisticky významná
a ukazuje na ochranný vliv tohoto vyšetření, u kterého se bude pravděpodobně uplatňovat
odpovědný přístup ke svému zdraví. Zatímco u ozařování ze zdravotních důvodů není
výsledek statisticky významný a jeho vliv je i přes velmi malý počet osob, které uvedly
ozařování ve své anamnéze, spíše marginální.
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Karcinom pankreatu je jedno z nejzávažnějších a nejrychleji se šířících nádorových
onemocnění. 95% karcinomů pankreatu vychází z exokrinní části pankreatu a jedná se o
nejmalignější formu duktálního adenokarcinomu. Mnohem vzácněji se vyskytují jiné typy
karcinomu (mucinózní, acinární, papilární, smíšený). Celosvětová incidence tohoto
onemocnění v přepočtu na světový standard činí 4,6 u mužů a 3,3 u žen. Nejvyšší výskyt
nových onemocnění ve světě je u mužů v Lotyšsku a u žen v Belize. Z evropských států je
nejvyšší výskyt u žen v Maďarsku. V České republice má incidence vzrůstající trend a
karcinom pankreatu je osmým nejčastějším nádorovým onemocněním s incidencí okolo 1 660
nových onemocnění za rok. Karcinom pankreatu se většinou vyskytuje ve věku 45 až 80 let,
průměrný věk v době stanovení onemocnění je 59 let. Karcinom pankreatu je onemocnění
s velmi vysokou úmrtností, která je prakticky shodná s incidencí. Naprostou většinu nádorů
představuje duktální adenokarcinom, který má nejhorší prognózu a bývá diagnostikován
v pokročilém neoperabilním stadiu (1 – 4).
Etiologie karcinomu pankreatu je nejasná a v současné době jediným prokázaným
rizikovým faktorem je kouření, které se podílí z 20% na vzniku všech případů, z dalších
potenciálních rizikových faktorů jde o výživu, konzumaci alkoholu, mužské pohlaví,
hereditární faktory a faktory spojené s pracovním a životním prostředím.
V poslední době se při poodhalování rizikových faktorů karcinomu pankreatu obrací
pozornost na metabolická onemocnění, obezitu a především diabetes. Spojitost mezi
karcinomem pankreatu a diabetem je známa dlouhou dobu, ale etiopatogenetické souvislosti
nejsou spolehlivě objasněny. Starší práce poukazují na diabetes jako rizikový faktor pro vznik
karcinomu pankreatu. Práce z poslední doby se zaměřují především na diabetes, objevující se
krátce před diagnózou karcinomu. Analýza je zaměřena na posouzení vztahu mezi
karcinomem pankreatu a diabetem 2. typu.
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Materiál a metodika
Analyzovaný soubor tvoří 320 jedinců, při sestavování byl aplikován design studie
případů a kontrol. Z celkového počtu zařazených jedinců 162 osob (84 mužů a 78 žen)
představují případy s nově diagnostikovaným karcinomem pankreatu a 158 jedinců (80 mužů
a 78 žen), vybraných jako kontrolní skupina, bez této diagnózy. Průměrný věk případů
s karcinomem je 65,3 let a kontrol 64,9 let. Všichni jedinci byli pacienty Fakultní nemocnice
v Olomouci. Při výběru kontrolní skupiny byla dodržena kritéria věku, pohlaví a
nepřítomnosti nádorového onemocnění. Na základě interview byla u obou skupin zjišťována
přítomnost diabetu a u skupiny případů i jeho délka trvání před stanovením diagnózy
karcinomu.
Výsledky a diskuse
Karcinom pankreatu je onemocnění s velmi nepříznivou prognózou. Onemocnění je
diagnostikováno často již v pokročilém stadiu, především pro dlouhou bezpříznakovost. Pro
záchyt časných stádií je nutné se zaměřit na rizikové faktory a cíleně vyšetřovat jedince
s vysokým rizikem rozvoje karcinomu pankreatu, ale ti zatím nebyli jednoznačně definováni.
Kterýkoli patologický proces slinivky břišní může vyvolat diabetes.
Spojitost mezi karcinomem pankreatu a diabetem je známa dlouhou dobu, ale novější
práce se zaměřují na diabetes s manifestací krátce před stanovením diagnózy karcinomu pro
možnost screeningového využití tohoto symptomu. Proto je nutné specifikovat délku trvání
onemocnění diabetem a začátek prvních příznaků. V souvislosti s dlouhotrvajícím diabetem
v anamnéze mnohé epidemiologické studie poukazují na častější výskyt karcinomu pankreatu
s odhadem rizika v poměrně širokém rozmezí 1,2 – 5,8. V etiopatogenezi se spíše
uplatňuje obezita, ke které dlouho probíhající diabetes v naprosté většině případů vede.
Obezita, resp. tuková tkáň s produkcí celé řady růstových a stimulačních působků je
v řadě studií asociována s vyšším rizikem vzniku nádorů. Velikost odhadu rizika
v analyzovaném souboru (1,22) ukazuje jen velmi mírně naznačenou asociaci mezi diabetem
a karcinomem pankreatu s intervalem spolehlivosti pod hranicí významnosti. Pro signifikantní
výsledky bude proto nutné navýšit počty subjektů. Vzhledem k tomu, že nových případů ve
Fakultní nemocnici Olomouc bývá diagnostikováno okolo 25 ročně, znamená to prodloužit
dobu sledování nebo využít údaje z jiných zdravotnických zařízení. Pro možnost
diagnostického využití je nutné se zaměřit na diabetes, který krátce předchází diagnózu
karcinomu. V takovýchto případech se často jedná o první projev jinak bezpříznakově
probíhající malignity. V etiopatogenezi se předpokládá přímé působení nádorových buněk na
metabolismus glukózy sekrecí diabetogenních působků. U pacientů jsou přítomny jak
příznaky inzulínové rezistence, tak snížená produkce beta buňkami a nebývá přítomna
obezita, spíše váhový úbytek. Diabetes rychle progreduje a je nutná terapie inzulínem.
V italské studii případů a kontrol z roku 2003 bylo riziko rozvoje karcinomu pankreatu
u jedinců s diabetem do dvou let trvání stanoveno na 4,76. Populační studie z Mayo kliniky
uvádí riziko dokonce 7,94. V námi analyzovaném souboru nadpoloviční většina (52%) měla
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první příznaky diabetu do tří let před diagnózou karcinomu. Pokud bychom tedy z
analyzovaného souboru vyřadili jedince, u kterých diabetes krátce předcházel vzniku
karcinomu pankreatu, došlo by ještě ke snížení rizika až na nevýznamné.
Prevalence diabetu celosvětově vykazuje rostoucí tendenci. V ČR se prevalence
diabetu blíží 8%. V našich souborech dosáhla 27% a 23 %, což je v souladu s publikovanými
údaji, které uvádí přítomnost diabetu u jedinců s karcinomem pankreatu mezi 8,5% a 40%. Je
tedy prokázána významně vyšší prevalence diabetu u osob s karcinomem pankreatu. Navíc je
častější nález diabetu krátce před diagnózou karcinomu, což podporuje možnost využití jako
prvního symptomu. Pacienti s diabetem by měly být vyšetřeny mimo jiné vysoce senzitivními
zobrazovacími metodami s preferencí endosonografie, což v případě pozitivity nálezu umožní
kurativní chirurgické řešení karcinomu pankreatu a tím lepší prognózu.
Závěr
Práce ukazuje na možnost využití nálezu diabetu jako prvního symptomu k časnému
záchytu asymptomaticky probíhajícího karcinomu pankreatu. Tento postup u rizikových
jedinců by mohl umožnit radikální chirurgické řešení a prodloužit přežívání, které zatím patří
u tohoto onemocnění k nejkratším.
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Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější forma demence. Jedná se o degenerativní,
neléčitelné a terminální onemocnění. Většinou je choroba diagnostikována u osob starších 65
let, méně často u osob mladšího věku. Alzheimerova choroba postihuje až 75 % z více než 35
milionů lidí na světě, kteří jsou postiženi různými formami demence. Předpokládá se, že se
výskyt ACH se každých 20 let zdvojnásobuje. V roce 2050 by mohlo být postiženo ACH
okolo 115 milionů osob na světě (1).
Výskyt ACH v České republice
V České republice spolehlivé statistiky o výskytu ACH chybí. Koukolík odhadl, že v
roce 1983 bylo v tehdejším Československu ve věkové skupině 65 a více roků asi 35 000
nemocných. Ve svých publikacích uvádí, že se této nemoci nevěnuje dostatečná pozornost.
Například v roce 1992 je v ČR podle ÚZIS evidováno jen 22 úmrtí a 175 nových
onemocnění. Dr. Koukolík také provedl v letech 1988 – 1992 epidemiologickou autopsii u
2 197 osob starších 65 let. ACH byla potvrzena v 7,4 procentech. Podle výše uvedeného by
pak byla standardizovaná úmrtnost 285/100 000 u mužů a 602/100 000 u žen. Dle těchto
údajů by se mohlo jednat o jedno z nejčastějších onemocnění (2).
Dle informací Alzheimerovské společnosti je u nás v republice v současnosti asi 130
tisíc nemocných Alzheimerovou chorobou (3). ACH bude v nejbližší budoucnosti obrovskou
výzvou pro veřejné zdravotnictví a léčebný systém ve všech zemích světa. Onemocnění velmi
zatěžuje jak nemocného, tak osoby, které o pacienta pečují, v neposlední řadě celou
společnost.
Příčiny a rizikové faktory
Na základě epidemiologických studií, neurozobrazovacích metod a neuropatologického výzkumu jsou uváděny tři etiologické hypotézy vzniku ACH se střední nebo
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silnou mírou důkazu (4). Jedná se o hypotézu genetickou, vaskulární a psychosociální. U
ostatních faktorů je míra důkazu v současné době nedostatečná.
Genetická hypotéza
Existují dvě formy onemocnění:
1. Časná familiární forma ACH – autozomálně dominantní mutace v genech pro APP
(amyloid precursor protein), presenilin 1 a presenilin 2. Tato forma představuje asi 2 – 5 %
všech onemocnění ACH (5).
2. Pozdní forma ACH – přítomnost apoE4 alely apolipoproteinu. Alela apoE4 alela je
dosud jediný prokázaný genetický faktor pro vznik jak časné tak pozdní formy ACH. Se
vzrůstajícím počtem apoE4 alel se zvyšuje riziko vzniku ACH a věk začátku onemocnění se
snižuje (6).
Vaskulární hypotéza založená na následujících rizikových faktorech:
− kouření a alkohol
− obezita a vysoký celkový cholesterol
− hypertenze
− diabetes mellitus
− kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci.
Přítomnost těchto faktorů představuje vyšší riziko demence včetně ACH (1).
Psychosociální hypotéza
Psychosociální faktory a aktivní životní styl v průběhu života mohou snižovat riziko
ACH (7). Mezi významné psychosociálními faktory patří vzdělání a socioekonomická úroveň.
V řadě longitudinálních studií byla zjištěna skutečnost, že nižší vzdělání je spojeno se
zvýšeným rizikem demence včetně ACH (8, 9). Chudá sociální síť a nízká sociální
angažovanost je spojena s demencí (7). Pravidelné tělesné cvičení bývá spojeno s pozdějším
nástupem demence včetně ACH (10). Různé druhy duševní aktivity, příklad četba, kulturní
aktivity, sledování specifických televizních programů, hra na hudební nástroje a další mají
protektivní efekt u demence včetně ACH (11, 12).
Primární prevence
Primární prevence zaměřená na vaskulární cestu vzniku ACH zahrnuje opatření proti
vysokému krevnímu tlaku, obezitě, zvýšené hladině glukózy a diabetu ve středním věku,
opatření proti srdečnímu selhání a zabránění velmi nízkým hodnotám krevního tlaku a tím
udržení dostatečného prokrvení mozku.
Primární prevence zaměřená na udržení aktivního a sociálně integrovaného životního
stylu by se měla zabývat zajištěním extenzivní sociální sítě, častou účastí na sociálních
tělesných a intelektuálních stimulačních aktivitách (4, 7).
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Intervenční studie zaměřené na primární prevenci zahrnuje například léčbu
hypertenze, léčbu postmenopauzálních žen estrogeny, léčbu nesteroidními protizánětlivými
léky a suplementace vitamínem E.
Sekundární prevence
ACH je charakterizována několik let trvající preklinickou fází, během které se
v mozku objevují progresivní neurodegenerativní změny ještě před počátkem typických
klinických příznaků. Existují některé klinické, neurozobrazovací a biochemické markery,
které by se mohly uplatnit v rámci sekundární prevence, například mírné postižení
kognitivních funkcí, beta amyloid a tau protein v séru a mozkomíšním moku.
Terciární prevence
Účelem terciární prevence u ACH je vyloučit funkční invaliditu a pokud je to možné,
zlepšit kvalitu života pomocí tréninku kognitivních funkcí, léčby inhibitory choliesterázy,
léčby antagonisty receptorů N-methyl-D-aspartátu.
Závěr
Alzheimerova choroba představuje významný veřejně zdravotnický problém. Její
etiologie je stále neznámá a proto je třeba intenzivně studovat všechny potenciální rizikové
faktory, které mohou k jejímu vzniku přispívat. Z hlediska časné diagnostiky a možného
uplatnění principů primární a případně sekundární prevence jsou významné především faktory
genetické.
Z tohoto faktu jsme na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU
v Ostravě ve spolupráci s Ústavem biochemie PřF MU v Brně vyšli při přípravě projektu,
který se v příštích pěti letech bude zabývat posouzením vlivu vybraných potenciálních
rizikových faktorů na vznik ACH formou srovnání frekvence výskytu těchto faktorů ve
skupině nemocných ACH a ve skupině kontrolních osob. Bude provedena asociační studie s
polymorfizmy cca 20 vybraných kandidátních genů, kdy u celé řady z nich již byla dříve
prokázána asociace s ACH. Vybrané haplotypy budou studovány ve vztahu k době nástupu
choroby, k její symptomatologii a k rychlosti progrese. Výsledkem bude seznam haplotypů,
které mají vztah k etiopatogenezi ACH.
Využití získaných znalostí o působení uvedených rizikových faktorů bude podkladem
pro primární a sekundární prevenci tohoto onemocnění.
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Zájem o celoživotní vývoj člověka, vycházející z předpokladu, že vývoj jedince není
ukončen dosažením tělesné zralosti a formální dospělosti, ale pokračuje v průběhu celého
života, byl nejprve inspirován dílem některých psychologů 20. století, např. teorií vrcholů
života Ch. Bühlerové a jejího pojetí Lebenslauf Psychologie (v anglosaské terminologii
označované jako Life-span psychology), později též psychosociální teorií E. H. Eriksona,
celoživotním hledáním a nalézáním smyslu života V. E. Frankla atd.
Znovu objeven a dále rozvinut byl tento přístup mj. v různých variantách ekologické
teorie U. Bronfenbrennera (7, 8), v teorii celoživotního vývoje (life-span development) P.
Baltese a jeho spolupracovníků (1, 3), v lifespanové teorii kontroly (11), v teorii životní dráhy
(9), v teorii jednání (5), nebo v holistické integrační teorii jedinec-prostředí (15).
Je zřejmé, že podstatným znakem nově formulovaných přístupů je posun od studia
jednotlivých vývojových období a jejich psychologické charakteristiky ke studiu obecných
principů celoživotního vývoje člověka (např. procesy selekce, optimalizace a kompenzace
v teoretickém systému P. Baltese).
V současné době dochází k dalšímu posunu, a to směrem k tématu optimálního vývoje
(optimal development) člověka, v němž se přístupy vývojové psychologie setkávají s přístupy
psychologie osobnosti, klinické psychologie, psychologií zdraví a psychologií osobní pohody.
Kromě pojmu „optimal development“ se setkáváme i s dalšími pojmy jako „successful
development“ (2, 16, 6), „active ageing“ (19) nebo „healthy ageing“ (18).
Metodologická východiska
Vývojové studie se dnes snaží popsat a analyzovat „optimální“ pravidelnosti lidského
vývoje v celé ontogenezi. Pozornost se přitom zaměřuje dvojím směrem:
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− na aspekty vývoje, které jsou zhruba stejné u všech příslušníků lidského rodu (normativní
pohled),
− na aspekty a charakteristiky, které člověka individualizují a odlišují od ostatních vrstevníků
(osobnostní pohled).
Studium vývoje různých charakteristik člověka může být uspořádáno různým
způsobem. Na rozdíl od průřezových či transverzálních studií (cross-sectional studies),
porovnávajících charakteristiky osob různých věkových skupin (kohort), zjištěné ve stejném
čase, jsou dlouhodobé, longitudinální studie (longitudinal studies) zaměřeny na skupinu lidí
stejného věku (kohortu), která je sledována dlouhodobě a hodnocena pravidelně v předem
stanovených intervalech. Hlavní přednosti i nedostatky longitudinálních studií jsou známé a
v literatuře dobře popsané (17).
Příkladem v ČR realizovaných longitudinálních studií mohou být např. studie J.
Kotáskové k problematice socializace a morálního vývoje osobnosti (13, 14), studie ELSPAC
(European Longitudinal Study of Pregnancy And Childhood), evropský projekt iniciovaný
WHO/Euro v Kodani a realizovaný v ČR Výzkumným pracovištěm preventivní a sociální
pediatrie LF MU (odpovědný řešitel doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.), nebo pražská a
brněnská longitudinální studie (podrobněji viz dále).
Současný projekt a jeho návaznost na pražskou a brněnskou longitudinální studii
Cílem našeho současného projektu s názvem „Longitudinální studium optimálního
vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka“, podpořeného
grantem GA ČR č. P407/10/2410 na léta 2010 – 2014 je prozkoumat předpoklady úspěšného
vývoje na podkladě empirických dat z longitudinálních studií, v jejichž rámci jsou lidé
sledováni od r. 1956 (Praha), resp. od r. 1961 (Brno).
V roce 2000 bylo téma celoživotního vývoje člověka zařazeno do výzkumného
programu Psychologického ústavu AV ČR. Bylo rozhodnuto, že ke studiu vývoje dospělých
bude využit potenciál longitudinálního výzkumu dětí, který probíhal v ústavu v šedesátých a
sedmdesátých letech. Cílem bylo aktivovat soubor osob, které se účastnily výzkumu
psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti.
Pražský i brněnský longitudinální výzkum psychického vývoje dětí byl součástí
mezinárodní studie „Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte“,
kterou koordinovalo Centre International d’Enfance v Paříži pod záštitou UNICEF. Podle
metodiky CIE se v bývalém Československu řídily čtyři longitudinální výzkumy dětí –
v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích.
Pražský longitudinální výzkum nesl shodný název s názvem mezinárodní studie –
„Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte na vzorku subjektů
z hl. m. Prahy od jejich narození“. Vedoucím pražského týmu byl nejprve zkušený pediatr
doc. MUDr. V. Kapalín, CSc., který získal ke spolupráci další odborníky (antropolog doc.
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RNDr. M. Prokopec, DrSc., pediatričky MUDr. M. Benešová a MUDr. M. Novotná,
psycholožka PhDr. J. Kotásková, CSc. atd.).
Psychologickou část projektu vedly postupně J. Kotásková (1956-1966), E. Kollárová
(1966 – 1970) a M. Havlínová (1971 – 1986). M. Havlínová aktivovala pražský soubor v roce
1994 pro potřeby výzkumu zdravotních rizik a zdravotního chování v dospělosti a vedla zatím
poslední projekt longitudinálního sledování pražského souboru podpořený grantem GA ČR v
letech 2004 – 2006 (10).
Metoda
Záměrem původního týmu řešitelů pražské longitudinální studie (PLS) bylo vytvořit
soubor dětí, který by byl homogenní z hlediska věku, lokality života a pokud možno byl
ekonomicky a sociálně reprezentativní pro hl. m. Prahu. Mělo to sice nevýhodu z hlediska
možnosti širokého zobecnění nálezů, ale snaha vytvořit soubor reprezentativní pro celý stát
byla technicky i organizačně neproveditelná. Základní soubor byl vybrán stratifikovaným
náhodným výběrem podle zvoleného klíče: zdraví jedinci narození v jednom určitém dnu
v týdnu (ve středu) v průběhu daného časového úseku (po 5 let od roku 1956 do roku 1960)
ve dvou porodnicích v lokalitě vybrané jako reprezentativní pro celou Prahu (Žižkov, Praha
3).
Tato část Prahy je složena ze dvou sociálně odlišných částí: tzv. Dolního Žižkova a
Horního Žižkova: Dolní Žižkov se starší zástavbou a převahou dělnických rodin a Horní
Žižkov s modernější zástavbou předválečnou a poválečnou a s převahou rodin patřících
k nižší střední vrstvě. Tímto výběrem byla tehdy prakticky podchycena jedna sedmina
novorozenců z dané lokality v rovnoměrně rozloženém počtu ve všech pěti ročnících. Celkem
bylo do základního souboru získáno 287 novorozenců. Každé takto vybrané dítě bylo
navštíveno sociální pracovnicí v rodině a rodičům byl vysvětlen účel i postup výzkumné
práce. Pokud rodiče souhlasili (prakticky 100 % případů), byla matka s dítětem pozvána k
prvnímu vyšetření v poradně přesně 4 týdny po jeho narození.
Další návštěvy na výzkumném pracovišti (dnešním Státním zdravotním ústavu, SZÚ)
se uskutečnily ve věku dítěte 3, 6, 9 a 12 měsíců a další vždy po půl roce pro antropologické a
klinické vyšetření a pro psychologické vyšetření od 4 let jednou za rok a to vždy v týdnu
kolem data narození. Intervaly návštěv byly důsledně stanovovány v závislosti na datu
narození. Toto schéma bylo dodrženo až do konce první etapy sledování ve věku 20 let.
Do konce prvního roku věku dětí byly zaznamenány již první úbytky sledovaných
osob (odstěhování, ztráta zájmu rodičů a v několika případech úmrtí dítěte). Tento první
pokles počtu účastníků však neovlivnil původní strukturu souboru. V dalších letech se soubor
víceméně stabilizoval. K jeho dalšímu zmenšování asi o jednu třetinu docházelo postupně,
nejvíce po začátku školní docházky, kdy ubylo celkem 20 % dětí. V období dospívání, bylo
naopak zásluhou sociální pracovnice týmu znovu získáno určité procento dětí k obnovení
pravidelné účasti. Všechny sledované charakteristiky, např. procento úmrtí, poměr pohlaví,
charakteristika bydliště, zastoupení povolání rodičů a jejich sociálních skupin nebo volba
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vlastní profesní orientace poukazují na to, že výběr zůstal pro hlavní město Prahu
reprezentativní.
V posledním roce první etapy intenzivního sledování (ve věku 20 let, 1976 – 1980) se
šetření zúčastnilo 176 osob základního souboru. Výzkum pokračoval do konce r. 1980, kdy i
ti nejmladší členové souboru dosáhli věku 20 let.
Soubor zkoumaný ve středním věku byl aktivován celkem dvakrát z osob základního
souboru (kohorty 1956 – 60), který byl sledován od jejich narození do 20 let (viz výše).
Aktivovaný soubor tvoří osoby, s nimiž se po zhruba 15 letech (průměrný věk kohorty
v té době 36 let) a pak ještě po dalších 10 letech (průměrný věk 46 let) podařilo navázat
kontakt a které se dostavily k opakovanému vyšetření na pracoviště ve SZÚ. Na vyšetření ve
věku 34 – 38 let (mladší střední věk) se dostavilo celkem 112 osob a na vyšetření ve věku 44
– 48 let (vrcholný střední věk) přišlo celkem 98 osob. Počet osob, které se zúčastnily obou
šetření ve středním věku, je celkem N = 78 (43 žen a 35 mužů). Úbytek participantů byl
ovlivněn mj. též legislativnímu změnami, které znemožnily využívat informací státní správy o
místě bydliště občanů.
Do longitudinálního výzkumu v rámci brněnské longitudinální studie (BLS), vedené
nejprve prof. PhDr. J. Švancarou, CSc., bylo zařazeno přes 550 dětí narozených v Brně mezi
roky 1961 a 1964. Chlapci i dívky byli v původním souboru rovnoměrně zastoupeni.
Psychologické vyšetřování probíhalo do 18 let věku, sledovány byly různé individuální
charakteristiky včetně osobnostních vlastností, inteligence, kognitivních procesů atd. Při
analýze vzorce chybějících hodnot byla zjištěna předpokládaná pravidelnost - údaje o osobách
jsou většinou kompletní do doby, než z různých důvodů výzkum opustily. Pokud tedy chybí
údaj o jedinci na určitém věkovém stupni, existuje velká pravděpodobnost, že dále už se u
tohoto jedince žádné údaje nevyskytují. Z původního počtu přibližně 550 osob bylo v 16
letech vyšetřeno necelých 350, v 18 letech potom už jen přibližně 150 osob. Úbytek osob
mezi 16 a 18 lety byl způsoben zastavením původního projektu; dříve narozené osoby se ještě
vyšetření v 18 letech zúčastnily, zatímco později narození nikoli.
Cílem navazujícího výzkumu bylo aktivovat soubor osob BLS, které se v letech 1961
– 1980 účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v
novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna
takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti.
Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na:
1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě,
2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty,
3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a
adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti.
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Výsledky
Z hlavních výsledků PLS lze uvést: z antropometrických zjištění vyplývá mj. vyšší
hodnota BMI u mužů ve věku 45 let o 1,7 indexové jednotky (u žen je BMI v průměru 25, u
mužů 26,7). Index WHR je u mužů vyšší proti ženám o 13 jednotek (větší množství tuku na
trupu). Od věku 18 let bylo zjištěno stálé přibývání hodnot obvodových a šířkových rozměrů
u obou pohlaví do průměrného věku 35 let, přičemž výškové a délkové rozměry se podstatně
nezměnily. Tento trend změn sledovaných antropometrických znaků pokračoval i v druhé
dospělé vlně výzkumu do průměrného věku vyšetřených osob 45 let a odrazil se i na změně
somatotypů (přechodem od ektomorfních k mezomorfním a z mezomorfních na endomorfní
typy podle Sheldona).
V rámci psychologických proměnných byla mj. zjištěna nízká úroveň neuroticismu ve
srovnání s ostatními dimenzemi NEO, je však významně vyšší u žen než u mužů;
Vysoce významně vyšší je u žen též dimenze, označená jako přívětivost. Je to zároveň
dimenze, která je relativně nejvíce homogenní u obou pohlaví, zatímco hodnoty N a E jsou
v interindividuální varianci poměrně široké.
V dotazníku sebeuplatnění (někdy též „výkonová sebedůvěra“ – self-efficacy) se
objevují nápadně vyšší hodnoty u žen (15,300 s rozptylem 4,617) než u mužů (v průměru
13,229 s rozptylem 4,309). Průměrná hodnota celého souboru je 14,286 (rozptyl 4,566). Zdá
se, že ženy s relativně vyšším naplněním smyslu života prožívají zároveň vyšší sebedůvěru ve
vlastní uplatnění. V dalších demografických charakteristikách se objevovaly významné
rozdíly jen velmi zřídka. Stupeň vzdělání nebyl vázán prakticky s žádným rysem osobnosti.
V dotazníku Antonovského (SOC), který je zaměřen na smysl pro integritu člověka, se
uvádí tři základní salutogenetické aspekty, a to: smysluplnost, zvládnutelnost úkolů a
schopnost chápat dění, ve kterém se jedinec nachází. Ve výsledcích PLS se ukázaly časté
souvislosti s biodromálními parametry. Celkové skóre pozitivně koreluje s počtem splněných
plánů (0,22) a s počtem významných osob (0,23) a zároveň negativně s obavami
z budoucnosti (-0,23). Lze tedy konstatovat, že jedinec ze souboru PLS se smyslem pro
integritu dokáže zvládat své vytyčené plány, je značně sociabilní, nachází v životě řadu osob,
kterých si váží a nebojí se budoucích událostí.
Subjektivní vnímání zdravotního stavu bylo v PLS významně lepší u mužů, kteří svůj
zdravotní stav hodnotili jako velmi dobrý (25,6 %), zatímco ženy pouze v 9,1 %. Jako
nadprůměrný, tedy v kategoriích "velmi dobrý" a "dobrý" hodnotilo svůj zdravotní stav
79,4 % mužů a 63,6 % žen. Průměrné a podprůměrné (špatné) hodnocení subjektivního zdraví
jsme častěji našli u žen. Jako "velmi špatný" neoznačil svůj zdravotní stav nikdo z
respondentů.
Další otázka směřovala na přítomnost dlouhodobých zdravotních obtíží, které by
trvaly alespoň 6 měsíců. Přítomnost takových obtíží uvedlo 84,6 % mužů a 79,5 % žen.
Obtíže se nejčastěji týkaly pohybového aparátu – 56,4 % muži a 61,4 % ženy, trávicího ústrojí
(cca 30 %), srdce a cév ve 20,5 % u mužů a 34,1 % u žen a nervového ústrojí u 18,2 % žen.
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Návaznost PLS a BLS v současném projektu dlouhodobého sledování
Z původních dětských souborů PLS a BLS se pro výzkum v dospělosti podařilo získat
83 osob (35 mužů a 48 žen) v brněnské a 112 osob (56 mužů a 61 žen) v roce 1994 – 95, resp.
98 osob (50 žen a 48 mužů) v roce 2004 – 05 v pražské studii.
I přes předpokládaný pokles počtu participantů obvyklý v longitudinálních výzkumech
lze konstatovat, že sloučením obou původních souborů vznikne soubor o celkovém rozsahu na základě kvalifikovaného odhadu z účasti v předchozích fázích – cca 150 – 170 osob,
s pozoruhodnou dobou sledování (v průměru 50 let) a značnou bohatostí biografického
materiálu. Za jeden z významných projevů uspěšného vývoje považujeme stav (tj. úroveň,
strukturu a dynamiku) současné osobní pohody – well-being (12, 4). Proměnné vyjadřující
různé aspekty osobní pohody (životní spokojenost, smysl pro koherenci, životní
smysluplnost), jakož i antropometrické, zdravotní a behaviorální proměnné jsou v rámci studií
již dlouhodobě sledovány, další konstrukty budou zařazeny v rámci připravované etapy.
Zaměříme se na psychickou odolnost (resilienci), silné stránky charakteru (human strenghts) a
behaviorální a kognitivní strategie participantů.
Projekt bude zpracován na podkladě několika dílčích substudií věnovaných různým
aspektům úspěšného vývoje. Vedle hlavního tematického zaměření projektu bude pokračovat
výzkum longitudinální stability osobnosti, okolností jejích změn a prediktivní hodnoty údajů
o osobnosti z dětství a adolescence.
Koordinátorem celého současného projektu a jeho brněnské části je M. Blatný,
spoluřešiteli projektu z Psychologického ústavu AV ČR jsou A. Slezáčková, M. Jelínek, V.
Sobotková a K. Millová (pracoviště Brno), I. Šolcová a F. Smolík (pracoviště Praha).
Koordinátorem postupu prací na spolupracujícím pracovišti, Státním zdravotním
ústavu v Praze, je V. Kebza, spoluřešiteli jsou M. Kodl, V. Kernová a L. Kožená.
Přehled dílčích studií současného projektu a jejich koordinátorů
−
−
−
−

Studie 1: Longitudinální stabilita a změny osobnosti (M.Blatný)
Studie 2: Psychologický model úspěšného vývoje (K. Millová)
Studie 3: Vývoj psychické odolnosti (I. Šolcová, V. Kebza)
Studie 4: Silné stránky charakteru a jejich osobnostní souvislosti a předpoklady (A.
Slezáčková)
− Studie 5: Psychologické aspekty chování vztahujícího se ke zdraví a rizika chronických
neinfekčních chorob (V. Kebza)
− Studie 6: Prediktory a sociální souvislosti jazykových dovedností v průběhu životního
vývoje (F. Smolík)

Projekt bude řešen v pětiletém časovém horizontu, od roku 2010 do roku 2014
s následujícím časovým harmonogramem:
− 2010: teoretické přípravy, přehledové studie, aktivace souborů, organizační a logistická
příprava vyšetření
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− 2011/2012: sběr dat formou individuálních vyšetření v Brně a v Praze, ukládání dat,
publikace z již existujících dat obou longitudinálních studií
− 2013: datové analýzy, publikace výsledků k jednotlivým studiím v odborných časopisech a
na konferencích
− 2014: publikace stěžejních výsledků projektu - příprava hlavní souhrnné práce
(monografie).
Závěr – očekávané výstupy
Nově zařazené i replikované metody v této fázi výzkumu budou současně sloužit jako
prediktory osobního vývoje účastníků v dalších fázích studie.
Zevrubná vícerozměrná analýza dat se soustředí na hledání souvislostí mezi
rizikovými a protektivními faktory v dětství a dospívání a jejich suspektními i reálnými
důsledky v současnosti.
Kromě průběžných dílčích publikací v odborných časopisech bude hlavním výstupem
projektu kolektivní monografie, vycházející z rozsáhlé databáze PLS a BLS a shrnující
výsledky dosavadních šetření sloužících k hlubšímu porozumění adaptivnímu fungování
člověka v průběhu jeho celé životní dráhy.
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VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ VLIVY NA ZDRAVÍ
V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
V. Kebza1,2, I. Šolcová3, M. Kodl1, V. Kernová1
1

Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
Katedra psychologie FF UK, Praha, Česká republika
3
Psychologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika
2

Některé psychologické a sociální proměnné jsou již v současnosti mj. vlivem řady
nezpochybnitelných výzkumných výsledků psychosomatické medicíny, behaviorální
medicíny a psychologie zdraví považovány za významné determinanty zdravotního stavu
jedinců i populačních skupin nejen v zahraniční (1, 2, 3, 7, 8), ale i domácí (4, 5, 6) odborné
literatuře. Rozhodli jsme se proto porovnat vliv vybraných psychosociálních proměnných na
zdraví v ČR a ve vybraných 18 evropských zemích a EU v empirické srovnávací studii.
Metoda
Národní statistická data týkající se vybraných psychosociálních vlivů na zdraví
(nezaměstnanost, pracovní neschopnost a příjem) z jednotlivých okresů ČR (2002, 2005, tj.
před vstupem ČR do EU a po něm)) byla porovnána s výsledky dostupných srovnatelných dat
18 evropských zemí a EU (tab. 1).
Tab. 1. Porovnávané evropské státy
Austria
Belarus
Croatia
Czech Rep.
Estonia
Hungary
Israel
Netherlands
Norway

Portugal
Romania
Russian
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
Ukraine
EU *)

*) EU members since may 2004

V empirickém dotazníkovém šetření realizovaném u reprezentativního souboru
dospělé české populace jsme též ověřili vztah mezi úrovní dosaženého vzdělání a výsledky
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hodnocení subjektivního zdravotního stavu (s vyšším vzděláním je spojeno vyšší hodnocení
zdravotního stavu).
Výsledky
Vnitřní členění ČR ukazuje mj. též značné rozdíly v průměrné úrovni příjmu mezi
jednotlivými okresy (obr. 1).
Districts
of the CR
Liberec

Děčín
Ústí nad Labem
Česká Lípa

Most Teplice
Litoměřice

Chomutov
Karlovy Vary
Sokolov

Kladno

Plzeň - sever

Tachov

Domažlice

Praha

Plzeň - město

Příbram

Kutná Hora

Benešov

Písek

Tábor

Šumperk

Ústí nad Orlicí

Olomouc
Prostějov

Jihlava

Třebíč

Frýdek - Místek

Vsetín

Brno - městoVyškov

Jindřichův Hradec
České Budějovice

Nový Jičín

Přerov

Blansko

Strakonice
Prachatice

Bruntál
Karviná
Opava Ostrava - město

Svitavy

Žďár nad Sázavou

Pelhřimov

Jeseník

Chrudim

Havlíčkův Brod

Plzeň - jih

Klatovy

Náchod

Pardubice

Kolín

Beroun Praha - západ
Rokycany

Trutnov

Jičín

Hradec KrálovéRychnov nad Kněžnou

Praha - východ Nymburk

Rakovník

Cheb

Semily

Mladá Boleslav

Mělník

Louny

above average (8)
average
(42)
below average (24)
poor
(3)

Jablonec nad Nisou

Kroměříž
Zlín
Uherské Hradiště

Znojmo

Břeclav

Hodonín

Český Krumlov

% sick leave

Obr. 1. Průměrná úroveň příjmu v jednotlivých okresech ČR

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
12 000

y = -0,0002x + 10,052
R2 = 0,2457
r = -0,496

16 000

20 000

24 000

average pay (Cz crowns)
Obr. 2. Korelace mezi průměrným příjmem a úrovní nemocnosti v ČR

Z výsledků je zřejmé, že chudší okresy ČR vykazují vyšší průměrnou úroveň
nemocnosti a nezaměstnanosti, než okresy s vyšší průměrnou úrovní příjmu. Zatímco
analýzou českých dat byla zjištěna záporná hodnota korelačního koeficientu mezi průměrným
příjmem a úrovní nemocnosti, analýza dat 18 evropských zemí přinesla kladnou hodnotu
korelačního koeficientu mezi těmito proměnnými (obr. 2 a 3).
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Obr. 3. Korelace mezi průměrným příjmem a úrovní nemocnosti v 18 evropských zemích

Obr. 4. Pokles počtů případů pracovní neschopnosti v ČR

Výsledky našeho šetření též prokázaly, že vládní zásahy do výplaty nemocenských
dávek mohou významně ovlivnit vývoj pracovní neschopnosti i délku jejího trvání. Obr. 4
ukazuje významné poklesy počtů případů pracovní neschopnosti po vládou prosazeném
snížení dávek v prvních třech dnech nemoci z 50 % na 25 % od rok 2004 a následném úplném
zrušení dávek v prvních třech dnech nemoci od roku 2008, resp. 2009.
Výsledky dále ukázaly vztah mezi úrovní Gini koeficientu, vyjadřujícího nerovnost
distribuce, a úrovní nezaměstnanosti a příjmu. Země s nižšími hodnotami Gini koeficinetu,
tedy země s nižší úrovní nerovností distribuce jako jsou ČR, Slovensko, Norsko, Švédsko, či
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Rakousko vykazují nižší průměrné hodnoty nezaměstnanosti a vyšší průměrné hodnoty
příjmu (tab. 2).
Tab. 2. Hodnoty Gini koeficientu

Selected countries
Austria
Belarus
Croatia
Czech Republic
Estonia
Hungary
Israel
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
Ukraine
EU members

Unemployment
4,4
1
9,6
5,3
4,7
7,4
7,3
3,8
2,5
8
6,4
6,1
11
7,7
8,3
6,1
10,3
6,4
7,75

PPP
35 523
9 737
14 309
22 004
19 155
18 154
24 405
36 099
51 862
20 845
10 433
13 205
17 837
25 021
29 208
34 056
11 535
6 224
15 116

Illness
11,2
9,3
10,39
20,5
11
11,7
4,1
10
17,29
11,2
9
8,1
35,58
12,2
16,5
18
1,5
3,9
21,35

Gini C.
0,26
0,279
0,29
0,26
0,34
0,28
0,392
0,309
0,25
0,385
0,32
0,423
0,26
0,284
0,32
0,23
0,41
0,31
0,31

Závěry
Důsledky vybraných psychosociálních vlivů na zdraví v ČR se po vstupu do EU
nezměnily; chudší okresy ČR vykazují i nadále vyšší průměrné hodnoty nemocnosti a
nezaměstnanosti.
Relativně vysokou zápornou korelaci (-0,496) mezi průměrným příjmem a procentem
pracovní neschopnosti v ČR lze označit za specificky český projev psychosociálních vlivů na
zdraví ve srovnání s výsledky 18 evropských zemí (0,253).
Evropské země, vykazující nižší hodnoty Gini koeficientu (ČR, Slovensko, Švédsko,
Norsko, Rakousko) vykazují většinou též nižší průměrné hodnoty nezaměstnanosti a vyšší
hodnoty průměrného příjmu.
Evropské země s vyššími hodnotami Gini koeficientu (Turecko, Rusko) vykazují spíše
vyšší průměrné hodnoty nezaměstnanosti a nižší hodnoty průměrného příjmu.
Některé ukazatele zdraví (mj. též počet případů pracovní neschopnosti a průměrná
délka trvání) jsou výrazně ovlivnitelné státními zásahy.
V 18 zkoumaných evropských zemích existuje souvislost (min. na úrovni korelačního
vztahu) mezi hodnotami Gini koeficientu a hodnotami nezaměstnanosti, příjmu a nemocnosti.
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PSYCHICKÁ PRACOVNÁ ZÁŤAŽ
V PRÁCI ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA

D. Sihelská
Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

Práca zdravotníckeho záchranára si vyžaduje osobnosť pripravenú po odbornej,
fyzickej a psychickej stránke, ktorá je schopná zvládnuť záťaž, ktorú táto profesia prináša.
Pokiaľ sa zdravotnícky záchranár nedokáže adekvátne brániť záťaži, ktorá vyvoláva stres, na
organizme sa postupne prejavujú príznaky stresu somatické aj psychické.
Hans Selye krátko pred svojou smrťou napísal: „Daroval som všetkým rečiam sveta
nové slovo STRES“. Selye hovorí, bez stresu sa nedá žiť, no nadmiera stresu spôsobuje smrť.
Skoro každý zdravotnícky záchranár hodnotí svoju prácu ako prácu zaujímavú, ako
prácu, ktorá si vyžaduje náročnú profesijnú prípravu, ako prácu, ktorá si berie daň v podobe
úbytku fyzických a psychických síl. Už z týchto východísk je jasné, že povolanie
zdravotníckeho záchranára môže vykonávať jednotlivec, ktorý je osobnostne, odborne,
fyzicky, psychicky a sociálne pripravený zvládnuť túto náročnú prácu. V prieskume, ktorého
cieľom bolo zistiť vplyv stresu na prácu zdravotníckeho záchranára (ďalej ZZ) sme sa pýtali
sto respondentov, či prácu, ktorú vykonávajú, si zvolili na základe vlastného rozhodnutia.
Všetci respondenti sa vyjadrili, že túto prácu vykonávajú na základe vlastného rozhodnutia.
Pýtali sme sa aj čo pre nich práca ZZ znamená. 88% respondentov odpovedalo, že je
pre nich zmyslom života (obr. 1).
ZZ sme sa pýtali, či im prekáža v práci stres. 25% respondentov odpovedalo, že
veľmi, 47% respondentov odpovedalo, že v primeranej miere pôsobí na nich povzbudzujúco,
11% respondentov odpovedalo, že im spôsobuje zdravotné problémy (obr. 2).
Napriek starostlivej príprave pre výkon profesie sa v práci ZZ vyskytujú faktory –
stresory, ktoré ovplyvňujú a neskôr sťažujú jeho prácu a vedú k psychickej vyčerpanosti –
syndrómu vyhorenia – angl. burn out syndrome. Dôležité sú najmä faktory osobnostné,
sociálne, ekonomicko-technické a právne.
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1. Osobnostné faktory
Charakter osobnosti zdravotníckeho záchranára, jeho povahové vlastnosti
(temperament, pamäť, myslenie, vôľa, úroveň a schopnosť sebaovládania, umenie riešiť
konfliktné situácie) sa podpisujú pod umenie zvládať záťažové situácie a pomáhajú vnútorne
sa vyrovnať s dôsledkami problémov.

Obr. 1. Odpovede respondentov na otázku:
Čo pre Vás práca ZZ znamená?

Obr. 2. Odpovede respondentov na otázku:
Prekáža Vám v práci stres?

Ako príklad uvádzame stretnutie so smrťou – zdravotnícky záchranár sa stretáva
s nečakanou a dosť často i s násilnou smrťou. Každá smrť zanechá negatívne stopy v jeho
vedomí. Až 30% respondentov sa v odpovediach vyjadrilo, že veľkou záťažou pre záchranára
je smrť dieťaťa (obr. 3). 10% respondentov sa vyjadrilo, že psychickou záťažou pre nich sú
hromadné nešťastia a prírodné katastrofy (množstvo mŕtvych, zranených, veľké materiálne
škody, chaos a násilie.
2. Sociálne faktory
Pracovné prostredie – ulica, domácnosti, sociálne jednoduchšie až kriminálne
prostredie, v ktorom sa postihnutí, resp. chorí nachádzajú, dosť často pôsobia stresujúco na
psychiku zdravotníckeho záchranára.
Rodinní príslušníci chorých majú strach o svojich najbližších a nie vždy sú objektívni
v hodnotení danej situácie, dokonca môžeme povedať, že niekedy sú veľkou záťažou v práci
záchranára.
Narušené interpersonálne vzťahy na pracovisku – až 58% respondentov sa vyjadrilo,
že povýšenecké správanie sa lekárov je pre nich veľkou psychickou záťažou (obr. 3).
Rovnako aj závisť, neprajnosť, bossing, mobbing a niekedy zlá organizácia práce nepomáhajú
záchranárovi plne sa sústrediť na svoj pracovný výkon a stavajú sa psychickou záťažou.
Časová náročnosť – zdravotnícky záchranár často pracuje v dvanásťhodinových
pracovných zmenách, počas sviatkov, v nočných službách a potom pokračuje bez oddychu
v ďalšom zamestnaní, pretože finančné ohodnotenie jeho práce je nedostatočné.
Rodinné problémy, ktoré nie je vždy možné odsunúť pri svojej práci do úzadia sa tiež
podpisujú na psychickej nevyrovnanosti.
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Zdravotné problémy – s náročnosťou profesie a s pribúdajúcimi rokmi sa začínajú
ukazovať zdravotné problémy (bolesti chrbtice, bolesti celého pohybového aparátu, vysoký
TK a pod.) a výsledkom je psychická nepohoda. Pýtali sme sa ZZ aké ochorenia ste nadobudli
počas kariéry záchranára? 33% respondentov uviedlo migrénu, 28% hypertenziu a pod. (obr.
4).

Obr. 3. Odpovede respondentov na otázku: Čo je pre Vás v práci najväčším stresorom?

3. Ekonomicko-technické faktory
Finančný deficit má za následok nižší počet zamestnancov, nedostatočné finančné
ohodnotenie zamestnancov a výsledok je práca záchranára v ďalšom zamestnaní. Nedostatok
financií má za následok absenciu sociálnych služieb, ktoré sú pre regeneráciu síl tak veľmi
potrebné (posilňovne, bazény, masáže, psychoterapie, kultúra a pod.). Sú obmedzené
možnosti použitia najmodernejšej zdravotníckej techniky v teréne, ktorá by urýchlila, uľahčila
a skvalitnila prácu záchranára a pod.

Obr. 4. Odpovede respondentov na otázku: Aké ochorenia ste nadobudli počas kariéry záchranára?

4. Právne faktory
Nevyjasnené kompetencie zdravotníckych záchranárov sa vo veľkej miere podpisujú
pod psychickú záťaž. Sťažnosti (opodstatnené aj neopodstatnené) klientov, rodinných
príslušníkov a náhodných svedkov sú tiež stresujúcimi faktormi.
Vyrovnať sa so psychickou záťažou a ďalej spoľahlivo pracovať je niekedy nad sily
jednotlivca. Tu by mala nastúpiť pomoc, ktorá pomôže stresové situácie zvládať. Spýtali sme
sa respondentov, či sa zúčastňujú pravidelne na preventívnych prehliadkach (100%
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respondentov odpovedalo kladne, zúčastňujú sa raz ročne), na relaxačno-rekondičných
pobytoch (všetci odpovedali záporne), prípadne či majú možnosť kontaktu s klinickým
psychológom (obr. 5).

Obr. 5. Odpovede respondentov na otázku: Spolupracuje zamestnávateľ s klinickým psychológom?

Veľmi dobre sa pozerá na zahraničné dokumenty, kde záchranári úspešne prezentujú
svoju prácu. Zaujímavé sú aj skutočnosti, že vybavenie denných miestnosti ukazuje komfort
s potrebnou technikou, ktorá im pomáha zabezpečiť v službe bežný štandard uspokojovania
základných biologických potrieb. Po skončení služby, alebo v čase svojho voľna im poskytuje
zamestnávateľ služby, o ktorých na Slovensku len snívame. Máme na mysli posilňovne,
bazény, rôzne rehabilitačné procedúry a podobne. Po stresujúcich výjazdoch majú ZZ
možnosť danú situáciu rozobrať za pomoci kolegov, vedúcich pracovníkov a psychológov.
V súčasnosti pripravujeme celoslovenský výskum, ktorého cieľom je zmapovať
psychickú pracovnú záťaž v práci zdravotníckeho záchranára a výsledky výskumu chceme
využiť ako podklady k riešeniu tohto aktuálneho problému.
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ŠPECIFIKÁ SYNDRÓMU VYHORENIA, KTORÝ OVPLYVŇUJE INTERAKCIU
A KOMUNIKÁCIU SESTRY S PACIENTOM
R. Knezović1, R. Ralbovská2, D. Brukkerová3
1

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Bratislava
2
FBMI ČVUT, Praha, Česká republika
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Interakcie a komunikácia pri práci s ľuďmi v profesijnom živote kladú na človeka
mnohé odborné, etické, ale aj emocionálne nároky. Pracovný stres, ktorý vzniká pri práci
s ľuďmi, prináša mnohé riziká a úskalia, ktoré komunikátora môžu po určitom čase priviesť
až k syndrómu vyhorenia (syndróm burn-out). Interakcia a komunikácia sú najzákladnejšími
charakteristikami ľudskej spoločnosti. Tieto prvky sociálnych väzieb medzi sebou interferujú
a sú neoddeliteľnou súčasťou práce zdravotníka.
Ďalšie komunikačné procesy, ktoré sú súčasťou diagnostiky, terapie, rehabilitácie a
ďalších procesov, sú komunikácie s inými aktérmi, ktorí nie sú súčasťou základnej diády
(alebo triády) – teda vzťahu sestra – pacient, resp. pacient – lekár – sestra. Je to komunikácia
s inými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bolo by
veľmi zjednodušené predpokladať, že úspech liečebného procesu závisí iba od zdravotníckych
pracovníkov. Často sa ako významný vplyv na úspešnú službu podpíše ľudská, empatická
komunikácia pracovníkov zdravotníckych alebo rehabilitačných zariadení, ktorí nie sú priamo
zdravotníckymi pracovníkmi.
Komunikácia, ktorá je podmienkou úspešnej terapie neprebieha iba priamo s
pacientom, ale aj s jeho príbuzným, alebo podporujúcim človekom.
Teoretické vedomosti a praktické schopnosti klientov sú závislé aj od výchovy k
zdraviu a podpore zdravia, ktorá je obvyklá alebo normálna v prostredí, v ktorom žijú.
Príprava ľudí na výkon práce zdravotníka, sociálne prostredie, v ktorom sa služby
poskytujú, emocionálny náboj, súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti i
profesionálny stres sú špecifické charakteristiky, ktoré určujú výnimočnosť a náročnosť
manažmentu ľudských zdrojov, zúčastňujúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Syndróm vyhorenia sa stal za posledných 30 rokov jednou z najsledovanejších
premenných na celom svete, a to nielen v zdravotníctve. Čoraz viac sa stáva predmetom
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záujmu psychológov, sociológov, pedagógov a iných odborníkov pracujúcich s ľuďmi. Ide o
závažný psychologicko-medicínsky problém s dopadom na kvalitu života jedinca a jeho
výkon. Prejavuje sa stratou energie, ideálov, čo následne vedie k stagnácii, frustrácii a apatii.
Medzi profesie s vyšším rizikom výskytu vyhorenia sa radia tie, ktoré sú
charakteristické vysokou pracovnou náročnosťou, nárazovitosťou, intenzívnym kontaktom s
ľuďmi a často neadekvátnym ohodnotením. Práca v zdravotníctve sa k nim jednoznačne radí.
Ošetrovateľská starostlivosť je tímová práca, práca s človekom a prevažne pre chorého
človeka. V práci sestier vznikajú stresové situácie, preťaženie, náročné prežívanie
nevyhnutných prekážok v boji s utrpením, s chorobou, so smrťou, ktoré môžu viesť u sestry
až k syndrómu vyhorenia.
Vymedzenie pojmu „syndróm vyhorenia“
Silvije Strahimir Kranjčević v 80. rokoch 19. storočia vo svojej básni „ Ja pregaram“,
čo znamená v preklade „Ja vyháram“ opisuje syndróm vyhorenia nie ako medicínsky
fenomén, ale ako svoje pocity trápenia, pochybností, neistoty v svoje ideály.
Syndróm vyhorenia ako pojem sa po prvý raz objavil v odbornej literatúre v polovici
70. rokov minulého storočia. Jedným z prvých odborníkov, ktorí sa začali venovať tejto
problematike, bol americký psychiater Heinrich Freudenberger. Svoju pozornosť upriamil na
opis fyzického a psychického vyčerpania pracovníkov istého liečebného zariadenia.
Syndróm vyhorenia pôvodne označoval stav ľudí, ktorí prepadali alkoholu alebo
drogám. Ich záujem sa sústreďoval iba na danú závislosť a o všetko ostatné stratili záujem.
Mylne tento termín slúžil na označenie ľudí, ktorí boli tak nadšení svojou prácou, že nič iné
okrem nej ich nezaujímalo. Začal sa pre nich používať pojem „workoholici" (8).
Psychologický slovník popisuje, že syndróm vyhorenia pochádza z anglického burnout, čo znamená vyhorenie, vypálenie, vyhasnutie. Definuje ho ako stratu profesionálneho
záujmu a osobného zaujatia u príslušníka niektorej z pomáhajúcich profesií (2).
Autor Ján Gabura popisuje syndróm vypálenia ako prirodzené riziko a súčasť práce,
kde poradca musí pozorovať, vnímať a prijímať celú škálu najrôznejších pocitov klienta (1).
Túto úlohu má aj sestra, ktorá sa navyše pri svojej práci stretáva s ťažko chorými pacientmi a
vždy musí prispôsobiť svoje postoje, vnímanie, komunikáciu danému pacientovi.
K všeobecným symptómom syndrómu vyhorenia patrí:
− mimoriadne veľká únava,
− negatívne seba hodnotenie a nízka miera sebaúcty vyplývajúce z pocitov zníženej
profesionálnej kompetencie,
− poruchy koncentrácie pozornosti,
− dráždivosť a negativizmus,
− príznaky stresu pri absencii organického ochorenia (8).
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Typické znaky zaťaženia sú: aktivizácia nastupuje už pri nepatrnej dávke stresu,
aktivizácia je intenzívnejšia, zotavenie nastupuje pomalšie, vznikajú reakcie na záťaž a
dlhodobé poškodenie (6).
V nepretržitom chronickom strese sa subjekt dostáva do fázy vyčerpania, kde duševné,
fyzické a citové zdroje trpia a organizmus prežíva „nadobličkové vyčerpanie“, keď hladina
krvného cukru sa zníži, pretože sa nadobličky vyčerpali. Toto vedie k poklesu tolerancie voči
stresu, progresívnemu duševnému a fyzickému vyčerpaniu, chorobe a kolapsu (8).
Tri cesty k vyhoreniu
Kopřiva (5) popisuje, že k vyhoreniu vedú tri cesty:
Strata ideálov – na začiatku cesty k vyhoreniu je nadšenie, energia, ktorá dáva životu
impulz, človek sa úprimne teší na nové zamestnanie, je plný očakávaní, stotožňuje sa s
novými úlohami, pracuje cez čas, práca je preň zábavou, ale postupne dochádza k ťažkostiam,
ciele sa vzďaľujú, mnohé sa stávajú nedosiahnuteľnými, práca stráca zmysel a veľká záťaž
napomáha k vzniku negatívnych myšlienok. Preťaženie stále viac a viac vyčerpáva a vedie
k vyhoreniu – povolanie stráca zmysel.
Workoholizmus – je to „alkoholizmus práce“, nutkavá vnútorná potreba veľa
pracovať, pričom pri každej závislosti je dobrá rada drahá, ale našťastie usilovná práca
nevstupuje do mozgového metabolizmu ako napríklad alkohol, či pervitín. Potrebné je prácu
obmedziť a zamerať sa aj na iné činnosti, ktoré vedú k vnútornému naplneniu, no aj
spolupracovať s psychológom.
„Teror príležitostí“ – nejde o nutkanie workoholika, ale o nedostatočný poriadok v
živote, o horší kontakt s realitou, chýbajúci odhad, čo bude stáť koľko času a neschopnosť
odmietnuť. Táto neschopnosť zľaviť však vedie po istom čase k syndrómu vyhorenia (5).
Podľa Ivanovej ošetrovateľstvo ako veda je známe svojím holistickým prístupom
k jedincovi, rodine a komunite v zdraví aj v chorobe (4).
Holistický prístup sestry voči pacientovi by mal byť samozrejmosťou aj napriek tomu,
že počas pracovnej doby sú na sestru kladené vysoké nároky. Tieto požiadavky na sestru sú
zaťažujúce nielen po psychickej, fyzickej ale aj emocionálnej stránke.
Podľa Morovicsovej (9) syndróm vyhorenia vzniká najčastejšie kombináciou
subjektívnych a objektívnych príčin. K subjektívnym príčinám patria osobnostné
charakteristiky jedinca. Ide predovšetkým o nízke seba hodnotenie, nutkavú potrebu pomáhať
druhým, nadmernú zodpovednosť, úzkostlivosť, perfekcionizmus, neschopnosť stanoviť si
reálne ciele, neschopnosť požiadať iných o pomoc. V skupine sestier sú to tie sestry, ktoré si
na seba často kladú vysoké nároky a nesplnenie cieľa im prináša pocit porážky alebo prehry.
Vznik syndrómu vyhorenia môže v tomto smere posilniť súčasné pôsobenie pracovnej záťaže
a stresových situácií zo súkromného života a stupeň odolnosti sestry voči záťaži.
Osobné faktory sestry môžu zahrňovať neasertívne správanie v kontaktoch s ľuďmi,
nedostatok psychickej odolnosti, zdravotné ťažkosti, požiadavky zo strany rodiny, nenaplnené
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osobné pracovné potreby, neadekvátnu sociálnu oporu a neschopnosť zvládnuť rôzne situácie.
(3).
Prevencia
Prevenciou sa zaoberá psychológia zdravia. Psychické (duševné) zdravie je v
psychológii zadefinované ako optimálna psychická (duševná) funkčnosť, ktorá je podmienená
biologicko-fyziologickou činnosťou mozgu a organizmu vôbec. Jeho základom, a zároveň aj
akýmsi barometrom je duševná rovnováha. Tá je daná určitou štruktúrou psychických daností,
schopností a zručností, použiteľných na primerané riešenie životných úloh človeka v rámci
spoločenského, teda aj pracovného života, na uspokojovanie celej škály jeho potrieb. Poruchy
duševnej rovnováhy sa okamžite prejavia v úrovni a stabilite duševného zdravia. Stavy, ktoré
takto vzniknú nazývame negatívne psychické stavy a zhŕňajú aj maladaptívne psychické
stavy.
Cieľ práce
Cieľom prieskumu je získať názory sestier pracujúcich v oblasti zdravotníctva na
syndróm vyhorenia a zistiť, ako syndróm vyhorenia ovplyvňuje efektívnosť komunikácie
medzi sestrou a pacientom.
Vyšetrený súbor a metodika
Prvou vyšetrenou skupinou bola skupina sestier z Fakultnej nemocnice s poliklinikou
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, v celkovom počte 207.
Druhou vyšetrenou skupinou bola skupina študentiek I. stupňa vysokoškolského štúdia
na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, v celkovom počte 115.
Informácie sme získavali pomocou štruktúrovaného dotazníka. V úvode sme
respondentov motivovali k pravdivému vyplneniu dotazníkov tým, že sme im zaručili
diskrétnosť osobných údajov. Pri osobnej návšteve pracovísk sme pozorovali serióznejší
prístup k vypĺňaniu dotazníkov u respondentov zo SZU než u respondentov z fakultnej
nemocnice.
Výsledky
Z celkového počtu 322 respondentov z oboch pracovísk je 307 žien a 15 mužov.
V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 95,3 % žien a 4,7 % mužov (obr. 1). Vysoká
prevaha žien v našom súbore len potvrdzuje prefeminizovanosť zdravotníckych profesií.
Nízke percento zastúpenia mužov v sledovaných pracovných zaradeniach je podľa nášho
názoru v nízkom finančnom ohodnotení (neuživil by rodinu) a v zaužívaných predstavách,
ktoré predurčujú ženu vykonávať práce ako v patriarchálnej spoločnosti.
Z celkového počtu 322 respondentov je 116 respondentov vo veku od 18 do 30 rokov,
čo predstavuje 36,0 %, 96 respondentov vo veku od 31 do 40 rokov, čo predstavuje 29,8 %,
77 respondentov vo veku od 41 do 50 rokov, čo predstavuje 23,9 % a 33 respondentov vo
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veku od 51 do 60 rokov, čo predstavuje 10,3 % (obr. 2). Zistili sme, že najvyšší počet
respondentov je v najmladšej vekovej skupine – od 18 do 30 rokov. S pribúdajúcim vekom
klesá počet ľudí, pôsobiacich na takýchto pracovných pozíciách. Jedným z dôvodov môže byť
aj obava zo syndrómu vyhorenia.
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Obr. 1. Zastúpenie mužov a žien vo vyšetrovanom súbore
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Obr. 2. Zastúpenie vekových skupín vo vyšetrovanom súbore

Z celkového počtu 322 respondentov 7 (2,2 %) udáva prax do 1 roka, 115
respondentov (35,7 %), udáva 1 až 10 rokov odbornej praxe, 108 respondentov (33,5 %)
udáva odbornú prax od 11 do 20 rokov, 91 respondentov (28,3 %) udáva odbornú prax
v trvaní do 40 rokov a jeden respondent (0,3 %) udáva odbornú prax viac ako 40 rokov (obr.
3).
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Obr. 3. Rozdelenie súboru podľa dĺžky odbornej praxe v zdravotníctve
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Obr. 4. Poznatky o syndróme vyhorenia u vyšetrovaných sestier – odpovede na otázku „Počuli ste niečo
o syndróme vyhorenia?“ (Spolu NsP Antolská a SZU)

Z celkového počtu 322 respondentov odpovedalo 244 (75,8 %): „áno, aj v súvislosti
s prácou sestry“. 49 respondentov (15,2 %) odpovedalo: „áno, ale nie v súvislosti s prácou
sestry“ (obr. 4). Teda až 91 % našich respondentov má poznatky o syndróme vyhorenia alebo
o ňom počuli.
Na otázku: „Poznáte osobne sestru, ktorá trpí syndrómom vyhorenia?“, 141
respondentov (43,8 %) odpovedalo „nie, nepoznám“. 108 respondentov (33,5 %) odpovedalo
„áno, poznám ich niekoľko“, 33 respondentov (10,25 %) odpovedalo „áno, poznám ich veľa“
a 33 respondentov (10,25 %) uviedlo, že pozná 1 sestru trpiacu syndrómom vyhorenia. 7
respondentov (2,2 %) nevie, čo syndróm vyhorenia znamená a tento nechceli hodnotiť (tab.
1).
326

Výskum potvrdil, že viac ako polovica respondentov (54,0 %) vo svojom okolí osobne
pozná sestru trpiacu syndrómom vyhorenia,
Na základe našich poznatkov, získaných z prieskumu, navrhujeme nasledovné
opatrenia:
1. V rámci pracovísk nemocnice a priliehajúcich satelitných pracovísk organizovať
odborné Bálintovské psychoterapeutické sedenia, s cieľom výraznej pomoci sestrám trpiacim
syndrómom vyhorenia.
2. Zabezpečiť prevenciu neefektívnej komunikácie a vzniku syndrómu vyhorenia
edukáciou sestier už v rámci ich stredoškolského vzdelávania, a to nielen teoreticky ale aj
praktickými workshopmi.
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Záver
Výkon náročnej práce sestry pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpokladá
nielen spokojný osobný život ale aj vytvorenie tvorivého a motivujúceho pracovného
prostredia. Je nevyhnutné systémovo sa zamerať na prevenciu. Umožniť sestrám zúčastňovať
sa špeciálnych kurzov zameraných na zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia
a podporovať všetky edukačné formy a relaxačné aktivity.
Literatúra
1.

Gabura J. Sociálne poradenstvo. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2005: 221. ISBN 8089185-10-X.
2. Hartl P, Hartlová H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000: 774. ISBN 80-7178-303-X.
3. Jobánková M a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Institut pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002: 225. ISBN 80-7013-365-1
4. Ivanová K. Využití metódy kab při zjišťování přístupu jednotlivcú k životnímu stylu. Zborník referátov
z medzinárodnej konferencie, Sociálne dimenzie zdravotníctva, vyd. Sociologická spoločnosť pri SAV,
2005: 244. ISBN-80-85447-13-4.
5. Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
6. Košč M. Základy psychológie. 3. vyd. Bratislava: SPN, 1998: 111. ISBN 80-08-02719-3.
7. Kranjčević SS. Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva od početka do danas. Zagreb: Nakladny zavod Matice
hrvatske, 1971: 302-306.
8. Křivohlavý J. Jak nestratit nadšení. 1. vyd. Praha: Grada, 1998: 131. ISBN 80-7169-551-3.
9. Morovicsová E. Evalvačné prejavy v komunikácii sestra – pacient. Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a
laboratórnych metodík 2006; XII (1): 47-49. ISSN 1884-4371.
10. Brukkerová D. Sociológia zdravia a choroby. Bratislava: Slovenská Zdravotnícka Univerzita, HERBA,
s.r.o. 2005: 64. ISBN 80-89171-29-X.

328

Životné podmienky a zdravie, 2010
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Darcovia krvi sú ľudia, ktorí svojím dobrovoľným a šľachetným činom prispievajú k
záchrane mnohých ľudských životov. Neoddeliteľnou súčasťou aktívneho darcovstva je
schopnosť viesť zdravý spôsob života a v čo najväčšej miere sa vyhýbať rizikovým faktorom
životného štýlu, ktoré v dnešnej dobe ohrozujú populáciu na celom svete. Rizikové faktory,
ako endogénne a exogénne charakteristiky jednotlivcov, majú spojitosť so vznikom choroby,
jej vývojom, komplikáciami alebo predčasným úmrtím, a majú kauzálnu spojitosť s výskytom
choroby v populácii (1, 2).
Na zdraví jedinca sa podieľa mnoho rôznych vnútorných i vonkajších činiteľov už od
útleho detstva (3). Fajčenie, nadmerná spotreba alkoholu a neprimerané užívanie kofeínu sa
radia medzi tie ukazovatele životného štýlu, ktoré svojimi účinkami na organizmus
nepriaznivo ovplyvňujú zdravotný stav ľudí a sú príčinou vzniku mnohých chronických
chorôb.
Darcovia krvi
Krv – vzácna tekutina, ktorá koluje v našich žilách, je symbolom života. Bez nej by
ľudský organizmus neexistoval. Z chemického hľadiska je to suspenzia, z morfologického
predstavuje mezenchýmové tkanivo a z fyziologického hľadiska je to rôznorodá tekutina (4).
Krv pomáha zachraňovať životy pacientom ako aj tým, ktorí utrpeli úraz a prišli o množstvo
krvi. To by nebolo možné bez spolupráce stálych a dobrovoľných darcov. Krv chodia darovať
pravidelne, bez nároku na odmenu, v súrnych prípadoch aj na požiadanie (5).
Krv môže darovať každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov s
hmotnosťou nad 50 kilogramov. Darcom nemôže byť osoba, ktorá prekonala alebo trpí na
niektorú z chorôb prenosnú krvou ako je infekčná žltačka, či HIV/AIDS. Zo skupiny sú
vyradené aj osoby s rizikovým správaním (narkomani, alkoholici) a tie, ktoré v poslednom
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období prekonali akútne ochorenie, dlhodobo užívajú lieky, či pricestovali z rizikových
krajín. Krv nesmú darovať tehotné ženy, resp. dojčiace matky a ženy počas menštruácie (6).
Napriek skutočnosti, že kritériá darcovstva spĺňa približne 25 percent populácie, iba
približne 5 % obyvateľov zvykne krv darovať. Na Slovensku sa ročne vykoná asi 170 tisíc
odberov, no dobrovoľných darcov je nedostatok. Nárast počtu darcov krvi je nevyhnutnou
podmienkou na zabezpečenie záchrany života (7, 8). Na našom území je darcovstvo krvi
dobrovoľné a bezplatné. Rada Európy odporučila a uviedla do života princípy sebestačnosti,
vychádzajúce z dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi. Darovanie sa považuje za
dobrovoľné a bezpríspevkové, ak daná osoba daruje krv, plazmu alebo bunkové zložky zo
svojej vlastnej vôle a nedostane za tento úkon žiadnu odmenu vo forme peňazí, ani v inej
forme, ktorá by sa mohla považovať za náhradu peňazí (9). Pracovníci transfúziologického
oddelenia sa o krv starajú ako o dar. Odobratá krv, jej zložky a prípravky z nej vyrobené sa
považujú do doby použitia za dar zverený darcom do starostlivosti transfúzneho oddelenia
(10). Darovanie krvi je z etického hľadiska vysoko humánny a mravne hodnotný čin – človek
svoju krv daruje z lásky a solidarity na záchranu života alebo zdravia druhého človeka.
V našej práci sme zamerali pozornosť na darcov krvi a zisťovali sme vybrané
ukazovatele ich životného štýlu.
Cieľ
Cieľom práce bolo sledovať vybrané rizikové faktory životného štýlu ako je fajčenie,
nadmerná konzumácia alkoholu a kávy u darcov krvi.
Materiál a metodika
Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch november a december v roku 2009 na pracovisku
Národnej transfúznej služby SR v Košiciach. Zber dát sa realizoval pomocou anonymných
dotazníkov, ktorí darcovia (n = 159) vyplňovali v čase pred odberom. Návratnosť bola 100 %.
Oslovení respondenti mali 18 až 65 rokov (veková hranica spôsobilosti darovať krv), z toho
102 mužov (64,2 %) v priemernom veku 35,4 ± 30,06 rokov a 57 žien (35,8 %) v priemernom
veku 28,8 ± 12,30. Výber darcov bol náhodný.
Dotazník pozostával z 22 otázok, ktoré boli zamerané na vybrané osobné,
demografické údaje (pohlavie, vek, vzdelanie, stav a pod.), niektoré antropometrické údaje,
rodinnú a osobnú anamnézu, problematiku užívania vybraných návykových látok – fajčenie,
alkohol a kofeín i oblasť psychickej pohody.
Na vyhodnotenie dát sa použili štatistické a matematické funkcie programu Excel.
Výsledky a diskusia
Najväčšiu skupinu tvoril súbor najmladších 18- až 30-ročných darcov (n = 49), t j. 48
% (obr. 1). V kategórii 31- až 45-ročných bol celkový počet 32 mužov (31 %). Vo vekovej
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kategórii 46- až 60-ročných bol celkový počet 16 respondentov (16 %). Zaznamenali sme 5
respondentov (5 %) nad 60 rokov.

Obr. 1. Rozdelenie mužov podľa veku.

Podobná situácia bola i u žien, najväčšia skupina darkýň, až 41 (72 %) mala 18 – 30
rokov. Druhú najväčšiu skupinu tvorili 46- až 60-ročné s celkovým počtom 9 žien (16 %). Vo
vekovej kategórii 31- až 35-ročných bolo 7 žien, teda 12 %. U žien veková skupina nad 60
rokov nebola zastúpená (obr. 2).

Obr. 2. Rozdelenie žien – darkýň podľa veku.

Vekové rozpätie u mužov bolo od 18 do 61 rokov a u žien od 18 do 60 rokov.
Najväčšiu skupinu darcov u oboch pohlaví tvorila veková kategória osemnásť až
tridsaťročných. Nakoľko zber dát prebiehal aj počas kampane študentskej kvapky krvi, medzi
darcami bolo pomerne veľké zastúpenie študentov (35 %).
Vzdelanostná úroveň respondentov bola nasledovná: z celkového počtu 102 mužov
malo ukončené stredoškolské vzdelanie 69 mužov (67,64 %), 13 bolo študentov –
stredoškolákov (12,74 %), vysokoškolsky vzdelaných bolo 20 (19,62 %) darcov. Situácia
u žien bola odlišná, pretože až 100 % (57) žien malo ukončené základné i stredoškolské
vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaných bolo 9 darkýň (15,78 %).
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U mužov 49,0 % (n = 50) žije s partnerom, 51,0 % (n = 52) mužov nežije
v partnerskom vzťahu. U žien až 82 % (n = 47) opýtaných uviedlo, že nežije s partnerom, len
17,5 % (n = 10) žije s partnerom. Celkovo zo súboru darcov krvi udáva život v partnerskom
vzťahu 37,7 % opýtaných, bez partnera žije 62,3 % (obr. 3). Štatisticky významným sa javí
rozdiel v spolužití s partnerom medzi pohlaviami na hladine 0,1%.

Obr. 3. Delenie darcov podľa stavu.

Fajčenie
Fajčenie cigariet sa chápe ako prejav závislosti na nikotíne. Nikotín je v súčasnosti
jediná legálna psychoaktívna látka, ktorá nemá žiadne pozitívne účinky na zdravie a je
najčastejšou príčinou smrti užívateľov (11). Fajčenie je rizikovým faktorom najmä
srdcovocievnych a nádorových ochorení, ochorení dýchacieho systému, žalúdočných vredov a
Alzheimerovej choroby (12). Má výrazný vplyv na tehotenstvo a reprodukčné funkcie (13,
14). Fajčenie tabaku je napr. vo Veľkej Británii každý rok príčinou asi 30 000 úmrtí na
ischemickú chorobu srdca. V odbornej literatúre sa zaznamenáva vysoký výskyt tabakizmu v
populácii a nízky priemerný vek, v ktorom ľudia začínajú fajčiť. Udáva sa, že na Slovensku
fajčí približne 34 % populácie, 43 % mužov a 26 % žien (15, 16).
V našom výskume z celkového počtu mužov do kategórie absolútnych nefajčiarov
patrilo až 66 mužov (64,71 %). Skupinu mužov, ktorí boli fajčiarmi menej ako dva roky
tvorilo 17 (16,67 %) mužov a zvyšných 19 (18,63 %) mužov bolo fajčiarmi viac ako dva
roky. Celkový počet absolútnych nefajčiarok v skupine žien bol 37 (64,91 %), kategóriu
fajčiarok menej ako dva roky tvorilo 7 žien (12,28 %) a 13 (22,81 %) žien fajčilo viac ako dva
roky (obr. 4).
Z hodnotenia fajčenia u darcov krvi vyplýva, že najčastejšie zastúpenou odpoveďou
bola odpoveď absolútny nefajčiar, ktorú označilo 64 % mužov a 65 % opýtaných žien.
Druhou najčastejšou odpoveďou bola odpoveď fajčiar dlhšie ako 2 roky, pod ktorú sa
podpísalo 19 % mužov a 23 % žien.
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Obr. 4. Počet fajčiarov – mužov a žien.

Zisťovali sme počet vyfajčených cigariet u fajčiarov denne. Z vyjadrení mužov,
fajčiarov, vyplýva, že 53 % z nich (n-19) vyfajčí denne 10 až 25 cigariet, 44 % (n-16) vyfajčí
denne menej ako 10 cigariet a 3 % (n-1) vyfajčí viac ako 25 cigariet denne. V skupine
fajčiarok, žien až 75 % (n-15) označilo možnosť menej ako 10 cigariet denne a 25 % (n-25 %)
darkýň vyfajčí 10 až 25 cigariet denne (obr. 5).

Obr. 5. Počet vyfajčených cigariet u darcov – mužov a žien.

Priemerná ročná spotreba cigariet na dospelého je 2 360 kusov (u 50 % fajčiarov viac
ako 10 cigariet denne, u 5 % viac ako 20 cigariet denne). Fajčiari, ktorí konzumujú denne viac
ako 20 – 30 cigariet denne po dobu 30 rokov majú o 8 rokov kratšiu očakávanú dĺžku života v
porovnaní s nefajčiarmi. Čo sa týka intenzity fajčenia, podľa prieskumu Štatistického úradu
SR najväčší podiel, až 41 % fajčiarov fajčí 11 – 20 cigariet denne, 34 % fajčiarov fajčí 6 – 10
cigariet denne (17, 18, 19).
Z vyhodnotenia odpovedí darcov je zrejmé, že 53 % z fajčiacich mužov vyfajčí 10 –
25 cigariet a 44 % fajčí menej ako 10 cigariet denne. Z fajčiacich žien 75 % fajčí denne menej
ako 10 cigariet a počet cigariet vyfajčených za jeden deň vo zvyšnej skupine fajčiacich darkýň
sa pohybuje v rozmedzí 10 – 25 cigariet.
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Káva
Ďalšia otázka smerovala k zisteniu množstva konzumácie kávy u darcov. Z odpovedí
mužov vyplýva, že 46 (45,10 %) mužov vôbec nekonzumuje kávu, 49 (48,04 %) mužov pije 1
až 2 šálky kávy denne a 7 (6,86 %) mužov vypije denne viac ako 3 kávy. Podobne u žien kávu
vôbec nekonzumuje 20 (35,09 %) žien, 1 až 2 šálky denne vypije 34 (59,65 %) žien a iba 3
(5,26 %) ženy vypijú viac ako 3 šálky denne (obr. 6).

Obr. 6. Frekvencia konzumácie kávy u darcov – mužov a žien.

Podľa prieskumu až 63 % obyvateľov na Slovensku pije každý deň kávu a v porovnaní
s mužmi sú väčšie „kávičkárky“ ženy. Názory odborníkov na jej konzumáciu sa v dnešnej
dobe opäť menia pre jej vysoký obsah antioxidantov a ich pozitívnych účinkov na ľudský
organizmus. Vplyv kávy na zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi sa potvrdil len pri varenej
(zalievanej) káve, ale nie pri káve filtrovanej alebo pripravovanej pomocou horúcej pary
(presso). Vplyv konzumácie kávy na kardiovaskulárne riziko sa skúmal už vo
Framinghamskej štúdii, kde bola káva zaradená medzi potenciálne rizikové faktory.
Škodlivosť kávy sa nepotvrdila, naopak, potvrdil sa škodlivý účinok fajčenia (konzumácia
kávy sa často kombinuje s fajčením) (12). Konzumácia kávy sa odporúča v dávke 1 – 3 šálky
kávy denne, najlepšie presso.
Pri hodnotení konzumácie kávy v súbore darcov krvi sme zistili, že 45 % mužov
a 35 % žien nepatrí medzi konzumentov kávy a na jednej až dvoch šálkach kávy denne si
pochutí 48 % mužov a 60 % žien. Z celkového počtu konzumentov kávy väčšina (50 %)
preferuje instantnú kávu a 38 % darcov pije tureckú kávu.
Alkohol
Alkohol je u nás najčastejšie užívaná legálna návyková psychoaktívna látka. Jeho
konzumácia, v spoločnosti spravidla vysoko tolerovaná (zakomponovaná do mnohých
spoločenských rituálov), môže viesť k vývoju závislosti (psychickej a fyzickej) so zvýšeným
rizikom chorobnosti a úmrtnosti a spája sa so zvýšeným rizikom nehôd, úrazov, trestných
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činov, samovrážd i domáceho násilia. Pri striedmej konzumácii sa dá konzumovať dlhší čas
bez vážnejších ťažkostí či závislosti. Podľa údajov WHO je alkohol zodpovedný za deväť
percent všetkých ochorení v Európe a za 40 – 60 % úmrtí v dôsledku úrazov. Konzumácia
alkoholu a s ním spojené poškodenia zdravia vrátane sociálnych problémov sa stávajú
bežnými medzi adolescentmi a mladými ľuďmi (11).
Alkohol predstavuje vážny zdravotnícky a spoločenský problém a v Európe je najvyšší
podiel konzumentov alkoholu na svete, najvyššia úroveň konzumácie alkoholu na obyvateľa a
vysoká úroveň škodlivých účinkov súvisiacich s alkoholom. Slovensku patrí popredné miesto
v spotrebe čistého alkoholu na osobu a rok. V roku 2000 to bolo viac ako 14 l. Je tu známa
vysoká spotreba destilátov. Na Slovensku stúpa počet žien závislých od alkoholu. Počet
liečených a závislých predstavuje len vrchol ľadovca. Skutočné počty závislých od alkoholu
sú nedostupné Na Slovensku sa podľa údajov Štatistického úradu SR spotrebovalo v roku
2008 na jedného obyvateľa v priemere 106,8 litra alkoholických nápojov. Medzi úplných
abstinentov sa radí 5 % dospelých Slovákov, skupinu bezproblémových konzumentov tvorí
60 % obyvateľov, 30 % pije hazardne a 5 % ľudí je závislých na alkohole (15, 20).
V našom súbore príležitostne alkohol konzumovalo 90 mužov, pravidelne pije 6
mužov a abstinentov bolo 6. V skupine žien 50 (87,72 %) označilo možnosť príležitostného
pitia alkoholu, 7 (12,28 %) je úplných abstinentiek a možnosť pravidelného pitia neoznačila
žiadna žena (obr. 7).

Obr. 7. Miera užívania alkoholu u darcov – mužov a žien.

Pri zisťovaní frekvencie pitia alkoholických nápojov sme zaznamenali, že 37 mužov
pije 2- až 4-krát za mesiac, 36 mužov pije 2- až 3-krát týždenne, 16 mužov udáva pitie raz za
mesiac a zvyšných 7 mužov pije 4- a viackrát týždenne. V skupine žien označilo pitie
alkoholu 2- až 4-krát za mesiac 26 (45,61 %) žien, 2- až 3-krát týždenne 16 (28,07 %) žien a
10 (17,54 %) žien pije raz za mesiac.
Komparáciou štatistických výsledkov o spotrebe alkoholu u darcov krvi sme dospeli k
podobným záverom, pretože 88 % mužov a rovnako 88 % žien z nášho súboru patrí medzi
335

ľudí, ktorí príležitostne pijú alkohol. Skupinu úplných abstinentov tvorí 6 % mužov a 12 %
žien a k pravidelnému pitiu sa priznalo 6 % mužov.
Štatistický úrad udáva, že každý obyvateľ SR vypil v roku 2008 v priemere 82,1 litra
piva, 14,2 litra vína a liehovín so 40-percentným obsahom alkoholu sa vypilo 10,5 litra na
obyvateľa.
Podľa nášho prieskumu sa odpovede darcov krvi na otázku „Aký typ alkoholického
nápoja uprednostňujete?“ líšili podľa pohlavia. V skupine mužov je na prvom mieste
konzumácia tvrdého alkoholu (50 %), 33 % mužov pije pivo a 17 % víno. U žien je poradie
nasledovné: 59 % žien pije víno, 21 % tvrdý alkohol a 20 % žien uprednostňuje konzumáciu
piva. Zisťovaním frekvencie pitia alkoholu v našom súbore darcov sme dospeli k záverom, že
z celkového počtu opýtaných 42 % darcov pije alkohol 2 – 4 krát mesačne a 35 % pije alkohol
2 – 3 krát týždenne. K pitiu častejšiemu ako 4 krát týždenne sa priznalo 7 % darcov – mužov.
Záver
V skupine darcov sme zaznamenali najpočetnejšiu skupinu najmladších, 18- až 30ročných darcov, čo je veľmi dobrá správa pre zachovanie kontinuity bezplatného darcovstva
v SR. Všetci muži mali ukončené minimálne základné vzdelanie, u žien minimálne stredné.
Najpočetnejšiu skupinu u oboch pohlaví tvorili stredoškolsky vzdelaní. Spolužitie s partnerom
uviedlo viac mužov než žien. Poznatok, že bez partnera žije väčšina opýtaných, bol
zaznamenaný zrejme z dôvodu, že prieskum sa realizoval v období Študentskej kvapky a išlo
o mladých ľudí. Do kategórie absolútnych nefajčiarov patrila nadpolovičná väčšina mužov
a žien. Kávu vôbec, alebo v množstve maximálne 1 až 2 denne, konzumovala nadpolovičná
väčšina mužov i žien. Príležitostné pitie alkoholických nápojov udávalo najviac respondentov,
tak mužov, ako i žien. Muži najčastejšie konzumujú tvrdý alkohol, ženy víno.
Výsledky štúdie, v ktorej sme monitorovali niektoré vybrané faktory životného štýlu
darcov nás priviedli k záverom, že v hodnotení vybraných ukazovateľov ich môžeme
porovnať s bežnou populáciou, avšak nachádzame u darcov krvi pozitíva, ich zodpovednejší
postoj k vlastnému zdraviu, ktoré je predpokladom pre samotné darcovstvo.
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KVALITA ŽIVOTA OBYVATEĽOV ZARIADENÍ PRE SENIOROV

M. Ležovič
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava

Kvalita života sa stala jedným z najčastejším používaných pojmov súčasnej doby.
Vyjadruje názor, že zdravotná a sociálna starostlivosť ma zmysel do tej miery, do akej
pozitívne ovplyvňuje život pacientov (4). V súčasnej dobe, pre ktorú je charakteristické
predlžovanie dĺžky života a prevaha chronických, dlhotrvajúcich ochorení nad chorobami
infekčnými, sa za hlavný cieľ medicíny nepovažuje zdravie alebo predlženie života samotné,
ale zachovanie alebo zlepšenie kvality života (5, 7).
Kvalita života sa ukázala byť významnou premennou pri interakcii človeka a choroby.
Môže viesť k chorobe a naopak, choroba ju môže modifikovať (17, 1).
V západnej kultúre sa predovšetkým dobrej kvalite života tešia jednotlivci s dobrým
zdravím, dobre fungujúca rodina a potom ľudia, ktorí sú materiálne zabezpečení. Podľa
politickej elity vo vyspelých krajinách, kvalita života je zabezpečená predovšetkým
ekonomikou – výška HDP symbolizuje predovšetkým náklady na tzv. „nákupný košík“. Ale
čo chorí, postihnutí a starí ľudia? (10, 11).
Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných,
ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského
rozvoja. Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej
subjektívne prežívanie dobrého života (2, 8).
Kvalita života sa dostáva do popredia záujmu človeka v priebehu celého života, ale
zvlášť v jeho problémových situáciách. Kvalita života je v súčasnosti globálnym
demografickým procesom v najväčšej miere sa prejavujúcim vo vyspelých krajinách sveta a v
budúcnosti bude „zrejme najvýraznejším rysom populačného správania“ (14).
Starnutie populácie samozrejme vplýva aj na sféru sociálnej starostlivosti a
zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o starších občanov je nákladná a k zníženiu týchto
výdavkov môže prispieť zdravší životný štýl súčasných mladších seniorov a populácie ako
celku. K zlepšeniu zdravotného stavu a strednej dĺžky života seniorov výrazne prispeje
modernizácia lekárskej starostlivosti. Starnutie populácie ako celosvetový fenomén apeluje na
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pomáhajúce profesie, aby sa pripravili na analýzu a hľadanie novej kvality života starých
ľudí. Domovy dôchodcov predstavujú jednu z možností, kde starý človek trávi posledné roky
svojho života. V konfrontácii s úbytkom svojich telesných a duševných síl potrebuje zdroje
motivácie na hľadanie zmyslu života i v tejto etape (13).
Cieľ
Cieľom práce je posúdenie kvality života seniorov, kde chceme zistiť, ako títo ľudia
hodnotia kľúčové oblasti svojho života, tzn. ako sú pre nich tieto oblasti dôležité a ako sú
s nimi spokojní.
Materiál a metóda výskumu
Použili sme krátku verziu dotazníka Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOLBREF s 26 položkami (15, 9). WHOQOL-BREF sa teda skladá z 24 otázok združených do
štyroch oblastí (fyzická, psychologická, sociálna oblasť a životné prostredie) a dvoch otázok
celkového hodnotenia (16, 3, 6, 12).
Dotazník WHOQOL-BREF je určený na samostatné vypĺňanie respondentmi, ale
môže sa v prípade potreby vyplniť aj formou rozhovoru. Ako doba potrebná na jeho
vyplnenie sa udáva približne 5 minút, administrácia formou rozhovoru 15 – 20 minút.
Výsledky dotazníka WHOQOL-BREF sa vyjadrujú ako domény, ktoré predstavujú priemerne
hrubé skóre spočítané z príslušných položiek a hodnoty odpovedí dvoch samostatných
položiek, ktoré hodnotia celkovú kvalitu života a celkový zdravotný stav.
Súbor tvorilo 183 obyvateľov zo 7 zariadení pre seniorov (Zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách) v Bratislave, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo mestská časť
mesta Bratislava. Išlo o cielený výber dobrovoľníkov schopných vyplniť dotazník. Všetky
údaje sa zbierali a prezentujú sa anonymne. Administrácia dotazníku WHOQOL-BREF
prebiehala formou štandardizovaného osobného rozhovoru (face-to-face). Zber údajov
prebehol v priebehu októbra – decembra 2009. Pre triedenie a spracovávanie údajov sa použil
tabuľkový editor Microsoft Excel. Pre testovanie korelácie domén WHOQOL-BREF a otázok
Q1 a Q2 sme použili Pearsonov korelačný koeficient a pre testovanie korelácie domén
WHOQOL-BREF k sociálno-demografickým premenným Spearmanov korelačný koeficient.
Štatistické testovanie významnosti bolo na hladine významnosti p < 0,01 a p < 0,05.
Výsledky
Vyplnených dotazníkov zo zariadení sociálnych služieb (zariadení pre seniorov) bolo
spolu 183, z čoho mužov bolo 55 (30%) a žien 128 (70%). Celkový vekový priemer bol 76,6
rokov, u mužov bol vekový priemer 76,2 rokov a u žien 76,8 rokov, pričom maximálny vek
u mužov bol 96 rokov a minimálny 62 rokov a u žien bol maximálny vek 96 rokov
a minimálny 55 rokov.
Zloženie klientov v zariadeniach pre seniorov v Bratislave v roku 2009 podľa
vzdelania – najväčšie zastúpenie ako u mužov (42%), tak aj u žien (53%), bolo so
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stredoškolským vzdelaním s maturitou. U mužov (36%) bolo najväčšie zastúpenie
ovdovených a rovnako aj u žien (57%). Najväčšie zastúpenie obyvateľov zariadení pre
seniorov bolo tých, ktorí hodnotili svoj zdravotný stav ako „ani zlý, ani dobrý“ (45 % mužov
a 59 % žien).
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Obr. 1. Kvalita života klientov zariadení pre seniorov, Bratislava, 2009, n = 183

Podľa hodnotenia kvality života klientov v zariadení pre seniorov 49% obyvateľov
najviac hodnotí svoju kvalitu života ako dobrú, a rovnako aj jednotlivé pohlavia hodnotia
kvalitu života ako dobrú (muži 49% a ženy 49%) (obr. 1). 40% mužov bolo spokojných so
svojím zdravím, 33% mužov bolo ani spokojných ani nespokojných a 27% bolo nespokojných
so svojím zdravím. U 38% žien bola spokojnosť so svojím zdravím, 38% žien bolo ani
spokojných ani nespokojných a 20% bolo nespokojných so svojím zdravím (obr. 2).
Tab. 1 obsahuje priemerné hrubé skóre domén. Skóre u jednotlivých domén sa
pohybuje v rozpätí 4 – 20, pričom vyššie skóre znamená lepšiu kvalitu života. Interval normy
je spočítaný ako priemer ± štandardná odchýlka, to znamená pre doménu 1 ide o interval
[10,93; 16,13], pre doménu 2 ide o interval [11,59; 16,99], pre doménu 3 ide o interval [12,24;
16,44] a pre doménu 4 ide o interval [12,23; 16,43].
Tab. 1. Doménové skóre pre WHOQOL-Bref pre súbor seniorov v zariadeniach pre seniorov, Bratislava 2009
Seniori (n=183)
Domény
priemer ± STD
Doména 1
Fyzické zdravie
13,53 ± 2,6
Doména 2
Doména 3
Doména 4

Psychologická oblasť
Sociálne vzťahy
Životné prostredie

14,29 ± 2,7
14,34 ± 2,1
14,33 ± 2,1

Poznámka: Ku každej doméne uvádzame priemer doménového skóre a štandardnú odchýlku (STD)

Korelácia samostatných položiek a doménových skór nám pomáha pochopiť, čo
vlastne zisťujeme, keď sa pýtame na celkovú kvalitu života, respektíve čím je odpoveď na
túto otázku ovplyvnená. Korelačné koeficienty uvedené v tab. 2, ukazujú úzky vzťah medzi
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prežívaním (táto doména sa v originály nazýva „psychologické zdravie“) a celkovým
hodnotením kvality života. Ďalším silným korelátorom je doména fyzického zdravia. Je teda
potvrdený úzky vzťah kvality života k zdraviu a oprávnenosť používať tento údaj ako
indikátor celkového zdravia. Ukazuje sa taktiež dôležitosť pozitívneho rozmeru duševného
zdravia, ako je prežívanie pozitívnych pocitov, zmysluplnosť života, pozitívny vzťah k sebe
a pocit dobrej duševnej kondícii.
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Obr. 2. Spokojnosť so zdravím u klientov v zariadeniach pre seniorov, Bratislava 2009, n = 183
Tab. 2. Korelácie domén WHOQOL-BREF a otázok Q1 a Q2, Bratislava 2009
Zdravie

Prežívanie

Sociálne
vzťahy

Prostredie

Pearson Cor.
1
Sig. (2-tailed)
N
183
Pearson Cor.
0,7**
1
Prežívanie
Sig. (2-tailed)
0,000
N
183
183
Pearson Cor.
0,34**
0,34**
1
Sociálne
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
vzťahy
N
183
183
183
Pearson Cor.
0,63**
0,56**
0,3**
1
Prostredie
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,000
N
183
183
183
183
Pearson Cor.
0,54**
0,6**
0,26**
0,5**
Kvalita života Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
N
183
183
183
183
Pearson Cor.
0,69**
0,48**
0,21**
0,4**
Spokojnosť
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,005
0,000
so zdravím
N
183
183
183
183
** Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,01 (pri dvojstrannej hypotéze)

Kvalita
života

Spokojnosť
so zdravím

Zdravie

1
183
0,5**
0,000
183

1
183

Vzťah domén WHOQOL-BREF k sociálno-demografickým charakteristikám sme
overovali porovnaním priemerov a korelačnou analýzou na výberovom súbore obyvateľov
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zariadení pre seniorov v Bratislave. Porovnanie doménových skóre pre mužov a ženy
nepreukázalo významný rozdiel medzi pohlavím.
Tab. 3. Korelácia domén WHOQOL-BREF k sociálno-demografickým premenným, Bratislava 2009
Vek

Vzdelanie

Rodinný stav

Zdravotný stav

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Zdravie
-0,3**
0,000
183
0,18 *
0,015
183
-0,14
0,053
183
0,58**
0,000
183

Prežívanie
-0,21**
0,004
183
0,13
0,086
183
-0,13
0,079
183
0,46**
0,000
183

Sociálne vzťahy
-0,18*
0,014
183
0,11
0,132
183
-0,04
0,594
183
0,23**
0,002
183

Prostredie
-0,07
0,354
183
0,1
0,168
183
-0,06
0,41
183
0,37**
0,000
183

** Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,01 (pri dvojstrannej hypotéze)
* Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,05 (pri dvojstrannej hypotéze)

Vzťahy medzi poradovými charakteristikami ukazuje tab. 3. S vekom klesá kvalita
života vo všetkých doménach okrem životných podmienok. Vzdelanie, ktoré do určitej miery
zastupuje meranie sociálno-ekonomického postavenia, takmer nemá vplyv na kvalitu
medziľudských vzťahov. Najsilnejším korelátorom kvality života je subjektívne hodnotenie
vlastného zdravia na päťbodovej škále. Táto položka je mimo iného súčasťou používaného
dotazníka SF-36 a považuje sa na základe medzinárodných štúdii za veľmi dobrý indikátor
zdravotného stavu.
Záver
Výsledky biologicko-medicínskych a sociálno-psychologických výskumov nás
utvrdzujú v presvedčení, že primeraná fyzická a psychická aktivita predstavujú činitele, ktoré
spomaľujú procesy starnutia. Práca napomáha udržiavať medziľudské kontakty, umožňuje
seniorom, aby sa cítili užitoční a jej nedostatok niekedy prináša stratu motivácie vo
všeobecnosti byť aktívny.
Zistili sme, že s vekom klesá kvalita života a najsilnejším korelátorom kvality života je
subjektívne hodnotenie vlastného zdravia na päťbodovej škále. Porovnanie doménových
skóre pre mužov a ženy nepreukázalo významný rozdiel medzi pohlavím. Korelačné
koeficienty ukazujú úzky vzťah medzi prežívaním a celkovým hodnotením kvality života.
Ďalším silným korelátorom je doména fyzického zdravia.
Nepriaznivé existenčné podmienky a sociálno-psychologické činitele predurčujú
starých ľudí na život v osamotení a v izolácii. Monotónny život, nedostatok spoločenských
kontaktov spôsobuje, že mnohí seniori nie sú spokojní so životom, strácajú záujmy a často
prepadajú depresii, chorobám a nemohúcnosti.
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Obzvlášť rizikovú skupinu tvoria seniori nachádzajúci sa v zariadeniach dlhodobej
starostlivosti. Práve preto je u inštitucionalizovaných seniorov mimoriadne významná úloha
pri programovaní aktivít vo voľnom čase. Programovaním aktivít rozumieme vytváranie
podporného, prirodzeného prostredia, ktoré ponúka širokú škálu rôznorodých príležitostí na
bežné aktivity každodenného dňa, i na činnosti nevšedné, z ktorých si seniori môžu vybrať
podľa svojej chuti, a ktoré často sami svojpomocne vytvárajú. Pritom je však potrebné
rešpektovať osobnosť seniorov, ich vôľu, aktivitu i pasivitu, pokiaľ odráža osobnostné
zameranie a nie je prejavom vynúteným negatívnymi okolnosťami, či psychickou poruchou.
Odporúčania pre prax
− plánovať služby individuálne prispôsobené potrebám pre každého klienta,
− hľadanie a poskytovanie aktivít, napr.: edukačno-výchovných v spolupráci s rodinou
a multidisciplinárnym tímom,
− venovať dostatočnú pozornosť psychickému stavu obyvateľov v zariadeniach pre seniorov,
− zlepšiť úroveň zariadení sociálnych služieb.
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KVALITA ŽIVOTA DIALYZOVANÝCH PACIENTOV

M. Ležovič, D. Mihinová, J. Babjaková, M. Bojnický
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava

Kvalita života sa stala jedným z najčastejšie používaných pojmov súčasnej medicíny.
Vyjadruje názor, že zdravotná starostlivosť má zmysel do tej miery, do akej pozitívne
ovplyvňuje život pacientov. V súčasnej dobe, pre ktorú je charakteristické predlžovanie dĺžky
života a prevaha chronických, dlhotrvajúcich ochorení nad ochoreniami infekčnými, sa za
hlavný cieľ medicíny nepovažuje zdravie alebo predĺženie života samotné, ale zachovanie či
zlepšenie kvality života (5, 12, 17).
Celostný (holistický) prístup v medicíne a ošetrovateľstve je vyjadrený aj novou
dimenziou – úrovňou kvality života. Tendencia hodnotiť kvalitu života je výsledkom záujmu
o poskytovanie vysoko kvalitnej a odbornej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a tiež
snahou o lepšie sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov lekárskej starostlivosti,
diagnostických a liečebných postupov. V priebehu posledných rokov sa kladie dôraz na
hodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú pacientovo vnímanie života (8, 11, 13, 19).
Kvalita života vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta charakterizuje, čo pacient s
renálnou insuficienciou prežíva ako následok choroby a poskytovania zdravotnej a
ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o hodnotenie stupňa zvládnutia rolí a kvality prežívania
života v porovnaní s tým, čo považuje pacient sám za ideálne. Účelom merania kvality života
nie je zistiť prítomnosť a závažnosť symptómov ochorenia, ale ukázať, ako pacient
manifestáciu alebo liečbu ochorenia prežíva (1, 2, 13, 14).
Cieľom práce je posúdenie kvality života dialyzovaných pacientov, kde sme chceli
zistiť, ako títo ľudia hodnotia kľúčové oblasti svojho života, to znamená, ako sú pre nich tieto
oblasti dôležité a ako sú s nimi spokojní.
Materiál a metodika
Použili sme krátku verziu dotazníka Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOLBREF s 26 položkami (20). WHOQOL-BREF sa teda skladá z 24 otázok združených do
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štyroch oblastí (fyzická, psychologická, sociálna oblasť a životné prostredie) a dvoch otázok
celkového hodnotenia (3, 15, 18).
Dotazník WHOQOL-BREF je určený na samostatné vypĺňanie respondentmi, ale
môže sa v prípade potreby vyplniť aj formou rozhovoru. Čas potrebný na jeho vyplnenie sa
udáva približne 5 minút, administrácia formou rozhovoru 15 – 20 minút. Výsledky dotazníka
WHOQOL-BREF sa vyjadrujú ako domény, ktoré predstavujú priemerne hrubé skóre
spočítané z príslušných položiek a hodnoty odpovedí dvoch samostatných položiek, ktoré
hodnotia celkovú kvalitu života a celkový zdravotný stav.
Súbor tvorilo 100 pacientov dialyzačných centier v Bratislave. Všetky údaje sa
zbierali, aj prezentujú sa anonymne. Administrácia dotazníka WHOQOL-BREF prebiehala
formou štandardizovaného osobného rozhovoru (face-to-face). Zber údajov prebehol v
priebehu júl – august 2009. Pre triedenie a spracovávanie údajov sme použili tabuľkový editor
Microsoft Excel. Pre testovanie korelácie domén WHOQOL-BREF a otázok Q1 a Q2 sa
použil Pearsonov korelačný koeficient a pre testovanie korelácie domén WHOQOL-BREF k
sociálno-demografickým premenným sa použil Spearmanov korelačný koeficient. Štatistické
testovanie významnosti bolo na hladine významnosti p < 0,01 a p < 0,05.
Výsledky
Vyplnených dotazníkov z dialyzačných centier bolo spolu 100, z čoho mužov bolo
48 % a žien 52 %. Celkový vekový priemer bol 52,9 rokov, u mužov bol vekový priemer
54,8 rokov a u žien 51,1 rokov, pričom maximálny vek u mužov bol 87 rokov a minimálny 29
rokov a u žien bol maximálny vek 86 rokov a minimálny 26 rokov.
Podľa vzdelania bolo v dialyzačných centrách v Bratislave v roku 2009 najväčšie
zastúpenie pacientov so stredoškolským vzdelaním s maturitou rovnako u mužov (42 %), aj u
žien (60 %). Podľa rodinného stavu bolo najväčšie zastúpenie v kategórii ženatý/vydatá (50 %
mužov a 60 % žien).
Celkovo 45 % pacientov najčastejšie hodnotí svoju kvalitu života ako ani zlú, ani
dobrú (muži 40 % a ženy 50 %) (obr. 1). 35 % mužov bolo nespokojných so svojím zdravím,
35 % mužov bolo spokojných. 35 % žien bolo so svojím zdravím nespokojných a 29 % žien
spokojných (obr. 2).
Vzťah domén WHOQOL-BREF k sociálno-demografickým charakteristikám sme
overovali porovnaním priemerov a korelačnou analýzou na výberovom súbore obyvateľov
zariadení pre seniorov v Bratislave. Porovnanie doménových skóre pre mužov a ženy
nepreukázalo významný rozdiel medzi pohlaviami. Najsilnejším korelátorom kvality života je
subjektívne hodnotenie vlastného zdravia na päťbodovej škále. Táto položka je okrem iného
súčasťou používaného dotazníka SF-36 a považuje sa na základe medzinárodných štúdií za
veľmi dobrý indikátor zdravotného stavu.
Korelácia samostatných položiek a doménového skóre nám pomáha pochopiť, čo
vlastne zisťujeme, keď sa pýtame na celkovú kvalitu života, respektíve čím je odpoveď na
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túto otázku ovplyvnená. Korelačné koeficienty uvedené v tab. 2 a 3, ukazujú úzky vzťah
medzi prežívaním (táto doména sa v origináli nazýva „psychologické zdravie“) a celkovým
hodnotením kvality života. Ďalším silným korelátorom je doména fyzického zdravia. Je teda
potvrdený úzky vzťah kvality života k zdraviu a oprávnenosť používať tento údaj, ako
indikátor celkového zdravia. Ukazuje sa aj dôležitosť pozitívneho rozmeru duševného
zdravia, ako je prežívanie pozitívnych pocitov, zmysluplnosť života, pozitívny vzťah k sebe a
pocit dobrej duševnej kondícii.
Tab. 1 obsahuje priemerné hrubé skóre domén. Interval normy je spočítaný ako
priemer ± štandardná odchýlka, to znamená pre doménu 1 ide o interval [12,05; 12,55], pre
doménu 2 ide o interval [13,44; 13,98], pre doménu 3 ide o interval [14,08; 14,74] a pre
doménu 4 ide o interval [12,83; 13,33].
Tab. 1. Výsledný súhrn deskriptívnej analýzy domén pre WHOQOL-Bref pre súbor dialyzovaných pacientov,
Bratislava, 2009, n = 100
Doména 1
Doména 2
Doména 3
Doména 4
fyzické zdravie
prežívanie
sociálne vzťahy
životné prostredie
Priemer
12,30
13,71
14,41
13,08
Chyba priemeru
0,25
0,27
0,33
0,25
Medián
12,57
14,00
14,67
13,00
Modus
14,29
14,67
14,67
13,00
Štand. odchýlka (SD)
2,52
2,72
3,32
2,55
Rozptyl výberu
6,36
7,39
11,01
6,48
Rozdiel max-min
12,57
12,67
13,33
13,00
Minimum
4,57
6,67
6,67
6,50
Maximum
17,14
19,33
20,00
19,50
Počet
100
100
100
100
*Rozpätie u jednotlivých domén je 4-20; pričom vyššie skóre znamená lepšiu kvalitu života.
Tab. 2. Korelácie domén WHOQOL-BREF a otázok Q1 a Q2 dialyzovaných pacientov, Bratislava, 2009, n=100
Zdravie
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Prežívanie Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sociálne
Sig. (2-tailed)
vzťahy
N
Pearson Correlation
Prostredie Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Kvalita
Sig. (2-tailed)
života
N
Pearson Correlation
Spokojnosť
Sig. (2-tailed)
so zdravím
N

Prežívanie

Sociálne
vzťahy

Prostredie

Kvalita
života

Spokojnosť
so zdravím

1

Zdravie

100
0,747**
0,000
100
0,558**
0,000
100
0,611**
0,000
100
0,513**
0,000
100
0,458**
0,000
100

1
100
0,551*
0,017
100
0,703**
0,002
100
0,355**
0,000
100
0,26**
0,009
100

1
100
0,516**
0,000
100
0,318**
0,001
100
0,323**
0,001
100

1
100
0,461**
0,000
100
0,135
0,181
100

** Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,01 (pri dvojstrannej hypotéze)
* Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,05 (pri dvojstrannej hypotéze)

346

1
100
0,544**
0,000
100

1
100

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

veľmi zlá

zlá

ani zle ani dobre

dobrá

veľmi dobrá

muži

2%

13%

40%

35%

10%

ženy

4%

12%

50%

25%

10%

spolu

3%

12%

45%

30%

10%

Obr. 1. Kvalita života dialyzovaných pacientov, Bratislava, 2009, n = 100
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Obr. 2. Spokojnosť so zdravím u dialyzovaných pacientov, Bratislava, 2009, n = 100

Záver
V literatúre existuje celá rada definícií kvality života. Jednoznačne možno povedať, že
kvalitu života ako dynamicky sa meniaci stav ovplyvňuje komplex klinických, osobnostných
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a sociálnych činiteľov. Ak uznáme hodnotu zdravia pre kvalitu života, predstavuje choroba
viac než len stresový moment, ktorá poškodzuje kvalitu života človeka. Je potrebné a žiaduce
monitorovať a ovplyvňovať všetky aspekty, ktoré ovplyvňujú kvalitu života, aby sme vedeli
pomôcť a zvýšiť kvalitu života na maximálnu úroveň chronicky dialyzovaných pacientov.
Tab. 3. Korelácia domén WHOQOL-BREF k sociálno-demografickým premenným, u dialyzovaných pacientov,
Bratislava, 2009, n = 100

Vek

Vzdelanie

Rodinný stav

Zdravotný
stav

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Spearman Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Zdravie
-0,275**
0,005
100
-0,438**
0,000
100
0,388**
0,000
100
-0,299**
0,003
100

Prežívanie
-0,079
0,435
100
-0,328**
0,000
100
0,404**
0,000
100
-0,334**
0,000
100

Sociálne vzťahy
-0,159
0,114
100
-0,325**
0,001
100
0,342**
0,000
100
-0,232*
0,020
100

Prostredie
-0,014
0,885
100
-0,288**
0,003
100
0,408**
0,000
100
-0,277**
0,005
100

** Korelácie sú signifikantné na hladine významnosti 0,01 (pri dvojstrannej hypotéze)

Všetky získané informácie, ktoré nám poskytol prieskum pomôžu lepšie pochopiť
ľuďom zdravím pojem kvality života, ktorú nehodnotíme pokiaľ nepociťujeme nepohodu
alebo chorobu. Z prieskumu vyplynulo, že je potrebné venovať pozornosť psychickému stavu
dialyzovaných pacientov a samozrejme aj všetkým ostatným aspektom, pokúsiť sa naplniť
pracovné očakávania dialyzovaných a sledovať ako všetky aspekty ovplyvňujú kvalitu života
takto chorých ľudí.
Odporúčania pre prax
Chronické obličkové zlyhanie a hemodialyzačná liečba predstavujú závažný verejnozdravotný a sociálny problém, preto je potrebné pre zlepšenie kvality života respondentov,
aby:
− sa venovala dostatočná pozornosť psychickému stavu dialyzovaných pacientov;
− sa naplnila pracovná kapacita dialyzovaných pacientov, zabezpečilo lepšie uplatnenie a
príležitosti pre týchto pacientov;
− sa zlepšila doprava k spádovým dialyzačným strediskám;
− sa vykonával pravidelný monitoring kvality života dialyzovaných pacientov.
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HODNOCENÍ ADITIVITY VE SMĚSÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK1
Z. Fiala1, A. Vyskočil2, F. Lemay2, D. Drolet3, O. Fiala4, J. Kremláček1
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Expozice směsím látek mohou obecně vést k řadě interakčních jevů, které výrazným
způsobem ovlivňují výslednou odpověď biologického systému. Budeme-li uvažovat případ
binární směsi, můžeme tyto jevy rozdělovat na jevy aditivní (výsledná toxicita směsi je dána
součtem účinků jednotlivých komponent), synergické resp. kosynergické (výsledná toxicita
směsi je vyšší než prostý součet účinků jednotlivých komponent, přičemž jednotlivé složky si
zvyšují toxicitu navzájem), potenciační (výsledná toxicita směsi je vyšší než prostý součet
účinků jednotlivých komponent, přičemž zvýšení toxicity směsi padá na vrub jedné ze složek,
zatímco druhá může být bez toxického účinku) a koalitivní (žádná ze složek nevykazuje
individuální toxický účinek, ten se projeví až při jejich smísení) (4). Vedle uvedených
interakcí existuje velké množství případů, kdy složky směsi působí na různé orgány a systémy
a vzájemně se nijak neovlivňují. V těchto případech považujeme účinky složek za nezávislé a
individuální pracovní limity poskytují dostatečnou ochranu před jejich toxicitou. Povaha
biologických interakcí a jejich stupeň závisí rovněž na koncentracích (dávkách) jednotlivých
komponent, na pořadí ve kterém jsou komponenty do směsi přidávány a na časových
intervalech mezi přidáváním jednotlivých komponent (3, 14, 15).
Hodnocení zdravotního rizika expozice jednotlivým látkám nebývá většinou
problematické, určité komplikace však přináší hodnocení zdravotního rizika směsí.
V expozičních situacích, kdy dvě nebo více látek působí na týž orgán či systém, doporučují
renomované světové organizace, odpovědné za identifikaci, regulaci a kontrolu chemických
faktorů v pracovním prostředí, předpokládat možnost existence vzájemných interakcí
(prioritně additivity), pokud nejsou k dispozici vědecky podložené informace o opaku (10, 2).
Aplikace výše uvedeného principu je v běžné praxi obtížná, především z důvodu omezeného
přístupu terénních pracovníků k relevantním informacím o toxických charakteristikách látek
1

Finančně byly/jsou práce podpořeny výzkumnými projekty PROFIRIZIKA/OPMEDTEC20071 a
INTERCHEM/OVMEDTEC20093
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(především o cílových orgánech a systémech) a k informacím o možných interakcích v dané
směsi.
Nová databáze Mixie, prezentována v této publikaci, poskytuje širší spektrum
informací o potenciálních aditivních účincích konkrétních směsí průmyslových škodlivin.
Obecně si klade za cíl usnadnění a zjednodušení rozhodovacího procesu profesionálních
pracovníků v oblasti hygieny práce, průmyslové toxikologie a pracovního lékařství. Databáze
Mixie je českou aplikací kanadského interakčního modelu, vytvořeného v rámci spolupráce
mezi IRSST Montréal, Université de Montréal a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové
(16).
Metodika
Základem databáze je komplexní soubor dostupných informací o průmyslových
škodlivinách, především o látkách uvedených v Nařízení vlády 361/2007 Sb. a v ACGIH TLV
2003 (10, 2), o cílových orgánech a mechanismech účinku těchto látek, o závislosti charakteru
toxických účinků na jejich koncentracích a o dostupných toxikokinetických parametrech
(poločasu života a biotransformačních závislostech). Zdrojem informací byly sekundární
literární databáze. Byly analyzovány především materiály organizace „American Conference
of Governmental Industrial Hygienists“, ACGIH’s CD-ROM verze „TLV and other
occupational exposure values 1999“ a „TLV and other occupational exposure values 2003“
(1, 2), které obsahují velmi vhodné toxikologické informace pro konstrukci hygienických
pracovních limitů. Dále byly analyzovány materiály organizace „Occupational Safety and
Health Administration“, „OSHA’s Chemical information Manual“ (12), publikace „Proctor
and Hughes’ chemical hazard sof the workplace“ (7), publikace „Toxicologie industrielle et
intoxications professionnelles” (9), materiály organizace „National Institute of Occupational
Safety and Health“, „NIOSH’s Pocket guide to chemical hazards” (11), materiály organizace
„International Chemical Safety Cards” (17) a materiály organizace „Quebec Occupational
Health and Safety Commission“ (Commission de la sant´e et de la s´ecurit´e du travail,
CSST) (5). Pro hodnocení karcinogenity látek byly analyzovány souborné materiály
organizace „International Agency for Research on Cancer“ (IARC) (8), materiály německé
organizace „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) „German regulation“ (6) a materiály
Réglement sur la Qualité du Milieu de Travail (RQMT) Regulation Respecting the Quality of
the Work Environment (RRQWE) (13). Po zkompletování souboru účinků všech hodnocených
látek bylo provedeno jejich rozdělení do tříd „podobných účinků“. V konečné fázi konstrukce
databáze byl vytvořen počítačový program pro uživatele pracujícího s databázovými údaji.
Jako programové prostředí bylo použito „Microsoft Access version 97“.
Výsledky a diskuse
S ohledem na souvislost toxických účinků a výše hladiny expozice byly u látek
zahrnutých v Nařízení vlády 361/2007 Sb. (10) hodnoceny cílové orgány, systémy a účinky u
lidí pouze pro reálné expozice do hodnoty NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace), tj. do
koncentrace, které nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní doby vystaven
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nebo (pro látky bez NPK-P) do hodnoty pětinásobku PEL, tj. do časově váženého průměru
koncentrace pro obvyklou 8-hodinovou pracovní směnu a 40 hodinový pracovní týden, které
mohou být opakovaně exponováni téměř všichni pracovníci den po dni, aniž by se u nich
projevily škodlivé účinky. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení
pracovního ovzduší porovnávat s NPK-P dané látky časově vážené průměry koncentrací s
odběrem v časovém intervalu nepřekračujícím 15 minut (10).
Pro látky nezahrnuté v Nařízení vlády 361/2007 Sb., pro které není definováno NPK-P
a PEL (látky převzaté z ACGIH TLV 2003) byly cílové orgány, systémy a účinky u lidí
hodnoceny pro reálné expozice do hodnoty TLV-STEL (Treshold Limit Value-Short-Term
Exposure Limit) nebo TLV-C (Treshold Limit Value-Ceiling). TLV-STEL představuje
koncentraci látky, které mohou být pracovníci kontinuálně exponováni po krátkou dobu aniž
by u nich docházelo k iritaci a/nebo k chronickému nebo nevratnému poškození tkání a/nebo
k takovému stupni narkosy, který zvyšuje pravděpodobnost náhodného poranění, snižuje
schopnost vlastní ochrany nebo redukuje pracovní výkon a která zároveň zaručuje, že denní
TLV-TWA (Treshold Limit Value-Time-Weighted Average) nebude překročena. TLV-STEL
není samostatný nezávislý expoziční limit, spíše doplňuje TLV-TWA u těch látek s primárním
toxickým účinkem chronického charakteru, u kterých se vyskytují též akutní účinky. TLV-C
představuje koncentrace látky, která by neměla být překročena v žádném časovém úseku
pracovní expozice. Není-li možné okamžité stanovení koncentrace, může být v běžné praxi
průmyslové hygieny TLV-C porovnávána s odběrem v časovém intervalu nepřekračujícím 15
minut, kromě látek, které mohou v případě krátké expozice způsobit okamžitou iritaci. U
látek, kde je stanovena pouze TLV-TWA (časově vážený průměr koncentrace pro obvyklou
8-hodinovou pracovní směnu a 40 hodinový pracovní týden, které mohou být opakovaně
exponování téměř všichni pracovníci den po dni, aniž by se u nich projevily škodlivé účinky)
byly cílové orgány, systémy a účinky u lidí hodnoceny pro expozice do hodnoty pětinásobku
TLV-TWA. Pětinásobek PEL a TLV-TWA byl zvolen na základě deklarace ACGIH, která
uvádí, že žádná koncentrační odchylka expoziční hladiny nesmí překročit, v jakémkoliv
časovém intervalu, pětinásobek TLV-TWA (2).
V případech nedostupnosti dat z epidemiologických studií byla použita data
z experimentálních studií na zvířatech. V těchto situacích byly cílové orgány, systémy a
účinky hodnoceny pro koncentrace do hodnoty stonásobku PEL (TLV-TWA) nebo NPK-P
(TLV-STEL, TLV-CV). České pracovní limity bývají často odvozovány za použití postupů
ACGIH. Násobek 100 používá ACGIH pro ty případy, kdy nejsou k dispozici humánní data a
limity jsou sestavovány pouze na základě dat z experimentů. Násobek 100 zahrnuje faktor 10
pro extrapolaci z LOAEL na NOAEL a faktor 10 pro redukci nejistot vyplývající z použití
různých druhů zvířat. Výjimkou z tohoto postupu jsou případy hodnocení karcinogenních
účinků, neboť odpovídající experimenty pracují velmi často s koncentracemi převyšujícími
výše uvedený stonásobek.
Soubor nalezených účinků u 632 látek vykazoval různý stupeň specificity a zahrnoval
jak účinky více obecné tak i účinky více specifické. V některých případech zahrnovaly účinky
obecné několik účinků více specifických. Definice podobnosti účinků v orgánech či
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systémech musí mít proto takovou šíři aby byla schopna analyzovat i interakce mezi látkou,
pro kterou jsou k disposici detailní humánní toxikologická data a látkou, pro kterou jsou
k dispozici pouze omezená experimentální data a pro kterou byl pracovní limit stanoven na
základě fyzikálně-chemické analogie s látkou jinou (1). Tento přístup má pochopitelně své
omezení a musí při něm být zohledňován způsob, jakým bylo fyzikálně-chemické porovnání
prováděno. Toto byl hlavní důvod, proč v jsme v mnoha případech zařadili všechny účinky na
orgán nebo systém do stejné třídy, bez ohledu na stupeň specificity těchto účinků. V konečné
fázi byly účinky rozděleny do 32 tříd podobných účinků.
Databáze obsahuje celkem 632 chemických látek, odpovídající přípustné expoziční
limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) uvedené v nařízení vlády č. 361/2007
Sb. Zdroj těchto limitů je v databázi uváděn zkratkou ČPL (Český pracovní limit). Pro
chemické látky neuvedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. byly použity expoziční limity
ACGIH (2). Zdroj těchto limitů je v databázi uváděn zkratkou ACGIH. Pro zhodnocení
kombinací účinků v analýze prvního stupně (aditivita) byl použit výpočet dle zásad nařízení
vlády č. 361/2007 Sb, které v Příloze č. 2 v části B uvádí: „Jde-li o dvě nebo více látek, které
působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá) pokud
nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací
k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat číslo 1:
k1 / PEL1 + k2 / PEL2 + ... + kn / PELn ≤ 1
k1 / NPK-P1 + k2 / NPK-P2 + ... + kn / NPK-Pn ≤ 1
kde k1 až kn jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek, PEL1 až PELn jsou stanovené
hodnoty PEL jednotlivých látek a NPK-P1 až NPK-Pn jsou stanovené hodnoty NPK-P
jednotlivých látek. Ve výpočtové tabulce databáze jsou k1 až kn označeny jako EXPOZICE
(E) a PEL1 až PELn nebo NPK-P1 až NPK-Pn jako expoziční limity (EL) (obr. 1).
ACGIH definuje limit TLV-TWA (Treshold Limit Value-Time-Weighted Average),
kterému odpovídá PEL (přípustný expoziční limit) v české legislativě, TLV-STEL (Treshold
Limit Value-Short-Term Exposure Limit), jehož obdoba není v české legislativě vyjádřena a
TLV-C (Treshold Limit Value-Ceiling), kterému odpovídá česká NPK-P (nejvyšší přípustná
koncentrace), viz dále uvedené definice. ACGIH uvádí „stropní“ koncentraci (TLV-C) jen pro
látky působící akutně, zatímco česká legislativa uvádí „stropní“ koncentraci (NPK-P) téměř
pro všechny látky. U látek, které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. byl jako
alternativa limitu PEL použit limit TLV-TWA (ACGIH) a jako alternativa limitu NPK-P limit
TLV-C (ACGIH). TLV-STEL (ACGIH) byl užit jako přibližná alternativa NPK-P pro látky,
které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a pro které ACGIH nestanovuje TLVC. Tento krok umožňuje ochranu exponovaných pracovníků před akutními účinky výše
uvedených látek.
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Obr. 1. Ukázka panelu vstupních dat

Pro každou látku byla v databázi vytvořena tabulka shrnující veškeré dostupné
toxikologické údaje. Tabulky umožňují počítačové zpracování informací při hledání vlastností
zadaných látek a zejména křížovou analýzu při hledání možnosti additivity účinků. Vlastní
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programová aplikace byla vyvinuta v jazyce Java Skript a byla založena na souborech HTML
stránek. Hlavní stránkou programu je panel vstupních dat. Obrázek 1 zachycuje tento panel
pro situaci hodnocení směsi 1,1,2-trichlorethanu, toluenu, xylenů, ethylbenzenu a
isopropanolu. Na panelu je celkem 8 zadávacích lišt (drop-down), do kterých jsou konkrétní
látky vybírány ze seznamu všech 632 látek. Jakmile je výběr dané látky proveden, aplikace
ukáže expoziční limit (PEL, NPK-P, TLV-TWA, TLV-C, TLV-STEL) a přehled tříd
podobných účinků, do kterých byla látka zařazena. Po zhodnocení informací a doporučení
z uživatelského pole aplikace je možno do příslušných polí vložit hodnoty naměřených
koncentrací v ovzduší pracoviště. Po spuštění programu „výpočet“ aplikace určí, zda má být
v dané směsi látek uvažováno o aditivitě a zároveň vypočítá všechny možné kombinace
Indexu smíšené expozice Rm. Odkazy na jednotlivé látky (L1 – L8) a odkazy na třídy
podobných účinků (T1 – T32) umožňují okamžitý vstup do datových listů látek a do
charakteristik tříd s popisem účinků zařazených do dané třídy a s abecedním seznamem
dalších látek zařazených do dané třídy.
V případě směsi uvedené na obrázku 1 byla analýzou prvního stupně nalezena 1
kombinace účinků (byl nalezen 1 systém nebo orgán, u kterého je možno předpokládat
aditivitu účinků většího počtu složek). V daném případě všechny látky způsobovaly
poškození centrálního nervového systému (T19) a jejich koncentrace překročily „směsný
limit“ o 42,2%. Tato situace indikovala zvýšené riziko poškození centrálního nervového
systému pro exponované pracovníky za stavu, kdy individuální expoziční limity byly
dodrženy. Z databázových výstupů lze získat další informace o dalších systémech či
orgánech, u kterých je možné předpokládat aditivitu účinků. V daném případě se jedná o
poškození zraku (T1) a iritaci horních cest dýchacích (T2). Aditivitu v obou případech
vykazují 4 látky (toluen, xyleny, ethylbenzen a isopropanol). Dvě složky mohou poškozovat
játra (T11) a ledviny (T13) (1,1,2,-trichlorethan a ethylbenzen).
Závěr
Prezentovaná databáze Mixie umožňuje získat informace o existenci potenciální
aditivity v konkrétních směsí škodlivin, vyskytujících se v pracovním prostředí (1 fáze
projektu). Databáze má za cíl zjednodušit a usnadnit rozhodování pracovníků oborů hygieny
práce, průmyslové toxikologie a pracovního lékařství. Nenahrazuje však v žádném případě
celkové profesionální hodnocení. Databáze je českou aplikací kanadského interakčního
modelu, vytvořeného v rámci spolupráce mezi IRSST Montréal, Université de Montréal a
Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Výzkumné práce na databázi pokračují
v současnosti druhou fází, zaměřenou na hodnocení účinků supra-aditivních (synergických,
potenciačních a koalitivních) a účinků infra-aditivních (antagonistických). Databáze Mixie
v českém a anglickém jazyce, založená na českých (10) a amerických (2) limitních hodnotách
kontaminace
pracovního
ovzduší
je
dostupná
na
internetové
adrese
http://www.lfhk.cuni.cz/hygiena/
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SLEDOVANIE EXPOZÍCIE ZAMESTNANCOV SIEŤOTLAČE CHEMICKÝM
FAKTOROM V ŽILINSKOM KRAJI

D. Tomášková
Oddelenie laboratórií preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Žiline

Po mnohoročnom vývoji sieťotlače sa dnes používa celý rad techník tlače pre veľkú
škálu materiálov. Grafická sieťotlač sa zameriava na tlač na papier, samolepiace materiály,
plasty a využíva sa hlavne v oblasti reklamy – potlač tašiek, informačných tabúľ, samolepiek.
Špeciálna sieťotlač zahrňuje potlač elektrotechnických plošných spojov a uplatňuje sa
v automobilovom priemysle. Pre samotnú tlač sa používajú ručné, poloautomatické stroje
a automatické linky.
Sieťotlač je technika tlače, pri ktorej sa pretláča tlačová farba plochým sitom na
potlačovaný materiál. Potlačované plochy sú vymedzené šablónou, ktorú možno na sito
kopírovať priamo, alebo nepriamo preniesť z fólie. Ako predloha pre výrobu tlačovej šablóny
slúži najčastejšie súbor s požadovaným obrázkom alebo textom v grafickom formáte. Pre
prípravu tlačového sita je podstatné, aby šablóna presne rozlišovala priepustné body sita
a body, ktorými sito farbu neprepustí. Na vyčistené sito sa nanáša svetlocitlivá emulzia, po
zaschnutí ktorej je sito pripravené na osvit. Sito sa spoločne s printonom osvecuje špeciálnym
zdrojom svetla. Tam, kde čiernymi bodmi printonu svetlo neprechádza, sa svetlocitlivá vrstva
sita dostatočne nevytvrdí a po osvite sa zmyje. Osvietené miesta sita neprepustia farbu
a zakryté body, ktoré tvoria šablónu motívu, sú priepustné. Po upevnení rámu so sitom do
stroja tlačiar na pripravené sito nanesie tlačiarenskú farbu a stierkou ju rozotrie. Farba sa
dostane na povrch materiálu cez oká sita. Pri viacfarebnej tlači sa pre každú farbu používa
samostatné sito. Tlačí sa tlačiarenskými farbami, ktorých zloženie ovplyvňuje konečné
správanie sa potlače na zvolenom materiáli.
V pracovnom procese sú zamestnanci sieťotlačí vystavení pôsobeniu výparom
z chemických faktorov, ktoré sú súčasťou tlačiarenských farieb, rozpúšťadiel a
odmasťovačov. Najviac exponovaní sú zamestnanci pri samotnom čistení sít, ktoré sa často
vykonáva butylacetátom alebo butanónom. Do ľudského organizmu sa tieto látky dostávajú
inhalačnou cestou alebo kožou. Vdychovanie týchto chemických faktorov môže viesť
k podráždeniu slizníc, dýchacích orgánov, k poškodeniu CNS, pečene a obličiek.
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Cieľ
Cieľom našej práce bolo sledovať expozíciu zamestnancov na rôznych pracoviskách
sieťotlače – ručná sieťotlač, poloautomaty a automaty pre pracovné zaradenie sieťotlačiar a
prípravárka sít.
Materiál a metódy
Na oddelení LPPL sa v rokoch 2007 – 2010 analyzovalo 62 vzoriek zo šiestich
prevádzok, kde sa používali tlačiarenské farby, ktoré obsahovali zmes rôznych prchavých
organických látok.
Odber, spracovanie a stanovenie koncentrácie prchavých organických látok vo
vzorkách ovzdušia
Vzorky sa odoberali z dýchacej zóny zamestnancov sieťotlače v pracovnom zaradení
prípravárka sít a sieťotlačiar. Analyzovaný vzduch sa presával cez trubičky naplnené
aktívnym uhlím ST 226-01. Na osobnom odberovom čerpadle sa nastavila prietoková rýchlosť
0,2 l za min. Čas odberu sme zvolili v intervale od 15 minút po 45 minút v závislosti od
charakteru práce zamestnanca. Odobraté vzorky pracovného ovzdušia sme transportovali do
laboratória v prenosnej chladničke pri teplote 5 °C. Do 24 hodín od odberu boli uskladnené
v mrazničke, potom sme obsah trubičky vysypali do 2 vialiek – predná a zadná časť trubičky.
Obsah trubičiek sa desorboval 1 ml sirouhlíka p.a., 60 minút pri laboratórnej teplote za
občasného pretrepania. Eluát sa pipetoval do vialky a následne sa chromatograficky stanovil.
Vzorky sme analyzovali na plynovom chromatografe FISONS 8160 na FID detektore
a kapilárnej kolóne DB WAX 30 m. Ako nosný plyn sme použili hélium, nástrekový systém
bol split v pomere 1:50, objem nastrekovaného eluátu 1 µl. Výsledky sme hodnotili použitím
metódy externej kalibrácie.
Výsledky a diskusia
Naša práca sa zamerala na expozíciu zamestnancov pre pracovné zaradenie sieťotlačiar
a prípravárka sít na pracoviskách sieťotlače, kde sa používala ručná tlač, poloautomaty
a automaty. K technikám sieťotlače, ktorých zaťaženie zamestnancov chemickými faktormi,
sme sledovali, patrili: špeciálna tlač, grafická tlač a flexografická tlač na fólie. Namerané
koncentrácie chemických faktorov sme prepočítali na teplotu a tlak a vyjadrili ako hodnotu
TWA – časovo-vážená osemhodinová expozícia zamestnancov. Následne sme vypočítali
hodnoty NPEL pre zmesi chemických faktorov podľa NV SR č. 300/2007 Z. z.
Porovnaním jednotlivých techník sieťotlače sme zistili podľa očakávania najnižšie
výsledky NPEL zmesi pri pracovnom zaradení sieťotlačiar pri flexografickom tlačení na fólie
použitím automatickej linky Expert Flexo (tab. 1). Pri využití grafickej tlače prostredníctvom
poloautomatov na rôznych pracoviskách sme namerali hodnoty pre pracovné zaradenie
sieťotlačiar alebo operátor sieťotlače pre hodnoty NPEL pre zmes chemických faktorov
v rozmedzí od 0,25 a 0,35. V prípade ručnej grafickej tlače sme pre pracovné zaradenie
sieťotlačiar a prípravárka sít odskúšali odber a stanovenie chemických faktorov pri zapnutom
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aj vypnutom odsávaní. Pre pracovné zaradenie sieťotlačiar sa pri zapnutom odsávaní znížila
vypočítaná hodnota NPEL pre zmes chemických faktorov o 55 % počas ručného tlačenia
grafickej tlače. Pre pracovné zaradenie prípravárka sít klesli vypočítané hodnoty NPEL zmesi
o 45 % počas prípravy filmov na matrice, prípravy ofsetu a pri čistení matríc butylacetátom
pri zapnutom odsávaní.
Tab. 1. Porovnanie rôznych techník sieťotlače pre zaťaženie chemickými faktormi vyjadrené ako NPEL zmesi
pre pracovné zaradenie sieťotlačiar, operátor sieťotlače a prípravárka sít v rokoch 2007 až 2010.
Pracovné
zaradenie
Sieťotlačiar

Techniky sieťotlače

Chemické faktory

NPEL zmesi

Poloautomat, špeciálna tlač

Propán, 2-ol, 1-butylacetát, etylbenzén,
1-metoxypropán-2-ol, xylén, zmes
izomérov, cyklohexanón, etanol

0,32

Sieťotlačiar

Poloautomat, potlač, grafická tlač

Butylacetát, 1-metoxypropán-2-ol, 2butoxyetylacetát

0,35

Sieťotlačiar

Poloautomat, potlač, grafická tlač

Izopropylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén

0,25

Sieťotlačiar

Flexografické tlačenie na fólie , automat
Expert Flexo

Propán-2-ol, etanol, etylacetát, 1metoxypropán-2-ol

0,15

Sieťotlačiar
Sieťotlačiar

Poloautomat, potlač, grafická tlač
Ručné, grafická tlač,odsávanie vypnuté

0,25
1,15

Sieťotlačiar

Ručné, grafická tlač,odsávanie zapnuté

Prípravárka
sít

Pripravuje filmy na matrice, ofset, čistí
matrice,odsávanie vypnuté

Cyklohexanón, 2-butoxyetylacetát
Butylacetát, 2-butoxyetanol,1-metoxypropán-2-ol
Butylacetát, 2-butoxyetanol, 1-metoxypropán-2-ol
Butylacetát, 2-butoxyetanol, 1-metoxypropán-2-ol

Prípravárka
sít

Pripravuje filmy na matrice, ofset, čistí
matrice, odsávanie zapnuté

Butylacetát, 2-butoxyetanol 1metoxypropán-2-ol

0,84

Sieťotlačiar

Poloautomat,
Špeciálna tlač

Butanón, 1-butylacetát, 1,2,4- trimetylbenzén, cyklohexanón, 2-butoxyetanol,
1-metoxypropán-2-ol, 2-metoxypropylacetát, 1,3,5- trimetylbenzén
Prípravárka sít Pripravuje matrice, čistí matrice
Butanón, 1-butylacetát, 1,2,4- trimetylbenzén, cyklohexanón, 2-butoxyetanol,
1-metoxypropán-2-ol, 2-metoxypropylacetát, 1,3,5- trimetylbenzén
Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.

0,51
1,51

1,85 až
0,18

2,04 až
0,016

Z uvedených výsledkov vyplýva, že správne používanie vzduchotechniky výrazne
ovplyvňuje pracovnú expozíciu zamestnancov sieťotlače. Z uvedeného dôvodu je potrebné,
aby zamestnanci sieťotlače plne využívali vzduchotechniku. V niektorých prípadoch zo strany
zamestnancov nastáva problém, pretože sa sťažujú, že pri zapnutej vzduchotechnike sú
vystavení pôsobeniu hluku a prievanu.
Pri použití špeciálnej tlače prostredníctvom poloautomatov sme porovnávali dve
pracoviská. Na jednom pracovisku sme vypočítali hodnotu NPEL zmesi chemických faktorov
0,32. Avšak na druhom pracovisku, kde boli znížené stropy, sme vypočítali hodnoty NPEL
pre zmes chemických látok pre pracovné zaradenie sieťotlačiar 1,85 a pre pracovné zaradenie
prípravárka sít 2,04, počas prípravy a čistenia matríc butanónom. Následne po zmene
rozpúšťadla pri čistení sít pre sitárku z butanónu na prípravok „mesh-prep“ sme zistili 100 %
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pokles koncentrácie butanónu v ovzduší a pokles NPEL zmesi pre pracovné zaradenie
prípravárka sít o 99,2% z pôvodnej hodnoty 2,04 na hodnotu 0,016. V tab. 2 uvádzame
možnosť znižovania hodnoty NPEL zmesi pre pracovné zaradenie prípravárka sít, a to pri
zmene čistidla na sitá z butanónu na vodou riediteľný odmasťovač „mesh- prep“ a následným
umývaním sít vysokotlakým čistením pod prúdom vody.
Tab. 2. Porovnanie 8-hodinovej časovo váženej priemernej expozície /TWA/ pre pracovné zaradenie prípravárky
sít počas rokov 2008 až 2010
Percentuálny pokles
Percentuálny pokles
NPEL zmesi
hodnoty NPEL zmesi
Butanón koncentrácie butanónu
butylacetát,
mg/m3 v pracovnom ovzduší po
cyklohexanón, 2- v pracovnom ovzduší po
výmene rozpúšťadla butoxyetanol, butanón výmene rozpúšťadla
2008 Prípravárka sít 1122,7
2,04
2009 Prípravárka sít
338,5
30,2 %
0,97
47,5 %
2010 Prípravárka sít
ND
100 %
0,016
99,2 %
Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.
Rok
odberu

Pracovné
zaradenie

Tab. 3. Porovnanie 8-hodinovej časovo váženej priemernej expozície /TWA/ pre pracovné zaradenie sieťotlačiara
počas rokov 2008 až 2010
Percentuálny pokles
konc. butylacetátu
Pracovné Butylacetát
v prac. ovzduší po
Rok odberu
3
zaradenie
mg/m
úpravách
vzduchotechniky
2008
Sieťotlačiar
207,7
2009
Sieťotlačiar
185,8
10,5 %
2010
Sieťotlačiar
33,7
83,8 %
Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.

NPEL zmesi
butylacetát,
cyklohexanón, 2butoxyetanol,
butanón
1,85
0,66
0,18

Percentuálny pokles
hodnoty NPEL zmesi
v pracovnom ovzduší po
úpravách
vzduchotechniky
64 %
90,3 %

Pri vylepšení vzduchotechniky – pridanie miestneho odsávania ku každému
poloautomatu, finálne čistenie sít sa vykonáva v samostatnej miestnosti s vlastnou ventiláciou
a znečistené utierky, ktoré sieťotlačiar používa, sa odkladajú do uzatvárateľných nádob, ktoré
sa denne vyprázdňujú. Na základe uvedených zmien v technológii došlo k poklesu vypočítanej
hodnoty NPEL zmesi pre sieťotlačiara z pôvodných 1,85 v roku 2008 na 0,18 v roku 2010, čo
predstavuje pokles o 90,3 % (tab. 3). V roku 2009 sme vypočítali pokles o 64%, ktorý sa
dosiahol zmenou úpravy vstupujúceho vzduchu – pridaným chladiacim a zvlhčujúcim
systémom.
Záver
Záverom môžeme povedať, že najnižšie zaťaženie zamestnancov sieťotlače pre
pracovné zaradenie sa dosahovalo pri plnom automatickom tlačení, avšak vhodným
používaním a zabezpečením vzduchotechniky, ako aj jej pravidelnou údržbou, bolo možné
dosahovať priaznivé výsledky aj pri využívaní sieťotlače v poloautomatickom alebo ručnom
tlačení použitím techník grafickej alebo špeciálnej tlače. Výsledkom uvedených zmien bolo
zistenie, že ani na jednom pracovisku po uskutočnení technologických zmien sa
neprekračovali hodnoty prípustné podľa NV SR č. 300/2007 Z. z., čo znamená dodržanie
ochrany zdravia zamestnancov na pracoviskách sieťotlače.
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AZBEST A ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACIEHO SYSTÉMU
M. Machata1, Z. Machatová2
1

2

Ambulancia pracovného lekárstva, MC Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra

Azbest ako prírodný minerál sa v minulých desaťročiach intenzívne využíval ako
surovina na výrobu azbestocementových materiálov. Tieto sa uplatnili najmä v stavebníctve
vo forme strešnej krytiny, kanalizačných rúr a rovinných dosiek. Výroba azbestových
materiálov v Slovenskej republike skončila v r. 1998.
Okrem výborných fyzikálnochemických vlastností všetky druhy azbestu majú
i škodlivé účinky na ľudský organizmus. Masívna dlhoročná expozícia azbestovému prachu
vedie ku vzniku pneumokoniózy – azbestózy so svojím typickým klinickým obrazom,
charakteristickými rtg zmenami v pľúcnom tkanive a na pohrudnici a rozvojom reštrikčnej
poruchy ventilácie.
IARC zaraďuje azbest medzi dokázané karcinogény skupiny 1. Vyvoláva najmä
zhubné nádory pľúc a pohrudnice. Pre vznik zhubných nádorov dýchacích ciest indukovaných
azbestom je typická dlhá doba latencie dosahujúca niekoľko desaťročí, pričom postačuje
i relatívne krátka, ale intenzívna expozícia (niekoľko mesiacov až jeden rok) (1).
Pri vzniku rakoviny pľúc je potenciujúcim faktorom fajčenie. U mezoteliómov
pohrudnice sa epidemiologickými štúdiami nepotvrdil štatisticky významný rozdiel vo
výskyte tohto nádoru u fajčiarov a nefajčiarov (1).
Materiál a metódy
Bývalých zamestnancov závodu na výrobu azbestocementu sledujeme od roku 1983.
Tento závod bol v prevádzke od r. 1953 do roku 1998, pričom na vrchole výroby (polovica
70. rokov) dosahovala ročná spotreba azbestu asi 16 000 ton (14 000 ton chryzotilu a 2 000
ton krocidolitu). Numerické koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší pracovísk dosahovali
v tomto období priemerne hodnoty od 10 – 15 vl/cm3.
V r. 1983 sme zahrnuli do štúdie všetkých výrobných zamestnancov závodu, ktorí tu
odpracovali najmenej desať rokov. Zamestnancov sme sledovali formou lekárskych
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preventívnych prehliadok v ambulancii pracovného lekárstva jedenkrát ročne. Prehliadka
spočívala z anamnestického rozboru, zhodnotenia subjektívnych ťažkostí, fyzikálneho
vyšetrenia a spirometrického vyšetrenia základných pľúcnych funkcií. Rtg vyšetrenie pľúc –
predozadná snímka 30 x 30 cm sa vykonávalo v intervale 1 až 3 roky (2).
Meranie numerických koncentrácií azbestových vlákien na jednotlivých pracoviskách
sa vykonávalo v 3-ročných intervaloch. Expozícia zamestnancov azbestovému prachu sa
zaznamenávala na expozičných kartách a na konci expozície sa u každého probanda vypočítal
počet vláknorokov, t.j. súčin rokov expozície a priemernej numerickej koncentrácie
azbestových vlákien v pracovnom ovzduší. Odhad rizika vzniku zhubných nádorov pľúc a
pohrudnice sme vypočítali na základe kumulatívnej dávky (vlákno/roky) a vyjadrili pomocou
relatívneho rizika (RR). Vzájomne sa porovnával výskyt zhubných nádorov pľúc a
mezoteliómov pohrudnice u fajčiarov a nefajčiarov. Podľa štandardizovanej úmrtnosti (SMR)
sme vypočítali rozdiel vo výskyte týchto ochorení medzi exponovanými osobami a bežnou
populáciou okresu Nitra.
Výsledky a diskusia
Počet sledovaných osôb na začiatku štúdie uvádzame v tab. 1. Fajčilo 59% mužov a
28% žien.
Tab. 1. Charakteristika súboru na začiatku sledovania
Rok 1983
Muži
Počet exponovaných
521
Priemerný vek
47,3
Priemerná dĺžka expozície
18,3
Priemerná doba od začiatku expozície
25,4

Ženy
216
41,4
15,6
21,5

Spolu
737
45,6
17,2
23,8

Za sledované obdobie r. 1983 – 2009 zomrelo spolu 572 osôb, z toho na ZN 98 osôb.
Zhubné nádory dýchacieho systému boli príčinou úmrtí v 46 prípadoch. Počet prežívajúcich
osôb v roku 2009, ich vekové rozloženie a údaje o expozícii azbestovým vláknam uvádzame
v tab. 2.
Tab. 2. Charakteristika súboru na konci sledovania
Rok 2009
Muži
Počet exponovaných
124
Priemerný vek
69,3
Priemerná dĺžka expozície
33,6
Priemerná doba od začiatku expozície
49,7
Priemerný počet vláknorokov
470,4

Ženy
41
68,1
30,2
44,6
422,8

Spolu
165
69,0
32,3
47,8
452,2

Za sledované obdobie sa v tomto súbore zachytilo 29 prípadov mezoteliómu
pohrudnice a 17 prípadov karcinómu pľúc. Bližšiu charakteristiku ochorení na mezoteliómy
pohrudnice uvádzame v tab. 3.
Najmladší pacient v čase zachytenia ochorenia mal 47 rokov, najstarší 78 rokov. Vek
žien v čase zachytenia mezoteliomov bol 62 rokov, 72 rokov a 83 rokov. Z tab. 4 vidieť
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časové rozloženie zachytenia jednotlivých
v sledovanom období.

prípadov zhubného

Tab. 3. Počet zachytených prípadov mezoteliómu pohrudnice
1983 – 2009
Muži
Počet prípadov
26
Priemerný vek
62,8
Priemerná dĺžka expozície
21,6
Priemerná doba od začiatku expozície
43,8
Priemerný počet vláknorokov
302,4

Ženy
3
65,3
19,3
47,9
270,2

nádoru pohrudnice

Spolu
29
63,1
21,3
45,1
298,2

Tab. 4. Časové rozloženie zachytenia mezoteliomov pohrudnice
1983 – 2009
1983 – 1985
1986 – 1990
1991 – 1995
1996 – 2000
2001 – 2005
2006 – 2010

Muži
0
4
1
5
7
9

Ženy
0
0
0
1
1
1

Spolu
0
4
1
6
8
10

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že s narastajúcou dĺžkou latencie sa zvyšuje počet
zachytených prípadov mezoteliómu pohrudnice. Bližšia charakteristika ochorení na karcinóm
pľúc uvádzame v tab. 5 a 6.
Tab. 5. Počet zachytených prípadov karcinómu pľúc
1983 – 2009
Počet prípadov
Priemerný vek
Priemerná dĺžka expozície
Priemerná doba od začiatku expozície
Priemerný počet vláknorokov

Muži
14
59,3
17,6
41,2
246,4

Ženy
3
57,6
16,3
40,9
228,2

Spolu
17
59,1
17,2
41,1
240,8

Tab. 6. Časové rozloženie zachytenia karcinómu pľúc
1983 – 2009
1983 – 1985
1986 – 1990
1991 – 1995
1996 – 2000
2001 – 2005
2006 – 2010

Muži
2
3
2
4
3
0

Ženy
0
0
1
0
1
1

Spolu
2
3
3
4
4
1

Z veľkých epidemiologických štúdií zameraných na vznik nádorov dýchacieho
systému u osôb exponovaných azbestu sme zistili významný vzťah potenciujúcich účinkov
fajčenia pri vzniku karcinómu pľúc a nevýznamný vzťah tohto faktora pri mezoteliómoch
pohrudnice (4). Výskyt mezoteliómov pohrudnice u fajčiarov a nefajčiarov uvádzame v tab. 7
a 8.
Helsinské kritériá pre odhad rizika ochorení z expozície azbestovým vláknam udávajú
pre vznik rakoviny pľúc v závislosti od kumulatívnej dávky relatívne riziko (RR) na úrovni
0,5 – 1,0% u nefajčiarov a na úrovni 4% u fajčiarov (4). V tab. 9 a 10 prezentujeme výsledky
tohto rizika u osôb v našom súbore.
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Tab. 7. Počet mezoteliómov pohrudnice u fajčiarov a nefajčiarov
Spolu

1983 – 2009

MF

MN

ŽF

ŽN

Počet prípadov
Priemerný vek
Priemerná dĺžka expozície
Priemerná doba od začiatku expozície

12
61,6
20,6
43,1

14
63,5
22,1
44,2

1
63,3
19,3
47,2

2
65,4
19,1
47,9

F
13
61,9
20,2
43,9

N
16
63,8
21,8
45,3

Tab. 8. Počet karcinómov pľúc u fajčiarov a nefajčiarov
1983 – 2009

MF

MN

ŽF

ŽN

Počet prípadov
Priemerný vek
Priemerná dĺžka expozície
Priemerná doba od začiatku expozície

11
56,4
15,9
40,4

3
59.7
18,1
41,5

2
55,6
15,8
40,1

1
58,5
16,5
40,6

Spolu
F
13
56,2
15,9
40,3

N
4
59,3
17,6
41,5

Tab. 9. Počet prípadov rakoviny pľúc
1983 – 2009
Počet prípadov spolu
Muži
Ženy
***p < 0,001

Počet exp.
/fajčiari
737/368
521/307
216/61

Počet Ca
pľúc/fajčiari
13 /4
11/3
2/1

RR fajčiari
6,3%
6,8%
7,2%

RR
nefajčiari
1,9%
1,9%
1,9%

Nárast
rizika
3,3***
3,6***
3,8***

Tab. 10. Počet prípadov mezoteliómov pohrudnice
1983 – 2009
Počet prípadov spolu
Muži
Ženy

Počet exp.
/fajčiari
737/368
521/307
216/61

Počet
mezoteliómov
pľúc/fajčiari
29 /13
26/14
3/2

RR fajčiari

RR
nefajčiari

Nárast
rizika

12,3%
12,1%
13,8%

13,9%
14,8%
15,2%

-0,8

V našom súbore sme zistili vyššie relatívne riziko vzniku nádorových ochorení
dýchacieho systému u osôb exponovaných azbestovým vláknam v porovnaní s odhadom tohto
rizika podľa Helsinských kritérií, čo si vysvetľujeme vysokými hodnotami kumulatívnej
dávky, ale i vyšším zastúpením fajčiarov v našom súbore (2).
Zároveň sme potvrdili štatisticky významne vyššie riziko vzniku rakoviny pľúc u
exponovaných fajčiarov v porovnaní s exponovanými nefajčiarmi. Tento potenciujúci účinok
fajčenia je v súlade s inými zisteniami v rámci realizovaných epidemiologických štúdií (3).
V prípade vzniku mezoteliómov pohrudnice sme nezistili štatisticky významné rozdiely
medzi fajčiarmi a nefajčiarmi.
Tab. 11. Štandardizovaná úmrtnosť na nádorové ochorenia dýchacieho systému
1983 – 2009
Ca pľúc
Mezotelióm pohrudnice
***p < 0,001

Muži
očakávaný
skutočný
počet
počet
4,8
16
1,2
26
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Ženy
očakávaný
skutočný
počet
počet
0,7
3
0,2
3

SMR
Muži

Ženy

3,3***
21,6***

4,2***
15,0***

Z tab. 11 je vidieť, že výskyt rakoviny pľúc u osôb exponovaných azbestovému
prachu je viac ako trojnásobný v porovnaní s neexponovanou populáciou, a v prípade
mezoteliómov pohrudnice dokonca viac ako 20-násobný. Je to v zhode i s inými autormi,
ktorí publikovali podobné nálezy (5).
Záver
Azbestové vlákna deponované v pľúcach sú svojim karcinogénnym potenciálom
schopné po určitej dobe latencie indukovať vznik nádorových ochorení dýchacieho systému,
najmä rakoviny pľúc a mezoteliómov pohrudnice. Toto riziko sa významne zvyšuje v prípade
rakoviny pľúc u fajčiarov. Vzhľadom na veľký výskyt azbestových materiálov v stavebných
konštrukciách budov i v súčasnosti (strešná krytina, odpadové kanalizačné rúry, deliace
priečky, stropné panely apod.) toto riziko naďalej trvá a treba mu venovať dostatočnú
pozornosť.
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ANALÝZA ÚMRTNOSTI U OSOB S DIAGNOSTIKOVANOU SILIKÓZOU V ČR1
A. Šplíchalová1,3, H. Tomášková1,3, Z. Jirák2
1

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská univerzita, Česká republika
2
Katedra fyziologie a patofyziologie LF, Ostravská univerzita, Česká republika
3
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika

Zvýšené riziko výskytu onemocnění dýchacího systému jakými jsou chronická bronchitida, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, silikóza i rakovina plic je obecně
spojováno s profesionální expozicí prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (3,
4, 6, 10, 18). Jedná se o závažná onemocnění, která v pokročilých stádiích významně zhoršují
kvalitu života, v mnoha případech končí letálně a tak logicky mohou ovlivnit celkovou i specifickou úmrtnost u sledovaných kohort.
U pracovníků exponovaných prachu křemene i u skupin osob s diagnostikovanou silikózou prokázala celá řada epidemiologických studií a meta-analýz zvýšené riziko úmrtí jak na
zhoubná, tak i na nezhoubná onemocnění dýchací soustavy. Zvýšené riziko úmrtí na zhoubná
onemocnění bylo prokázáno u rakoviny žaludku (17, 23), jícnu (23, 28), ledvin (15), jater
(14), ale nejčastěji u rakoviny plic (1, 5, 7, 8, 12 – 14, 19, 24 – 27). Výsledky publikovaných
epidemiologických šetření potvrdily významné zvýšení mortality na rakovinu plic u pracovníků z různých výrobních odvětví, především u pracovníků v kamenolomech a rudných dolech, ve slévárnách a ocelárnách i u dělníků v keramickém průmyslu, sklárnách, štěrkovnách a
pískovnách (1, 11, 21, 24 – 26). Výstupy rozsáhlých meta-analýz prokázaly statisticky významné zvýšení rizika rakoviny plic u osob s potvrzenou silikózou ve srovnání s pracovníky
exponovanými prachu s obsahem křemene ale bez silikózy, u nichž bylo riziko nevýznamné
(12, 19). Hodnota prokázaného rizika úmrtí na rakovinu plic u souborů osob se silikózou byla
v mnoha studiích 2- až 2,5-krát vyšší ve srovnání s kontrolními populacemi (1, 7, 8, 24, 26,
27).
U osob s diagnostikovanou silikózou se na mortalitě na nezhoubné nemoci dýchacího
systému (NNDS) nejčastěji podílela samotná silikóza (14, 22, 24), tuberkulóza (5, 8, 14, 16,
1

Tato studie vznikla v rámci grantového úkolu IGA MZ ČR č. 8556-5: Longitudinální prospektivní studie
rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu
křemičitého v ČR (2005 – 2009).
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22, 24, 27) a chronická obstrukční plicní nemoc (4, 10, 22). Významně vyšší úmrtnost na
NNDS potvrdily výsledky rozsáhlé italské studie zahrnující téměř 15 tisíc osob, kde hodnota
standardizovaného úmrtnostního indexu ve sledovaném souboru osob s odškodněnou silikózou byla 2,5-krát vyšší ve srovnání s referenční populací a nejčastěji se jednalo o úmrtí na
tuberkulózu a silikózu plic (14).
Cílem naší studie je srovnání příčin úmrtnosti u osob s odškodněnou formou silikózy
uznanou v rozmezí let 1992 – 2001 a populací mužů ČR se zaměřením na maligní a nemaligní
onemocnění dýchacího aparátu.
Soubor a metodika
Sledovaný soubor sestával ze 797 mužů vedených v Národním registru nemocí z povolání pro silikózu, která byla nově hlášena v rozmezí let 1992 – 2001. Jednalo se o bývalé
zaměstnance hutí, rudných dolů, kamenolomů a keramického průmyslu, kteří pracovali v riziku prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. Nejčastějšími profesemi byly horník-lamač (N = 199), hutník slévač (N = 190), dělník při výrobě skla a porcelánu (N = 122),
dělník v kovovýrobě (N = 116), kameník (N = 101). Zbývajících 69 osob ve sledovaném souboru pracovalo v ojediněle se vyskytujících profesích. Základní informace o souboru byly
získány z Národního registru nemocí z povolání.
Data o profesionální expozici poskytli pracovníci krajských hygienických stanic
z dokumentace vedené o jednotlivých podnicích. Více než polovina osob v souboru pracovala
ve 3. kategorii práce (51,6 %) asi třetina (31,0 %) ve 4. kategorii. Informace o expozici byly
dostupné pro 86,5 % osob ve sledovaném souboru. Index odhadu celoživotní expozice prachu
křemene (IEE) byl kalkulován individuálně na základě doby expozice a úrovně expozice, která
byla vyjádřena kategorií práce. Protože úroveň prašné expozice u kategorie práce nebyla specifikována hodnotou koncentrace, ale násobkem PEL, byl ke kalkulaci indexu odhadu celoživotní expozice prachu křemene použit koeficient – 3. kategorie = 2, 4. kategorie = 4.
Individuální informace o kouření sledovaných osob byly získány z oddělení nemocí
z povolání, která silikózu diagnostikovala. V době odškodnění silikózy bylo ve sledovaném
souboru 31 % kuřáků a ex-kuřáků, 19 % nekuřáků a u 50 % osob v souboru se nepovedlo informace o kouření objektivizovat.
Osobní a pracovní údaje sledovaného souboru byly propojeny s údaji z Národního registru obyvatel (datum a diagnóza úmrtí). Srovnání příčin úmrtnosti mezi sledovaným souborem a populací mužů ČR bylo provedeno výpočtem standardizovaného úmrtnostního indexu –
SMR (standardized mortality ratio) pro pětileté věkové skupiny a 95 % intervalu spolehlivosti
(IS) za období 1992 – 2006 (vzorec 1). Nejmladší skupina byla ve věku 30 – 34 let, v nejstarší
skupině byly osoby ve věku 85 a více let.

368

Vzorec 1. Výpočet standardizovaného úmrtnostního indexu (SMR)

∑a

ij

SMR =

∑N

i, j

1ij

(bij / N 0 ij )

i, j

O – počet zjištěných případů úmrtí
E – počet očekávaných případů úmrtí
i – sledované roky (1992 – 2006)
j – věková skupina (30 – 34, 35 – 40, ..., 85 a více)
aij – počet případů úmrtí v daném roce a dané věkové skupině osob ve sledovaném souboru
N1ij – počet osob v daném roce a dané věkové kategorii ve sledovaném souboru
bij – počet případů úmrtí v daném roce a dané věkové skupině v neexponované české populaci
N0ij – počet osob v daném roce a dané věkové kategorii v neexponované české populaci mužů

Výsledky
Průměrný věk sledovaného souboru v době odškodnění silikózy byl 60,4 let, průměrná
expozice 24,2 let. Z celkového počtu 797 mužů zemřelo v období sledovaných let 1992 –
2006 335 osob (42,0 %), průměrný věk v době úmrtí byl 70,8 let (tab. 1). Příčiny úmrtí
u sledovaného souboru podle kapitol mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) s uvedením
nejfrekventovaněji se vyskytujících diagnóz v jednotlivých skupinách jsou uvedeny v tab. 2.
Nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové soustavy a zhoubné novotvary.
Z kardiovaskulárních nemocí byla příčinou úmrtí nejčastěji chronická ischemická nemoc srdce a akutní infarkt myokardu. Téměř polovinu úmrtí na zhoubné nádory tvořila rakovina průdušnice, průdušky a plíce. U více než 14 % osob bylo příčinou úmrtí onemocnění dýchacího
systému, nejčastěji silikóza a chronická obstrukční choroba plic. Ve sledovaném souboru byla
v 8 případech příčinou úmrtí tuberkulóza plic nebo jiná mykobakterióza (tab. 2).
Tab. 1. Základní charakteristika sledovaného souboru
Charakteristika (v letech)
Věk v době uznání silikózy
Doba expozice
Věk úmrtí (všechny příčiny)

Počet
797
689
335

Průměr
60,4
24,2
70,8

SD
10,7
10,5
9,8

Min.
27
1
44

Max.
90
46
92

Ve srovnání s populací mužů ČR byla ve sledovaném souboru mužů se silikózou zjištěna více než 4-krát vyšší úmrtnost na nezhoubné nemoci dýchacího systému a téměř 2,5-krát
vyšší úmrtnost na zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic, což se ve svém důsledku
odrazilo i na zvýšení celkové mortality (tab. 3). Celková mortalita na zhoubné novotvary byla
významně ovlivněna úmrtností na zhoubné novotvary dýchacího systému ZNDS, které tvořily
téměř polovinu všech úmrtí na zhoubné nádory. Významné zvýšení rizika úmrtí na nezhoubná
onemocnění dýchacího aparátu ovlivnila především úmrtnost na samotnou silikózu, u které
hodnota SMR dosáhla extrémních hodnot s ohledem na to, že její výskyt v běžné populaci je
raritní. Ve srovnání s populací ČR bylo ve sledovaném souboru mužů se silikózou dále prokázáno 25-krát vyšší riziko úmrtí na tuberkulózu plic a 2,5-krát vyšší riziko úmrtí na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – tab. 3.
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Tab. 2. Nejčastější příčiny úmrtí u souboru osob s uznanou silikózou (1992 – 2006)
MKN-10
A00 – B99
A15
A31
C00 – C97
C16
C18
C22
C25
C33, C34
C64
C91
I00 – I99
I21
I25
I64
I70
J00 – J99
J44
J62
A00 – Y98

Příčina úmrtí

Počet

Infekční nemoci celkem
TBC dýchacího ústrojí ověřená
Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
Zhoubné novotvary celkem
Zhoubný novotvar žaludku
Zhoubný novotvar tlustého střeva
Zhoubný novotvar jater
Zhoubný novotvar slinivky břišní
Zhoubný novotvar průdušnice, bronchu a plíce
Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
Lymfoidní leukémie
Nemoci oběhové soustavy celkem
Akutní infarkt myokardu
Chronická ischemická nemoc srdeční
Cévní mozková příhoda
Ateroskleróza
Nemoci dýchací soustavy celkem
Chronická obstrukční plicní nemoc
Pneumokonióza z prachu obsahujícího křemen
Ostatní
Celkem

13

Proporce
[%]
3,9

111

33,1

144

43,0

48

14,3

19
335

5,7
100,0

Počet

4
4
4
6
4
4
53
6
4
28
37
18
16
11
21

Tab. 3. Srovnání nejčastějších příčin úmrtí u osob se silikózou a populací mužů v ČR (1992-2006)
Příčina úmrtí (MKN-10)
Celková úmrtnost (A00-Y98)
Zhoubné novotvary (C00-C97)
Rakovina průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34)
Nezhoubné nemoci dých. soustavy (J00-J99, A15, A31)
TBC dýchacího ústrojí ověřená (A15)
CHOPN (J44)
Silikóza (J62)
Kardiovaskulární nemoci (I00-I99)

P

O

SMR

95% IS

335
111
53
56
4
11
21
144

262,5
77,7
21,5
13,0
0,16
4,4
0,059
135,7

1,28
1,43
2,43
4,31
25,00
2,50
353,04
1,05

1,14-1,42
1,18-1,72
1,82-3,18
3,25-5,59
7,94-60,30
1,25-4,47
226,2-534,8
0,88-1,23

Phodnota
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,01
< 0,001
NS

P – pozorované případy úmrtí
O – očekávané případy úmrtí

U nejlehčí formy uznané silikózy, tedy silikózy s přihlédnutím k dynamice vývoje, nebyl pozorován významný rozdíl v celkové úmrtnosti, ani v úmrtnosti na zhoubná
i nezhoubná onemocnění dýchacího systému ve srovnání s českou populací mužů (tab. 4). V
nejpočetněji zastoupené kategorii osob se silikózou prostou s typickými rtg znaky byla prokázaná významně vyšší úmrtnost na zhoubné onemocnění průdušnice, průdušky a plic i nezhoubná onemocnění dýchací soustavy. Významný trend nárůstu rizika úmrtí na zhoubný
novotvar dýchacího aparátu v závislosti na stupni závažnosti silikózy nebyl ve sledovaném
souboru pozorován. Úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího systému se zvyšovala se
stupněm závažnosti silikózy dle ILO klasifikace a v kategorii komplikované silikózy byla víc
než 8-krát vyšší ve srovnání s českou populací. Zvláštní formou silikózy je silikóza ve spojení
s aktivní tuberkulózou, u této formy nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v riziku úmrtí na zhoubná i nezhoubná onemocnění dýchacího sytému ve srovnání s populací ČR. Významný vztah
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mezi kouřením a rizikem úmrtí na zhoubná i nezhoubná onemocnění dýchacího aparátu v
závislosti na stupni závažnosti silikózy nebyl prokázán (tab. 4).
Tab. 4. Srovnání úmrtnosti u pracovníků se silikózou a populací v ČR na zhoubná a nezhoubná onemocnění
dýchacího systému podle formy uznané silikózy
Forma
silikózy*

Příčina úmrtí

P

O

SMR

95% CI

Phodnota
NS
NS
NS
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,05
NS
< 0,001
NS
NS
NS

Kuřáci+
[%]

Celková úmrtnost
9
5,9
1,51
0,69-2,87
22,2
ZNDS
1
0,6
1,55
0,04-8,61
NNDS
1
0,3
3,78
0,10-21,1
Celková úmrtnost
252 198,9
1,27
1,12-1,43
2
11,5
ZNDS
45
17,2
2,62
1,91-3,51
NNDS
34
9,9
3,44
2,38-4,80
Celková úmrtnost
58
40,5
1,43
1,09-1,85
3
20,7
ZNDS
5
2,7
1,88
0,61-4,39
NNDS
18
2,1
8,40
4,98-13,28
Celková úmrtnost
16
13,2
1,21
0,69-1,97
4
18,8
ZNDS
2
1,0
2,0
0,24-7,22
NNDS
3
0,7
4,32
0,89-12,63
* Forma silikózy podle závažnosti rtg znaků (ILO 1980):
1 – Silikóza plic s přihlédnutím k dynamice vývoje (p2, q1, r1)
2 – Silikóza plic prostá s typickými rtg znaky prašných změn (p3, q2, r2, q3, r3)
3 – Komplikovaná silikóza (A, B, C)
4 – Silikóza ve spojení s aktivní tuberkulózou (od p1,q1,r1 a výše včetně A, B, C )
+
Proporce kuřáků je uvedena z počtu 335 zemřelých osob ve sledovaném souboru (u 55% zemřelých nebyly data
o kouření dostupná)
P – pozorované případy úmrtí
O – očekávané případy úmrtí
ZNDS – zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic (C33,C34)
NNDS – nezhoubné nemoci dýchací soustavy (J00-J99, A15,A31)
1

Ve srovnání s populací mužů v ČR bylo ve sledovaném souboru prokázáno významně
vyšší riziko úmrtí na zhoubná i na nezhoubná onemocnění dýchacího systému bez ohledu na
úroveň celoživotní expozice prachu křemene (tab. 5). Nejvyšší úmrtnost na zhoubný novotvar
dýchacího aparátu byla zjištěna ve skupině osob s nejvyšší expozicí, a to více než 3-krát vyšší
ve srovnání s českou populací. Významný trend nárůstu rizika úmrtí na NNDS v závislosti na
úrovni prašné expozice nebyl pozorován. U chronické obstrukční plicní nemoci byla významně vyšší úmrtnost prokázána jen u skupiny osob s nejvyšší expozicí, kde byla hodnota SMR
téměř 5-krát vyšší ve srovnání s populací ČR. Proporce kuřáků mezi jednotlivými kategoriemi
úrovně prašné expozice se významně neodlišovala (tab. 5).
Ve srovnání s populací mužů v ČR byla u sledovaného souboru mužů se silikózou potvrzena významně vyšší úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího systému u všech vybraných profesních skupin, nejvyšší hodnoty SMR byly zjištěny u profese kameník, dělník v
kovovýrobě a hutník – slévač (tab. 6). Nejvyšší úmrtnost pro zhoubný novotvar průdušnice,
průdušky a plíce byla ve srovnání s populací mužů ČR prokázána u profese dělníka
v kovovýrobě, horníka – lamače a hutníka – slévače. Významný vztah mezi kouřením a mírou
rizika úmrtí na zhoubná i nezhoubná onemocnění dýchacího aparátu podle profesí nebyl zjištěn (tab. 6).
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Tab. 5. Srovnání úmrtnosti u pracovníků se silikózou a populací ČR podle úrovně prašné expozice
Prašná expozice
(IEE)

Příčina úmrtí

P

O

SMR

95% CI

Kuřáci+
[%]

P-hodnota

Celková úmrtnost
58
55,3
1,05
0,80-1,36
NS
ZNDS
11
4,3
2,58
1,29-4,62
< 0,01
10,3
NNDS
12
2,8
4,24
2,19-7,40
< 0,001
CHOPN
2
0,94
2,13
0,36-7,03
NS
Celková úmrtnost
98
77,1
1,27
1,03-1,55
< 0,05
Střední
ZNDS
17
6,7
2,54
1,48-4,07
< 0,01
12,2
(40,01-80)
NNDS
18
3,8
4,39
2,78-7,41
< 0,001
CHOPN
2
1,29
1,55
0,26-5,12
NS
Celková úmrtnost
69
49,0
1,41
1,10-1,78
< 0,01
Vysoká
ZNDS
13
4,2
3,07
1,64-5,25
< 0,001
11,6
(> 80)
NNDS
8
2,5
3,26
1,41-6,43
< 0,01
CHOPN
4
0,82
4,88
1,55-11,77
< 0,05
+
Proporce kuřáků je uvedena z počtu 335 zemřelých osob ve sledovaném souboru (u 55% zemřelých nebyly data
o kouření dostupná)
IEE - index odhadu celoživotní expozice prachu křemene
P– pozorované případy úmrtí
O – očekávané případy úmrtí
ZNDS – zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic (C33,C34)
NNDS – nezhoubné nemoci dýchací soustavy (J00-J99, A15,A31)
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc (J44)
Nízká
(≤ 40)

Tab. 6. Srovnání úmrtnosti u pracovníků se silikózou a populací v ČR podle profese
Profese
Dělník při
výrobě skla
a porcelánu
Horník lamač
Hutník slévač
Dělník v
kovovýrobě
Kameník

Příčina úmrtí

P

O

SMR

95% CI

P-hodnota

Celková úmrtnost
ZNPPP
NNDS
Celková úmrtnost
ZNPPP
NNDS
Celková úmrtnost
ZNPPP
NNDS
Celková úmrtnost
ZNPPP
NNDS
Celková úmrtnost
ZNPPP
NNDS

52
7
6
84
17
11
77
11
12
49
12
10
44
5
10

42,2
3,7
2,1
63,3
5,1
3,2
55,6
4,6
2,8
35,8
3,4
1,7
31,0
2,5
1,5

1,23
1,90
2,84
1,33
3,31
3,43
1,38
2,40
4,30
1,37
3,56
5,73
1,42
1,96
6,56

0,92-1,61
0,76-3,92
1,04-6,18
1,06-1,64
1,93-5,30
1,71-6,14
1,09-1,73
1,20-4,29
2,22-7,51
1,01-1,81
1,84-6,21
2,75-10,5
1,03-1,90
0,64-4,58
3,14-12,1

NS
NS
< 0,05
< 0,05
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,001
< 0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,05
NS
< 0,001

Kuřáci
[%]
9,6

16,7

14,3

8,2

22,7

P – pozorované případy úmrtí; O – očekávané případy úmrtí
ZNPPP – zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic; NNDS – nezhoubná onemocnění dýchací soustavy
Tab. 7. Vztah mezi kouřením a rizikem úmrtí na zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce ve sledovaném
souboru
Kouření

Celkový počet

Počet ZNPPP

OR

95% SI

P-hodnota

Nekuřák
Ex-kuřák
Kuřák

54
49
46

3
9
10

1+
3,73
4,64

0,99 - 14,06
1,24 -17,27

NS
< 0,05

Ve sledovaném souboru 335 zemřelých osob bylo 16 % nekuřáků, 15% ex-kuřáků
a 14 % kuřáků; u 55 % zemřelých osob v souboru se nepovedlo informace o kouření objektivizovat. Riziko úmrtí na zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce bylo ve sledovaném
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souboru asi 4,5-krát vyšší ve srovnání s nekuřáky (tab. 7). Významný rozdíl v úmrtnosti na
nezhoubná onemocnění dýchacího systému mezi kuřáky a nekuřáky ve sledovaném souboru
nebyl prokázán (tab. 8). Výsledky prezentované v tabulkách 7 i 8 jsou však ovlivněny jak
vysokým podílem chybějících dat o kouření, tak i malými počty pozorovaných případů úmrtí
na příslušné skupiny diagnóz.
Tab. 8. Vztah mezi kouřením a rizikem úmrtí na nezhoubná onemocnění dýchacího systému ve sledovaném
souboru
Kouření

Celkový počet

Nekuřák
Ex-kuřák
Kuřák

54
49
46

Počet
NNDS
11
4
9

OR

95% SI

P-hodnota

1+
0,41
1,07

0,13 - 1,32
0,43 -2,67

NS
NS

Diskuze
Výsledky této studie prokázaly u souboru osob s odškodněnou silikózou významně
vyšší úmrtnost na nezhoubná i zhoubná onemocnění dýchacího systému ve srovnání s populací mužů ČR. Toto zjištění je v souladu s výsledky celé řady epidemiologických studií, které se
také zabývaly analýzou mortality výhradně u mužských kohort s odškodněnou silikózou (1, 5,
7, 8, 14, 16, 22, 24, 26, 27).
Úmrtnost na nezhoubná onemocnění respiračního systému byla ve sledovaném souboru 4-krát vyšší ve srovnání s českou populací, což přibližně odpovídá výsledkům sledování
osob se silikózou v Kalifornii – SMR = 3,8 (8). Statisticky významné zvýšení úmrtnosti na
NNDS prokázaly i další studie mužů s odškodněnou silikózou v Hong Kongu – SMR = 5,95
(27), v Itálii – SMR = 2,5 (14), SMR = 6,0 (5), SMR = 8,9 (16) i v Německu – SMR = 10,1
(24). Signifikantní zvýšení úmrtnosti na NNDS v našem souboru ovlivnila především úmrtnost na samotnou silikózu a tuberkulózu plic. Výskyt silikózy je v běžné populaci raritní a
proto hodnota standardizovaného úmrtnostního indexu byla podle očekávání velmi vysoká
(SMR = 353,0; 95% IS 226,2-534,8). Vysoké hodnoty SMR byly prokázány i u jiných prací,
které sledovaly muže s odškodněnou silikózou a úmrtnost na silikózu srovnávaly s národní
populací, např. v Hong Kongu – SMR = 458,5 (27) nebo v Německu – SMR = 208,7 (24).
Také u tuberkulózy plic bylo ve sledovaném souboru mužů se silikózou zjištěno vysoké riziko
úmrtí – 25-krát vyšší ve srovnání s populací ČR. Podobné výsledky publikovali italští autoři –
SMR = 22,0 (5), SMR = 27,0 (16). Významně vyšší úmrtnost v důsledku tuberkulózy plic u
souborů silikotiků prokázala i celá řada dalších prací (8, 14, 22, 24, 27).
Podle výsledků epidemiologických studií až 15% všech případů chronické obstrukční
plicní nemoci v běžné populaci je dáváno do souvislosti s rizikovými faktory pracovního prostředí (2). Úmrtnost na CHOPN tak významně ovlivňuje úmrtnost na NNDS u pracovníků
exponovaných prachu s obsahem křemene (10). V našem souboru mužů se silikózou bylo
zjištěno 2,5-krát vyšší riziko úmrtí na chronickou obstrukční plicní nemoc ve srovnání
s českou populací. Studie osob se silikózou v Hong Kongu zjistila téměř 3násobně vyšší
úmrtnost na CHOPN (22, 27). Zvyšování úmrtnosti na CHOPN u osob v prašné expozici je
modifikováno kouřením (10). V naší studii nebylo možné realizovat analýzu úmrtí na
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CHOPN v závislosti na kouření vzhledem k malému počtu případů úmrtí na tuto diagnózu
(11 osob) a vysokému podílu chybějících dat o kouření.
Úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího systému se v naší studii zvyšovala se
stupněm závažnosti silikózy dle ILO klasifikace a v kategorii komplikované silikózy byla víc
než 8-krát vyšší ve srovnání s českou populací. Významný trend nárůstu rizika úmrtí na
NNDS v závislosti na úrovni prašné expozice nebyl v naší studii pozorován. Naše výsledky
byly
v souladu s výsledky publikovanými Tse et al. (22), který zjistil významný nárůst mortality ve
vztahu k závažnosti silikózy dle radiologického obrazu, ale významný vztah mezi úmrtností
na NNDS a mírou prašné expozice neprokázal.
Maligní onemocnění dýchacích cest ve sledovaném souboru představují dvě diagnózy
– zhoubný novotvar průdušnice a průdušek (C33) a zhoubný novotvar plic (C34). Úmrtnost
na rakovinu dýchacích cest a plic byla v našem souboru mužů se silikózou 2,5-krát vyšší ve
srovnání s populací ČR. Tento výsledek odpovídá výsledkům mnoha publikovaných prací, ve
kterých se hodnota úmrtnostního indexu u rakoviny dýchacích cest a plic u souborů osob se
silikózou pohybuje v rozmezí 2-2,5násobku ve srovnání s referenčními populacemi (1, 7, 8,
24, 26, 27).
Riziko úmrtí na zhoubný novotvar dýchacích cest a plic se v naší studii zvyšovalo
s mírou prašné expozice a nejvyšších hodnot dosahovalo ve skupině osob s nejvyšší expozicí,
a to víc než 3-krát vyšší ve srovnání s národní populací. Asociaci úmrtnosti na rakovinu dýchacích cest a plic a mírou prašné expozice také potvrdili italští autoři (16), naopak v jiných
studiích uvedený vztah nebyl identifikován (7, 24, 27). Významný trend nárůstu rizika úmrtí
na zhoubný novotvar dýchacího aparátu v závislosti na stupni závažnosti silikózy dle ILO
klasifikace nebyl v naší studii pozorován, což je v souladu i s některými publikovanými pracemi (7, 27).
Nejvýznamnějším neprofesionálním faktorem ovlivňujícím úmrtnost na zhoubná
i nezhoubná onemocnění dýchacího aparátu je kouření. Výsledky meta-analytické studie prokázaly pozitivní asociaci mezi kouřením a vznikem samotné silikózy (9) a celá řada jiných
publikovaných epidemiologických studií potvrzuje kouření u pacientů s již diagnostikovanou
silikózou plic za rozhodující faktor z hlediska vzniku rakoviny plic (1, 5, 9). Kurihara a Wada
(12) zjistili v rámci rozsáhlé meta-analýzy relativní riziko rakoviny plic u kuřáků se silikózou
4,5, zatímco u nekuřáků se silikózou pouze 2,2. Lacasse et al. (13) v rozsáhlé meta-analytické
studii, která zahrnovala 31 publikovaných prací, prokázal 2,5-krát vyšší úmrtnost na rakovinu
dýchacích cest a plic u osob exponovaných prachu křemene ve srovnání s referenčními populacemi. Po adjustaci na kouření se hodnota standardizovaného úmrtnostního indexu snížila na
1,6, ale výsledek zůstal statisticky významný (13). Výsledky naší studie také potvrdily významně vyšší úmrtnost na zhoubný novotvar dýchacího systému ve skupině kuřáků ve srovnání s nekuřáky - u kuřáků bylo riziko úmrtí 4,5-krát vyšší. Tento výsledek je však limitován
vysokou proporcí chybějících dat o kouření, kdy v 55 % případů úmrtí nebyly informace o
kouření dostupné. Brown (3) hodnotí vztah expozice křemene, kouření, silikózy
a rakoviny plic jako komplexní vzájemnou interakci a uzavírá, že ukončení kouření je preven374

tivním opatřením účinným jak v prevenci silikózy, tak i karcinomu plic u osob exponovaných
prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (3).
Kouření ovlivňuje i úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacích cest. Např. Tse
et al. (22) ve své studii bezmála tří tisíc mužů s odškodněnou silikózou prokázal 8,5-krát vyšší
úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího aparátu ve srovnání s referenční skupinou, ale
po adjustaci na kouření se riziko úmrtí snížilo na 6násobek. V naší studii významný vztah
mezi úmrtností na NNDS a kouřením nebyl nalezen, ale tento výsledek je ovlivněn vysokým
podílem chybějících dat o kouření.
Slabinami této studie je vysoká proporce chybějících dat o kouření. Z uvedeného důvodu nebyla data o úmrtnosti na zhoubná i nezhoubná onemocnění dýchacího systému adjustována na nejvýznamnější modifikující faktor - kouření.
Závěr
Ve srovnání s českou populací byla ve sledovaném souboru mužů s uznanou silikózou
zjištěna více než 4-krát vyšší úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího systému a 2,5krát vyšší úmrtnost na rakovinu dýchacích cest a plic.
Úmrtnost na nezhoubná onemocnění dýchacího systému se zvyšovala se stupněm závažnosti silikózy dle ILO klasifikace a v kategorii komplikované silikózy byla víc než 8-krát
vyšší ve srovnání s českou populací. Významný trend nárůstu rizika úmrtí na NNDS v závislosti na úrovni prašné expozice nebyl pozorován. U chronické obstrukční plicní nemoci byla
významně vyšší úmrtnost prokázána jen u skupiny osob s nejvyšší expozicí, kde byla hodnota
SMR téměř 5-krát vyšší ve srovnání s populací ČR. Statisticky signifikantní zvýšení úmrtnosti na nezhoubná onemocnění dýchacího systému bylo prokázáno u všech vybraných profesních skupin, nejvyšší riziko bylo zjištěno u profese kameník (SMR = 6,6), dělník v kovovýrobě (SMR = 5,7) a hutník – slévač (SMR = 4,3). Významné zvýšení úmrtnosti na nezhoubná
onemocnění dýchacího aparátu ovlivnila především úmrtnost na samotnou silikózu, jejíž výskyt v běžné populaci je raritní. Ve srovnání s populací ČR byla ve sledovaném souboru mužů
se silikózou dále prokázána 25-krát vyšší úmrtnost na tuberkulózu plic a 2,5-krát vyšší úmrtnost na chronickou obstrukční plicní nemoc.
Úmrtnost na zhoubný novotvar dýchacích cest a plic se zvyšovala s mírou prašné expozice a nejvyšších hodnot dosahovala ve skupině osob s nejvyšší expozicí, a to více než 3krát vyšší ve srovnání s populací mužů ČR. Významný trend nárůstu úmrtnosti na zhoubný
novotvar dýchacího aparátu v závislosti na stupni závažnosti silikózy nebyl ve sledovaném
souboru pozorován. Nejvyšší úmrtnost na zhoubný novotvar dýchacího aparátu byla prokázána u profese dělníka v kovovýrobě (SMR = 3,6), horníka – lamače (SMR = 3,3) a hutníka –
slévače (SMR = 2,4). Ve sledovaném souboru byla úmrtnost na zhoubný novotvar dýchacího
systému 4,5-krát vyšší u kuřáků ve srovnání s nekuřáky. Pro nezhoubná onemocnění dýchacího systému nebyl tento vztah potvrzen.
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Poděkování
Řešitelský tým děkuje všem zúčastněným kolegům z hlásicích center a krajských hygienických stanic v rámci celé ČR, kteří se podíleli na sběru dat a podkladů pro řešení tohoto
projektu.
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PŘÍČINY ÚMRTNOSTI U ČERNOUHELNÝCH HORNÍKŮ V ČR V ZÁVISLOSTI
NA ONEMOCNĚNÍ PNEUMOKONIÓZOU UHLOKOPŮ1
H. Tomášková1,2, A. Šplíchalová1,2, Z. Jirák 3
1

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU, Ostrava, Česká republika
2
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika
3
Katedra fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava, Česká republika

Při práci v podzemí jsou horníci vystaveni působení řady rizikových faktorů, které
mají negativní vliv na jejich zdravotní stav a mohou být příčinou zvýšené úmrtnosti horníků.
Kromě pneumokoniózy uhlokopů je v popředí zájmů epidemiologických studií v posledních
letech především problematika rizika zhoubných novotvarů plic a žaludku ve vztahu k
expozici prachu s obsahem křemene. Publikované práce uvádějí většinou statisticky
významně zvýšenou jak celkovou úmrtnost, tak specifickou úmrtnost na nezhoubné nemoci
dýchací soustavy (2, 6, 9, 10, 13, 14, 17). Pokud se týká úmrtnosti horníků na zhoubné
novotvary plic, výsledky jednotlivých studií se různí od negativních zjištění (6, 14) přes
nevýznamně zvýšené, až po statisticky významně zvýšeně hodnoty (7, 10 – 12, 17). Řada
autorů zkoumala i vztah mezi expozicí prachu v uhelných dolech a úmrtností na zhoubné
novotvary žaludku resp. zažívacího systému. Většina autorů uvádí zvýšené, ale ne statistiky
významné riziko úmrtnosti na karcinom žaludku (1, 2, 10, 13).
V naší předchozí studii (6) jsme potvrdili statisticky významné riziko incidence
zhoubného novotvaru plic u horníků s pneumokoniózou uhlokopů, nikoliv však u horníků bez
pneumokoniózy a s iniciální formou pneumokoniózy. Míra rizika se zvyšovala se závažností
pneumokoniózy.
Cílem studie bylo srovnání celkové úmrtnosti a vybraných specifických úmrtností u
horníků černouhelných dolů s úmrtností populace mužů České republiky v závislosti na
diagnóze pneumokonióza uhlokopů (PNU).

1

Tato práce byla financována z grantů IGA MZ ČR [NR 8556-5].
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Metodika
Analyzovány byly dvě kohorty bývalých černouhelných horníků (dále horníci).
První analyzovaný soubor tvořilo 2 504 bývalých horníků, nově evidovaných v letech
1992 až 2001 v Národním registru nemocí z povolání pro diagnózu pneumokonióza uhlokopů
(PN1). Z Národního registru nemocí z povolání byly získány údaje obsažené v hlášeních o
nemoci z povolání a to: název pracoviště, klasifikace onemocnění PNU podle ILO (1980) a
délka expozice v letech. Údaje o kouření (kuřák, nekuřák, ex-kuřák) byly doplněny
pracovníky hlásících center z dokumentace na příslušných odděleních (klinikách), která
onemocnění diagnostikovala.
Druhý soubor byl vybrán z původní databáze 7 772 bývalých horníků Ostravskokarvinského revíru (OKR) vytvořené v rámci grantového úkolu IGA MZ ČR č. 6578 (2001 –
2003) (16) a zahrnoval 6743 přežívajících horníků bez pneumokoniózy (PN0). Jednalo se o
horníky, kteří pracovali v podzemí minimálně po dobu 8 let a práci v podzemí ukončili
převážně pro dosažení nejvyšší přípustné expozice prachu (NPE) (4). U tohoto souboru byly
k dispozici podrobné údaje a to: údaje o prašné expozici, datu narození, převažující profesi,
roku nástupu a roku ukončení práce v podzemí a údaje o kouření (nekuřák, kuřák, ex-kuřák).
Osobní a pracovní údaje horníků byly propojeny s údaji v Národním registru obyvatel,
odkud byly získány informace o datu a diagnóze úmrtí (dle MKN-9, MKN-10) za období
1992 až 2006.
U horníků byla sledována celková úmrtnost (dg. A00 – Y98 dle MKN-10) a specifická
úmrtnost na zhoubné novotvary celkem (dg. C00 – C97 dále ZN), zhoubné novotvary
dýchacího systému (dg. C33 – C34 dále ZN plic), nemoci oběhové soustavy (dg. I00 – I99),
nezhoubné nemoci dýchací soustavy (dg. J00 – J99 dále NNDS), nemoci trávicí soustavy (dg.
K00 – K93) a úmrtnost z příčiny poranění, otravy, následků působení vnějších příčin (dg. S00
– T98). Úmrtnost byla sledována jak v celých souborech, tak v jednotlivých skupinách dle
závažnosti PNU (u PN1) a kouření (u PN0).
Riziko úmrtí u horníků ve srovnání s populací mužů České republiky (dále populace
ČR) bylo hodnoceno výpočtem standardizovaného úmrtnostního indexu SMR (Standardized
Mortality Ratio) (3) a 95% intervalem spolehlivosti (IS). Tento výpočet vycházel z údajů o
celkové úmrtnosti a specifických úmrtností v pětiletých věkových skupinách (30 až 85 a více
než 85 let) za období 1992 – 2006. Informace o úmrtnosti mužů ČR vycházely z údajů
v Národním zdravotnickém informačním systému.
Pro statistickou analýzu byla použita analýza rozptylu (ANOVA) a Bonferroniho test,
χ test. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %. Analýza dat byla
provedena programem Stata v. 9 (15).
2

Výsledky
Největší podíl souboru PN1 tvořili horníci z OKR (86 %). Počty ročně nově hlášených
případů s odškodněnou formou PNU v průběhu sledovaného období klesly z 421v roce 1992
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na 99 případů v roce 2001. Průměrný věk horníků v době uznání nemoci z povolání činil 48,8
let. Variabilita věku v době zařazení do sledování (věk v době uznání nemoci z povolání) u
tohoto souboru byla velká od 29 až do 90 let (obr. 1). Průměrná délka expozice v důlní profesi
byla 21,1 let (tab. 1). Údaje o expozici se podařilo získat jen u 76,5 % souboru z důvodu
neúplných údajů v dokumentaci a také nedostupnosti těchto údajů. Údaje o kouření byly
zjištěny u 73 % souboru. Podíl kuřáků a ex-kuřáků u souboru horníků, u nichž byly
k dispozici údaje o kouření, činil 67 %.
Průměrný věk horníků souboru PN0 v době zařazení do sledování činil 44,0 let.
Variabilita věku u tohoto souboru byla významně nižší proti souboru PN1 (p < 0,001), (obr.
1). Průměrná délka expozice v důlní profesi byla 22,9 let (tab. 1). Údaje o expozici byly
uvedeny u všech osob. Údaje o kouření byly zjištěny u téměř všech osob (99,8 %). Podíl
kuřáků a ex-kuřáků činil také 67 %.
Tab. 1. Charakteristika souborů
Věk v době zařazení do studie
N
PN1 – horníci s PNU
PN0 - horníci bez PNU

2 504
6 743

aritm.
průměr

sm.
odchylka

48,8
44,0

12,5
6,3

Délka expozice (roky)
%
aritm.
sm.
zjištěných
průměr
odchylka
údajů
77 %
21,1
7,9
100 %
22,9
5,9

PN0 – horníci bez PNU

0

0

2

2

%

Procenta
4

4

6

6

8

PN1 – horníci s PNU
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Obr. 1. Věkové složení souborů

Ve sledovaném období 1992 – 2006 zemřelo ze souboru PN1 493 osob (19,7 %),
průměrný věk v době úmrtí byl 67,1 ± 12,3 (SD) let. Ze souboru PN0 zemřelo 685 osob, což
je 10,2 % souboru. Průměrný věk v době úmrtí u souboru PN0 (55,8 ± 7,1 let) byl proti
souboru PN1 významně nižší (p < 0,001).
Nejčastější příčinou úmrtí byly u obou souborů nemoci oběhové soustavy a ZN (obr.
2). Ze zhoubných novotvarů se nejvíce vyskytovaly ZN plic, které tvořily 14,4 %, resp.
11,2 % všech úmrtí. Třetí nejčastější příčinou úmrtí u souboru PN1 byly NNDS, které byly u
souboru PN0 až na pátém místě. Třetí nejčastější příčina u souboru PN0 byly poranění, otravy
a následku působení vnějších příčin, další z četných příčin byly nemoci trávicí soustavy.
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Obr. 2. Úmrtí dle diagnóz

U souboru PN1 byla zjištěna proti populaci ČR významně vyšší celková úmrtnost,
úmrtnost na ZN plic a na NNDS. U souboru PN0 byla naopak jak celková, tak specifická
úmrtnost významně nižší nebo srovnatelná s populací ČR s výjimkou úmrtnost na NNDS,
která byla významně vyšší. (tab. 2).
Tab. 2. Standardizovaný úmrtnostní index (SMR) v závislosti na pneumokonióze uhlokopů (PNU)
Soubor
PN1 – horníci s PNU
PN0 – horníci bez PNU
Příčina (dle MKN-10)
N
SMR
95% IS
N
SMR
95% IS
Celkem (A00-Y98)
493
1,12*
1,02 - 1,22
685 0,81***
0,75 - 0,88
Zhoubné novotvary (C00-C97)
151
1,14
0,97 - 1,34
214 0,72***
0,63 - 0,82
ZN plic (C33-C34)
71
1,87***
1,46 - 2,36
77
0,79*
0,62 - 0,99
Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)
194
0,93
0,80 - 1,07
219 0,73***
0,63 - 0,83
Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
78
3,77***
2,98 - 4,70
45
1,39*
1,01 - 1,86
Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)
23
0,98
0,62 - 1,47
75
1,09
0,85 - 1,36
Poranění, otravy, následky působení
30
0,90
0,61 - 1,28
92
0,96
0,77 - 1,18
vnějších příčin dg. (S00 – T98)
*

p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
N – počet úmrtí, IS – interval spolehlivosti

U souboru PN0 byla provedena analýza SMR v závislosti na kouření (tab. 3). Kuřáci
tvořili více než polovinu souboru. U skupiny nekuřáků a ex-kuřáků byla zjištěna proti
populaci ČR významně nižší celková i specifická úmrtnost s výjimkou nemocí trávící a
dýchací soustavy, která byla srovnatelná s populací ČR. U skupiny kuřáků byla celková i
specifická úmrtnost srovnatelná s populací ČR s výjimkou nemocí dýchací soustavy, která
byla významně vyšší. Úmrtnost na ZN plic byla zvýšená (SMR = 1,29; 95% IS: 0,99-1,66),
zvýšení však nedosahovalo statistické významnosti.
Horníci souboru PN1 byli v souladu s evidencí v Národním registru nemocí z
povolání rozděleni podle závažnosti PNU do 4 skupin (tab. 4). Nejpočetnější skupinu tvořili
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horníci s „typickými rtg znaky“ (dále PNU prostá). Na druhém místě co do četnosti byli
horníci, u nichž byla nemoc z povolání přiznána „s přihlédnutím k dynamice vývoje
onemocnění“ (dále iniciální forma). Méně častá byla komplikovaná forma PNU (dále PNU
komplikovaná) a PNU ve spojení s aktivní tuberkulózou (dále PNU&TBC).
Tab. 3. Soubor PN0 - Standardizovaný úmrtnostní index (SMR) v závislosti na kouření u horníků bez
pneumokoniózy uhlokopů
Kouření
Nekuřáci
Ex-kuřáci
Kuřák
(počet, % v celém souboru)
(2194; 32,5 %)
(913; 13,5 %)
(3623; 53,7 %)
Příčina
N
SMR
N
SMR
N
SMR
Celkem (A00-Y98)
136
0,51***
99
0,65***
449
1,07
Zhoubné novotvary (C00-C97)
40
0,43***
28
0,50***
146
1,00
ZN plic (C33-C34)
7
0,23***
8
0,42**
62
1,29
Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99)
39
0,41***
35
0,61**
144
0,97
Nemoci dýchací soustavy (J00-J99)
4
0,96
7
1,17
34
2,11***
Nemoci trávicí soustavy (K00-K93)
21
0,75
13
1,12
41
1,15
Věk v době úmrtí (roky) ar.prům. (SD)
57,0 (± 6,7)
57,4 (±6,3)
55,0 (± 7,3)*
Délka expozice (roky) ar.prům. (SD)
26,4 (± 5,5)
26,9 (±5,3)
25,3 (± 5,5)*
*

p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
N – počet úmrtí, SD – směrodatná odchylka
Tab. 4. Rozdělení souboru horníků PN1 podle závažnosti pneumokoniózy uhlokopů (PNU)
Skupina dle závažnosti
PNU

Počet

Iniciální forma
Prostá
Komplikovaná
PNU & TBC
Celkem

544
1707
118
135
2504

%
21,7
68,2
4,7
5,4
100,0

Věk v době ukončení studie
ar. prům.
50,2
60,2
68,5
57,6
58,3

SD
7,4
11,0
12,3
12,9
11,5

Délka expozice
ar. prům.
18,5
22,3
24,3
18,3
21,1

SD
6,3
8,1
9,0
8,1
7,9

SD – směrodatná odchylka
Závažnost PNU (Specifikace dle ILO klasifikace)
Iniciální forma - PNU s přihlédnutím k dynamice vývoje onemocnění (p2, q1, r1)
Prostá - PNU s typickými rtg znaky prašných změn (p3, q2, r2, q3, r3)
Komplikovaná – PNU komplikovaná (A, B, C)
PNU & TBC - PNU ve spojení s aktivní tuberkulózou (všechny velikosti opacit počínaje p2, q1, r1 a výše)

Závažnost PNU byla v asociaci (p < 0,001) s průměrnou délkou expozice a
průměrným věkem horníků v době ukončení studie (tzn. v roce 2006 nebo v době úmrtí) - tab.
4. Specifickou skupinu PNU & TBC tvořili horníci, u nichž je rozhodující podmínkou pro
přiznání nemoci z povolání aktivní tuberkulóza za přítomnosti i počínajících známek
pneumokoniózy (malé okrouhlé opacity počínaje znaky p1, q1, r1 a výše).
V průběhu sledovaného období zemřelo nejvíce osob ve skupině s PNU
komplikovanou (54 %) a ve skupině PNU & TBC (36 %). V nejpočetnější skupině s PNU
prostou zemřelo 21 % osob, nejmenší podíl zemřelých byl ve skupině s iniciální formou PNU
(5%).
Z tabulky 5 je patrno, že celková i specifické úmrtnost horníků s iniciální formou je
srovnatelná s úmrtností populace ČR. Ve skupině horníků s PNU prostou je celková úmrtnost
rovněž srovnatelná s celkovou úmrtností populace ČR, specifická úmrtnost na ZN plic a
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NNDS je však statisticky významně vyšší. Ve skupinách horníků s komplikovanou PNU a
PNU&TBC je významně vyšší jak celková úmrtnost, tak specifická úmrtnost na ZN celkem,
ZN plic a zejména NNDS.
Tab. 5. Soubor PN1 – Standardizovaný úmrtnostní index (SMR) v závislosti na závažnosti pneumokoniózy
uhlokopů (PNU)
Závažnost PNU
Iniciální forma
Prostá
Komplikovaná
PNU & TBC
(počet, % v celém
(544;
21,7%)
(1707;
68,2
%)
(118;
4,7
%)
(135; 5,4 %)
souboru)
Příčina
N
SMR
N
SMR
N
SMR
N
SMR
Celkem (A00-Y98)
Zhoubné novotvary
(C00-C97)

26

0,74

354

1,00

64

1,58***

49

2,03***

6

0,45

111

1,03

20

1,83*

14

2,09*

ZN plic (C33-C34)

2

0,61

53

9

3,21**

7

3,89**

7

0,61

149

25

1,11

13

1,06

2

1,43

50

14

6,67***

12

10,17***

5

1,52

14

1

0,77

3

2,73

Nemoci oběhové
soustavy (I00 -I99)
Nemoci dýchací
soustavy (J00-J99)
Nemoci trávicí
soustavy (K00-K93)
Věk v době úmrtí
(roky) ar. prům. (SD)
Délka expozice (roky)
ar. prům. (SD)
Podíl kuřáků a
exkuřáků (%)+
% chybějících údajů o
kouření (počet, %) ++

***

1,71
0,88
***

2,98
0,77

52,2 (± 9,7)

67,4 (± 11,7)

72,2(± 9,6)

64,0 (± 14,3)

21,0 (± 8,4)

24,8 (± 8,9)

25,8 (± 9,8)

20,8 (± 8,3)

73,9 %

71,5 %

56,7 %

82,1 %

3 (11,5 %)

196 (55,4 %)

34 (53,1 %)

21 (42,3)

*

p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
N – počet úmrtí, SD – směrodatná odchylka
+
proporce ze zemřelých osob, u nichž byly zjištěny údaje o kouření (u 51,5 % zemřelých chyběl tento údaj)
++
proporce zemřelých osob, u nichž nebyly zjištěny údaje o kouření

Závažnost PNU byla významně asociována s průměrným věkem v době úmrtí (p <
0,001) i průměrnou délkou expozice (p = 0,013) zemřelých horníků (tab. 5). Údaje o expozici
chyběly u 31 % zemřelých horníků. Údaje o kouření byly uvedeny u 48 % zemřelých horníků.
Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi podílem nekuřáků a podílem kuřáků a exkuřáků v jednotlivých skupinách dle závažnosti PNU. Nejmenší podíl chybějících údajů byl
zjištěn u skupiny osob s iniciální formou PNU.
Diskuze
V naší studii byly analyzovány dvě kohorty horníků s PNU a bez PNU, tyto dva
soubory se významně lišily v průměrném věku na začátku sledování. Soubor horníků bez
PNU byl významně mladší s menší věkovou variabilitou. Tento fakt může vysvětlovat nižší
celkovou úmrtnost i nižší specifickou úmrtnost na ZN, ZN plic a nemoci oběhové soustavy u
tohoto souboru. Významně vyšší byla jen úmrtnost na NNDS. Podobné výsledky byly
uvedeny také ve dvou longitudinálních studiích zabývajících se úmrtností u amerických a
britských horníků, kdy na začátku sledování autoři nalezli hodnoty celkové úmrtnosti
významně nižší proti běžné populaci. Po 15-ti letech sledování již byly hodnoty SMR
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významně vyšší jak pro celkovou úmrtnost (2, 10), tak pro ZN plic (10). Nález nižší úmrtnosti
u mladých horníků je vysvětlován „efektem zdravých pracovníků“ („healthy worker effect“).
Námi zjištěné zvýšené riziko celkové úmrtnosti u souboru PN1 a úmrtnosti na NNDS
u obou souborů je v souladu s údaji jiných autorů (2, 6, 9, 10, 13, 14, 17). Riziko úmrtí na
NNDS se u souboru horníků PN1 zvyšovalo se závažností PNU, počínaje PNU prostou až na
více než trojnásobek u PNU komplikované a PNU ve spojení s aktivní TBC.
Zatímco zvýšené riziko úmrtí na NNDS uhelných horníků udává většina autorů,
názory na riziko ZN plic se různí. Většina autorů zjistila riziko úmrtí na ZN plic srovnatelné
nebo jen nevýznamně zvýšené proti běžné populaci (6,14). Statisticky významné riziko úmrtí
na ZN plic (SMR = 1,57) udává u německých uhelných horníků Morfeld et al. (12). Tento
nález přisuzuje vysokému obsahu křemene (8 %) v uhelném prachu. Latza et al. (7) na
základě výsledků studie úmrtnosti u německých horníků uzavírá, že riziko ZN plic u horníků
německých dolů nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Na možný vztah dlouhodobé
expozice prachu uhelných dolů k riziku ZN plic upozornily v poslední době práce Millera et
al. (10) a japonských autorů (11, 17). V naší studii jsme zjistili u souboru PN1 statisticky
významně zvýšené riziko ZN plic (SMR = 1,87), i když riziko pro všechny ZN u celého
souboru nedosahovalo statistické významnosti (SMR = 1,14). Po rozdělení souboru na
skupiny horníků podle závažnosti PNU jsme zjistili zvyšující se riziko úmrtí na ZN plic u
všech forem PNU počínaje PNU prostou. U skupiny horníků s iniciální formou PNU bylo
riziko úmrtí na ZN plic srovnatelné s populací ČR. Na zvýšeném riziku ZN u horníků souboru
PN1 se kromě PNU bezesporu podílela dlouhá expozice (21 ± 7,9 let) a vyšší věk horníků na
začátku sledování (48,8 ± 12,6 let).
Z dalších faktorů, které by mohly ovlivnit zvýšený výskyt ZN plic u námi sledovaných
horníků, jsme mohli vyloučit vliv ionizujícího záření i plísní (5). Na vysokém riziku ZN plic u
skupiny horníků s PNU & TBC se vedle práce v dole pravděpodobně podílela i TBC, která je
rizikovým faktorem pro ZN plic (8).
Dalším významným faktorem ZN plic i NNDS je kouření. Vliv kouření se projevil
v kohortě horníků bez PNU, u nichž byla zjištěna významně vyšší úmrtnosti na NNDS a vyšší
hodnoty SMR pro ZN plic. Nedostatkem naší studie je skutečnost, že se nám nepodařily zjistit
údaje o kouření u 27 % horníků s PNU. Tento nedostatek oslabuje na druhé straně skutečnost,
že v poměru nekuřáků a kuřáků se sledované soubory nelišily od populace ČR, jak již bylo
analyzováno v naší dřívější studii (5). Pro významný podíl závažnosti PNU na riziku ZN plic
nasvědčuje i zjištění, že poměr kuřáků a ex-kuřáků k nekuřákům je nejnižší ve skupině s PNU
komplikovanou, přičemž riziko zhoubných i nezhoubných nádorových onemocnění dýchacího
systému je v této skupině vysoce významné. Na základě těchto zjištění soudíme, že podíl
kouření na zkreslení výsledků naší studie můžeme s vysokou pravděpodobností vyloučit.
Závěr
U kohorty horníků s přiznanou nemocí z povolán pro diagnózu PNU byla zjištěna
významně vyšší celková úmrtnost, úmrtnost z příčiny zhoubných nádorů plic a nezhoubných
384

nemocí dýchacího systému proti populaci ČR. Hodnoty SMR stoupaly v závislosti na
závažnosti PNU jak pro celkovou úmrtnost, tak i pro specifické úmrtnosti. U horníků s
iniciální formou PNU nebyla zjištěna vyšší úmrtnost u žádné ze sledovaných příčin. Horníci s
PNU prostou měli vyšší úmrtnost na zhoubné nádory plic a nezhoubné nemoci dýchacího
systému. U horníků s PNU komplikovanou a PNU&TBC byly významně vyšší hodnoty SMR
pro celkovou úmrtnost, zhoubné nádory celkem, zhoubné nádory plic a nezhoubné nemoci
dýchacího sytému. U skupiny horníků PNU&TBC byly tyto hodnoty nejvyšší.
U kohorty horníků bez PNU byla zjištěna proti populaci ČR významně nižší celková
úmrtnost, úmrtnost na zhoubné nádory celkem, zhoubné nádory plic a nemoci oběhové
soustavy. Významně vyšší úmrtnost měli jen u nezhoubných nemocí dýchací soustavy. U
kohorty bez PNU byla nalezena pozitivní asociace mezi kouřením a úmrtností pro všechny
sledované příčiny. Kuřáci měli významně vyšší úmrtnost na nezhoubné nemoci dýchacího
systému, hodnota SMR pro zhoubné nádory plic byla vyšší než 1, ale nedosahovala statistické
významnosti. Nekuřáci a ex-kuřáci měli naopak SMR proti populaci ČR významně nižší u
všech sledovaných příčin mimo úmrtnosti na nezhoubné nemoci dýchacího systému, u těchto
příčin bylo SMR srovnatelné s běžnou populací.
Poděkování
Autoři děkují všem pracovníkům SZÚ, pracovníkům ÚZIS, pracovníkům hlásících
center nemocí z povolání ČR, ředitelům KHS a pracovníkům oddělení hygieny práce a
pracovního lékařství ČR, kteří se na studii podíleli.
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PRACOVNÉ ZARADENIE Z ERGONOMICKÉHO POHĽADU

T. E. Gáliková, A. Žigová, J. Garajová, O. Osina
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UNM, Martin

Najvyšší výskyt medzi profesionálnymi ochoreniami na Slovensku patrí stále
ochoreniu, ktoré je zapríčinené dlhodobým, nadmerným a jednostranným zaťažením (DNJZ).
V literatúre a aj v klinickej praxi sa stretávame s poškodením štruktúr pohybového systému
končatín v rôznych profesiách (1, 2, 3). Takéto ochorenia vznikajú v súvislosti s vykonávaním
práce v bani u rubačov a lámačov, piliarov, ktorí pracujú s motorovými pílami, v profesiách,
pri ktorých treba rukou zvierať pracovný nástroj, pri prácach, ktoré sú spojené
s opracovávaním predmetov, s rytím, leštením, brúsením alebo vŕtaním otvorov (zubní
laboranti, zubní lekári). V tejto súvislosti treba spomenúť aj profesie pri montážnych prácach
pri bežiacom páse, práce spojené s držaním žehličky, práce u rezačov mäsa, obuvníkov
a podobne. Gáliková a kolektív (4, 5) poukázali na raritný výskyt tohto ochorenia
v zdravotníctve. Títo autori (6) sa venovali ojedinelému prípadu z DNJZ aj u robotníčky,
ktorá pracovala pri šraubovaní a balení sifónových bombičiek.
Každodenná klinická prax prináša nové poznatky v tejto oblasti, ktoré treba
rešpektovať pri diagnostikovaní a posudzovaní ochorení z DNJZ. Precedentný prípad
takéhoto ochorenia, pri vzniku a vývoji ktorého sa podcenil ergonomický faktor, uvádzame
v nasledujúcej kazuistike.
Materiál a metódy
V kazuistickom spracovaní poukazujeme na menej obvyklý prípad ochorenia z DNJZ
u robotníčky, ktorá pracovala v lisovni pri obsluhe rôznych strojov a zariadení a vykonávala
jednotlivé lisárske operácie. Upozorňujeme na význam pracovnej anamnézy a dôležitosť
hygienického prieskumu, v ktorom sa venuje pozornosť aj ergonomickým aspektom.
U pacientky ergonomické faktory v podstatnej miere ovplyvnili vznik akútneho
profesionálneho ochorenia z DNJZ – epicondylitis radialis humeri na oboch horných
končatinách a styloiditídu na ľavej hornej končatine.
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V kazuistike pripomíname komplexný pohľad na exponovaného pracovníka, pri
ktorom treba mať na pamäti správne zaradenie do tej-ktorej profesie aj z pohľadu
ergonomického.
Výsledky – kazuistika
Pacientka M. P., 53 ročná, praváčka, s výškou 147 cm, prijatá na Kliniku pracovného
lekárstva a toxikológie v Martine na podnet ortopéda zo spádovej oblasti s podozrením na
profesionálne ochorenie horných končatín – epicondylitídu rad. humeri na oboch horných
končatinách a styloiditídu na ľavej hornej končatine.
Pri analýze pracovnej anamnézy sme zistili, že pacientka je vyučená krajčírka. Túto
prácu vykonávala 3 roky. Ďalších 11 rokov pracovala v strojárenskom podniku na sústruhu,
kde rezala závity. Následne vykonávala v rôznych firmách opäť krajčírku. Posledných 10
rokov pracuje ako robotníčka pri obrábaní kovových výrobkov v strojárenskom zariadení.
Vykonáva prácu nitárky a lisiarky. Práca je charakterizovaná ako úkolová. Pri tejto práci
denne opracovala 2 – 5 ton železných obrobkov.
Posledne lisovala dlhé, kovové tyče, ktoré musela z oboch strán opravovať. Pri
manipulácii s týmito tyčami vykonávala prácu v nefyziologickej polohe so zdvihnutými
lakťami. Udáva, že odvtedy, ako vykonávala prácu s týmito tyčami, má ťažkosti s hornými
končatinami. Túto prácu už nevládze vykonávať. Bolesti sú hlavne v ľavom zápästí, šíria sa
do ľavého lakťa. Svaly a šľachy v okolí lakťa ľavej hornej končatiny ju pália. Intenzívna
pálivá bolesť sa šíri do oboch ramien aj pri malej námahe. Obe horné končatiny jej tŕpnu.
Vypadávajú jej predmety z oboch rúk. Súčasne ju bolí aj krčná, hrudná a drieková chrbtica.
Všimla si, že nemôže pre bolesť vykonávať ani jednoduché domáce práce, ako je umývanie
riadu, či žehlenie. Pre stupňujúce sa bolesti pridružila sa nespavosť. Prítomné boli aj bolesti
v žalúdku. Pacientka popisuje vyvrcholenie všetkých zdravotných problémov hlavne po
posledných dvoch zmenách, keď sa jej zdravotné ťažkosti mimoriadne zvýraznili a pre
uvedené ochorenie musela byť práceneschopná.
V zdravotnej dokumentácii nachádzame záznamy o preventívnych prehliadkach, ktoré
sa vykonávali každé 2 roky so záverom, že je schopná vykonávať prácu a môže vykonávať
prácu aj v nočných zmenách. Pre bolesti v horných končatinách ju vyšetrovali a liečili
opakovane ortopedicky, reumatologicky a neurologicky. Dostávala medikamentóznu liečbu,
protizápalové mazanie na kĺby, obstreky do kĺbov horných končatín, absolvovala rtg terapiu
bolestivých kĺbov a aj fyzikálno-rehabilitačnú liečbu. Liečená bola aj v ambulancii chronickej
bolesti. Ani široká škála terapeutických možností nepriniesla očakávaný efekt.
V rámci ďalšieho komplexného klinického vyšetrenia sa vykonalo vyšetrenie
fyzikálne, biochemické, prístrojové, konziliárne vyšetrenie a diferenciálne diagnostické
posúdenie. Objektívne vyšetrenie poukázalo na nízky vzrast pacientky – výška 147 cm
a veľmi výraznú palpačnú bolestivosť oboch epikondylov hlavne vľavo a obmedzenie
kinetiky horných končatín hlavne vľavo v zmysle nedostatočnej flexie. Test podľa
Mingaziniho bol vľavo pozitívny. Pri rtg vyšetrení lakťov sa zistila radiálna epikondylitída
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vľavo. Konziliárnymi vyšetreniami, predovšetkým opakovaným ortopedickým vyšetrením sa
verifikovala epikondylitída rad. humeri obojstranne s pozitívnym rtg. nálezom a styloiditída
radii vľavo.
Hygienický prieskum potvrdil, že pacientka od roku 1999 – doposiaľ pracuje vo firme
v profesii kovorobotníčky. Po nástupe do zamestnania obsluhovala stroje a zariadenia, na
ktorých sa vykonávalo nitovanie – spájanie jednotlivých kusov rôznych dielov železného
povrchovo upraveného materiálu. Pracovnou náplňou pacientky bol prísun jednotlivých kusov
určených na spájanie na ručnom vozíku, ich vykladanie z prepraviek na pracovný stôl na
nitovačke. Po strojnom nitovaní ďalšou náplňou bolo odkladanie do prepraviek. Po naplnení
prepravky presunula prepravku so spolupracovníčkou o 2 – 3 m ďalej k ďalšej nitovačke. Pri
obsluhe sa pracovníčky striedali v týždňových intervaloch. Pacientka prácu vykonávala
oboma hornými končatinami v stoji, alebo v sede. Vykonávala aj prípravu a zváranie
elektrickým oblúkom v 2- až 4-hodinových intervaloch, ukladanie ponitovaných kusov na
stojany, ručné viazanie výrobkov a ukladanie do prepraviek. V ďalších rokoch robila ručné
čistenie vysekaných tzv. „vrchníkov“ handrou a lepidlom následným nasadením gumených
tesnení. Posledné dva roky pracovala pacientka v lisovni pri obsluhe rôznych strojov
a zariadení na jednotlivé lisárske operácie – ohýbanie, dierovanie, ohraňovanie, nitovanie,
rezanie závitov. Prácu vykonávala v sede, pričom stroj uvádzala do chodu oboma rukami
automatikou, alebo našľapovaním pedála ľavou dolnou končatinou. Lis obsluhovala oboma
rukami tak, že vykonávala vkladanie materiálu na opracovanie, vizuálne sledovala operáciu
a ukladala výlisky do prepraviek. Hmotnosť opracovávaných kusov bola 1,0 – 10 kg. Ak bola
hmotnosť vyššia, počet opracovávaných kusov bol cca 10, pri nižšej hmotnosti bolo treba
opracovať až 1 000 kusov.
V jednom mesiaci pracovníčka odpracovala len 2 pracovné zmeny. V rámci týchto 2
zmien pracovala pri obsluhe lisu na úpravu tyčoviny – tzv. jokloviny. Upravovala joklovinu
s hmotnosťou 2,742 kg s dĺžkou 2,153 m. Prísun tyčoviny k lisu vykonávala na ručnom
vozíku s pomocou spolupracovníkov. Joklovinu brala z palety, kládla ju na pracovnú plochu
nástroja. Pri samotnej operácii joklovinu nedržala v rukách na voľno, posúvala ju do
prípravku lisu, potom strihala otvory, pričom stroj do činnosti uvádzala stlačením pedálu
ľavou nohou. Následne vyťahovala tyčovinu zo stroja na podlahu, odstránila odpad po
strihaní, joklovinu otočila po dlážke, položila na stôl a celý proces opakovala. Za zmenu
opracovala 420 kusov. V druhej zmene vykonávala túto prácu v réžii, nie v úkole s ťažšími
tyčami, s hmotnosťou 3,570 kg. Za zmenu spracovala 320 kusov v réžii.
V súvislosti s vykonávanou prácou udávala pacientka problémy s hornými
končatinami, nevládala prácu vykonávať, sťažovala sa vedúcemu pracovnej zmeny, no tento
od pracovníčky neprijal žiadne námietky, nerešpektoval jej zdravotné problémy. Pacientka
bezprostredne po ukončení tejto zmeny pre zdravotné ťažkosti nastúpila na práceneschopnosť.
V závere hygienického prieskumu sa uvádza, že manipulačná rovina stroja
nezodpovedala antropometrickým, a tým aj ergonomickým požiadavkám pracovníčky. Pri
práci mala zaťažené svaly oboch horných končatín a trupu vykonávanou fyzickou –
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dynamickou prácou v stoji. V tejto súvislosti prípustná vynakladaná sila pri pracovných
úkonoch, ako je držanie profilu a vykonávanie pohybov vo vynútenej pracovnej polohe za
pracovnú zmenu, mohla byť pre pracovníčku s individuálnou predispozíciou prekročená. Išlo
o nadmerné zaťaženie horných končatín.
Po komplexnom zhodnotení všetkých výsledkov, obsahu a charakteru práce, ktorý
vykonal regionálny úrad verejného zdravotníctva, sme vzhľadom na menej obvyklý prípad
ochorenia realizovali konzultáciu na Celoslovenskom konzultačnom dni pre choroby
z povolania. Na základe tejto konzultácie bola pacientke priznaná a hlásená choroba
z povolania – ochorenie z DNJZ – epikondylitída rad. humeri obojstranne a styloididíta radii
vľavo. Vzhľadom na to, že profesionálne ochorenie sa výrazne manifestovalo po dvoch
odpracovaných zmenách, ochorenie sa hodnotilo podľa legislatívnych smerníc podľa tab. III.
ako akútne. Odporučili sme pacientke prácu bez preťažovania horných končatín, bez
nadmernej fyzickej námahy s tým, že o 1 rok v tejto súvislosti podrobne prekontrolujeme jej
zdravotný stav.
Diskusia a záver
Cieľom predloženej kazuistiky je poukázať na menej obvyklý prípad ochorenia
z DNJZ, ktorého vznik má súvislosť nielen s vykonávanou prácou, ale aj s ergonomickými
aspektmi a individuálnou predispozíciou pracovníčky.
Vo výsledkoch hygienického šetrenia sa uvádza, že výška menovanej (147 cm) a jej
pracovná manipulačná rovina nezodpovedala ergonomickým požiadavkám. Tým dochádzalo
k neprirodzeným pohybom horných končatín vo fyziologicky neprijateľnej pracovnej polohe.
Pri práci mala zaťažené svaly oboch horných končatín a trupu vykonávanou fyzickou
dynamickou prácou v stoji, alebo v sede. Vynakladaná sila pri pracovných úkonoch mohla
byť preto u pracovníčky prekročená. Činnosť pracovníčky predstavovala vynútenú pracovnú
polohu, ktorú bola akcentoval aj nízky vzrast pacientky. Na rešpektovanie ergonomických
podmienok na pracovisku poukazuje Marejková a spol. (9). Títo autori sa venujú podrobnej
analýze ťažkostí podporno-pohybového systému v súvislosti s ergonomickými podmienkami
u zamestnancov automobilového priemyslu. Okrem iného uvádzajú, že držanie rúk nad
úrovňou ramien potenciuje vplyv vynútenej pracovnej polohy, čo bol prípad aj našej
pacientky s výškou 147 cm, ktorá ukladala na pracovnú manipulačnú rovinu tyčovinu
s dĺžkou 2,153 m s hmotnosťou 3,57 kg. Antropometrické rozmery pacientky mohli mať
vplyv aj na jej niekoľkoročné zdravotné problémy v súvislosti s ochorením krčnej, hrudnej
a driekovej chrbtice.
Napriek jednoznačnému klinickému nálezu a pozitívnemu hygienickému prieskumu sa
zamestnávateľ odvoláva voči hláseniu choroby z povolania a popiera svoju zodpovednosť za
vznik choroby z povolania. Pacientka je v tejto súvislosti aktuálne v súdnom konaní so
zamestnávateľom.
Z našej kazuistiky vyplýva, že už pri vstupnej lekárskej prehliadke treba zohľadniť pri
výbere zamestnania so zameraním na vykonávanú prácu výšku a fyzickú dispozíciu
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zamestnanca. Zástupcovia zamestnancov by mali byť oboznámení s ergonomickou
problematikou na pracovisku a pri pretrvávaní ťažkosti spôsobených vykonávanou prácou by
mali pracovníka preložiť po konzultácii s PZS (pracovná zdravotná služba) na vhodné
pracovisko. V tejto nadväznosti je aktuálne rešpektovanie preventívnych ergonomických
programov, ktoré pripomína vo svojich publikáciách Hatiar (7, 8).
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EXPOZÍCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV IONIZUJÚCEMU ŽIARENIU

A. Žigová, T. E. Gáliková, K. Moravčíková, G. Klimentová, M. Brunclíková
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UNM, Martin

V súčasnej dobe je v Slovenskej republike riziko vzniku niektorého ochorenia
spôsobeného ionizujúcim žiarením v súvislosti s pracovnou expozíciou veľmi malé. Vznik
ochorení z ionizujúceho žiarenia prichádza do úvahy len pri tzv. radiačných nehodách. Reálna
expozícia pracovníkov, ktorí sú v práci vystavení pôsobeniu ionizujúceho žiarenia (napr.
osoby obsluhujúce jadrové reaktory, personál na oddeleniach nukleárnej medicíny, niektorí
laboratórni pracovníci a pod.) je veľmi nízka a poškodenia zdravia z ionizujúceho žiarenia
profesionálneho charakteru (tab. 1) (1) sa vyskytujú v súčasnej dobe (s výnimkou následkov
havárií) len sporadicky (2). Napriek tomu nás zaujímalo, aká je miera expozície
ionizujúcemu žiareniu pracovníkov Univerzitnej nemocnice Martin.
Tab. 1. Odškodňovanie chorôb zapríčinených ionizujúcim žiarením (podľa zák. č. 437/2004)
Tab. III – za bolesť pri chorobách z povolania
Položka Klasifikácia poškodenia na zdraví
32
Akútny postiradiačný syndróm
33
Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia
34
Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami
Tab. IV – za sťaženie spoločenského uplatnenia
Položka Klasifikácia poškodenia na zdraví
30
Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením
31
Chronická subakútna dermatitis z ionizujúceho žiarenia
32
Trvalé následky akútneho postiradiačného syndrómu
33
Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia
37
Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok

Počet bodov
40 – 150
30 – 150
40 – 150
Počet bodov
600 – 6000
240 – 1800
600 – 4000
1200 – 6000
4000 – 6000

Materiál a metódy
V rámci pracovnej zdravotnej služby (PZS) v Univerzitnej nemocnici Martin
sme opakovane za obdobie 3 rokov vykonali preventívne lekárske prehliadky zdravotníckych
pracovníkov, ktorí sú exponovaní ionizujúcemu žiareniu na rôznych pracoviskách. Išlo o tieto
pracoviská: Klinika nukleárnej medicíny (vyšetrených 18 pracovníkov), Rádiodiagnostická
klinika (vyšetrených 37 pracovníkov), Oddelenie invazívnej kardiológie (vyšetrených 11
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pracovníkov), Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky (vyšetrených 9 pracovníkov),
Onkologické centrum (vyšetrených 13 pracovníkov). Okrem kompletnej preventívnej
prehliadky, ktorej súčasťou bola anamnéza, objektívne vyšetrenie a laboratórne vyšetrenia,
sme z jednotlivých pracovísk vyžiadali záznamy (protokoly) vyhodnocujúce z osobných
dozimetrov každého zamestnanca efektívnu dávku z vonkajšieho ožiarenia (E ext) za každý
mesiac v danom kalendárnom roku. Vyhodnotenia dozimetrov robí pre Univerzitnú
nemocnicu oddelenie osobnej dozimetrie, Metrologické pracovisko Bratislava, Slovenskej
legálnej metrológie, n.o.
Vypočítali sme ročnú efektívnu dávku – tzv. dávkový ekvivalent v mSv za každý rok
za obdobie 3 rokov u každého pracovníka a následne sme vypočítali aritmetický priemer
dávkového ekvivalentu za uvedené obdobie. Celý súbor (88 pracovníkov) sme rozdelili na
podskupiny – podľa jednotlivých kliník a oddelení. V každej podskupine sme vypočítali
priemerný vek, priemernú dobu expozície ionizujúcemu žiareniu a priemerný dávkový
ekvivalent so smerodajnou odchýlkou (tab. 2.).
Tab. 2. Charakteristika súboru podľa pracovísk a profesií
Pracoviská

Počet
(n)

Ø vek ± SD
(roky)

Celý súbor
Klinika nukleárnej medicíny
Rádiologická klinika
Odd. invazívnej kardiológie
Odd. gastroenterologickej diagnostiky
Onkologické centrum

88
18
37
11
9
13

44,8 ± 10,7
51,5 ± 11,4
40,5 ± 10,1
41,9 ± 10,0
43,8 ± 7,3
46,5 ± 8,8

Profesie

Počet
(n)

Ø vek ± SD
(roky)

26
23
32
7

42,7 ± 14,1
46,6 ± 6,9
43,4 ± 9,6
45,1 ± 11,1

Lekári
Zdravotné sestry
RTG asistenti
Ostatný zdravotnícky personál

Ø doba
expozície ± SD
(roky)
15,3 ± 11,7
20,7 ± 11,8
16,7 ± 11,8
4,6 ± 3,3
13,5 ± 10,0
21,1 ± 10,5
Ø doba
expozície ± SD
(roky)
13,7 ± 13,0
13,8 ± 9,6
20,5 ± 11,5
15,0 ± 10,2

Ø dávkový
ekvivalent ± SD
(mSv)
2,2 ± 2,5
1,8 ± 1,0
1,4 ± 1,1
5,6 ± 5,4
1,2 ± 0,7
0,9 ± 0,6
Ø dávkový
ekvivalent ± SD
(mSv)
2,7 ± 4,0
2,3 ± 2,0
1,2 ± 0,8
1,1 ± 0,8

Zaujímalo nás, ktoré profesie zdravotníckych pracovníkov sú najviac exponované
ionizujúcemu žiareniu. Vzhľadom na to sme súbor rozdelili podľa jednotlivých profesií – na
skupinu lekárov, zdravotných sestier (+ inštrumentárok), rtg asistentov a ostatných
zdravotníckych pracovníkov (fyzici, inžinieri a pod.). Vypočítali sme priemerný vek,
priemernú dobu expozície a priemerný dávkový ekvivalent za uvedené obdobie
v jednotlivých profesiách so smerodajnou odchýlkou (tab. 2, obr. 1 a 2). Na záver sme
vyhodnotili výskyt najčastejších všeobecných ochorení u zdravotníckych pracovníkov podľa
výsledkov ambulantného vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok (obr. 3).
Výsledky
Priemerný vek celého súboru bol 44,8 roka (SD = 10,6), priemerná doba expozície
ionizujúcemu žiareniu bola 15,3 roka (SD = 11,6) a priemerný dávkový ekvivalent v celom
súbore bol 2,2 mSv (SD = 2,5).
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Priemerný dávkový ekvivalent

3
2,5

Lekári

2

Zdravotné sestry

1,5

RTG asistenti
Ostatný zdravotnícky personál

1
0,5
0

Priemerný dávkový ekvivalent

Obr. 1. Priemerný dávkový ekvivalent podľa profesie
6
Klinika nukleárnej medicíny
5
Rádiologická klinika
4
Oddelenie invazívnej kardiológie

3
2

Oddelenie gastroenterologickej
diagnostiky

1

Onkologické centrum

0
1

Obr. 2. Priemerný dávkový ekvivalent podľa pracoviska

Po rozdelení súboru podľa jednotlivých pracovísk najvyšší dávkový ekvivalent za
jeden rok sme zistili u pracovníkov oddelenia invazívnej kardiológie – 5,63 mSv (SD = 5,4).
Z našich výsledkov vyplýva, že najviac exponovaní pri svojej práci sú lekári, u
ktorých priemerný dávkový ekvivalent za 1 rok bol 2,68 mSv a zdravotné sestry
s priemerným dávkovým ekvivalentom 2,29 mSv (tab. 2).
41
Dyslipoproteinémia

74

Vertebrogénne ochorenia
Polinóza
Arteriálna hypertenzia

38

Hematúria
Hepatálna lézia

9

Ostatné ochorenia

12

13

17
Obr. 3. Najčastejšie ochorenia v súbore

Najvyšší dávkový ekvivalent za jeden rok v súbore bol 18,65 mSv (inštrumentárka
OIK) a za obdobie 3 po sebe idúcich rokov bol sumárny najvyšší dávkový ekvivalent 35,98
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mSv (lekár OIK). Limit 20 mSv za rok nebol prekročený u žiadneho pracovníka. Výsledky
poukázali na skutočnosť, že medzi najčastejšie ochorenia patrili: dyslipoproteinémia (46,5%)
a vertebrogenné ochorenia (43,18%) (obr. 3).
Diskusia
V súčasnosti sú rizikom poškodenia organizmu ionizujúcim žiarením ohrození
predovšetkým pracovníci uránových a niektorých rudných baní pri dlhodobej inhalácii radónu
a produktov jeho premeny. Buchancová a spol. (3) referujú o výskyte profesionálnych chorôb
dýchacieho systému v SR v posledných 15 rokoch, ktoré sa pohybovali medzi 0,91 – 1,94 % z
počtu každoročne hlásených všetkých chorôb z povolania. V rámci skupiny profesionálnych
chorôb dýchacieho systému SR sa profesionálne zhubné nádory z ionizujúceho žiarenia
vyskytli v 9 %.
Zdravotnícki pracovnici sú vystavení ionizujúcemu žiareniu v rôznej miere pri
diagnostických a terapeutických výkonoch s použitím napr. rádioizotopov alebo aktívnych
zdrojov žiarenia (rtg. prístroje, kobaltové a céziové zdroje žiarenia) (4).
Miera expozície zdravotníckych pracovníkov ionizujúcemu žiareniu je však vďaka
rôznym preventívnym technicko-organizačným opatreniam pomerne nízka, a tak aj riziko
ochorenia niektorou z chorôb spôsobenou ionizujúcim žiarením je veľmi malé.
Na základe našich výsledkov priemerná celoročná efektívna dávka – dávkový
ekvivalent – v celom súbore zdravotníckych pracovníkov bol 2,2 mSv. Uvedené hodnoty
miery expozície ionizujúcemu žiareniu korelujú s výsledkami Boma (5).
Expozícii ionizujúcemu žiareniu u leteckého personálu sa vo svojich prácach venovala
Vičanová (6, 7), ktorá zistila rovnakú celoročnú efektívnu dávku u letcov 2,2 mSv
a u ostatného leteckého personálu 2,1 mSv.
Priemerné hodnoty dávkového ekvivalentu u zdravotníckych pracovníkov na
jednotlivých oddeleniach sa pohybovali od 0,9 – 1,8m Sv (tab. 2), len u pracovníkov
oddelenia invazívnej kardiológie bola priemerná celoročná efektívna dávka (dávkový
ekvivalent) vyššia – 5,6 mSv. U zdravotníckeho personálu tohto oddelenia sa zistil aj najvyšší
individuálny dávkový ekvivalent za jeden rok (18,65 mSv) – u inštrumentárky, ako i najvyšší
sumárny dávkový ekvivalent za obdobie 3 po sebe idúcich rokoch – 35,98 mSv (lekár OIK).
Napriek tomu limit 20 mSv za rok nebol prekročený u žiadneho pracovníka.
Nakoľko podľa u nás platnej legislatívy týkajúcej sa limitov ožiarenia pracovníkov so
zdrojmi ionizujúceho žiarenia (nariadenie vlády SR č. 345/2006) (8) efektívna dávka nesmie
prekročiť počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov 100 mSv (20 mSv za rok),
pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv, môžeme
konštatovať, že uvedené limity u žiadneho z pracovníkov neboli prekročené a priemerné
hodnoty dávkových ekvivalentov za jeden rok boli pod uvedeným limitom.
Výsledky našej práce poukázali na skutočnosť, že medzi najčastejšie všeobecné
ochorenia u zdravotníckych pracovníkov patrí dyslipoproteinémia a vertebrogénne ochorenia.
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Tieto diagnózy sa však často vyskytujú aj v bežnej populácii nezdravotníckych pracovníkov,
ako sme o tom referovali napr. v práci o pracovníkoch malých drevárskych podnikov (9).
Záver
V dnešnej dobe má stále význam znižovanie miery expozície ionizujúcemu žiareniu.
V praxi sa expozícia ionizujúcemu žiareniu znižuje najmä technologickými
a technickými opatreniami, konštrukciou prístrojov, ochranných štítov. Aj stavebné riešenia
miestností, v ktorých sa používajú zdroje ionizujúceho žiarenia, majú spĺňať požiadavky na
minimalizáciu radiačnej expozície. Organizačné opatrenia (striedanie pracovníkov, resp. ich
skoré vyradenie z práce, spojené so zvýšenou expozíciou ionizujúcemu žiareniu), je založené
na monitorovaní expozície pracovníkov. To sa robí hlavne pomocou osobných dozimetrov.
Mieru radiačnej záťaže pri práci možno znížiť používaním špeciálnych ochranných
prostriedkov (záster, rukavíc, okuliarov a pod.), absorbujúcich ionizujúce žiarenia (2).
Aj preventívne lekárske prehliadky (v súčasnosti sa robia prostredníctvom pracovných
zdravotných služieb) majú svoj nezastupiteľný význam pre zdravotníckych pracovníkov
zaradených do rizika ionizujúceho žiarenia.
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POSÚDENIE A MERANIE EXPOZÍCIE HLUKU NA PRACOVISKÁCH
V PODNIKOCH DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU

M. Frič, E. Fabiánová
Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, RÚVZ Banská Bystrica

K prevencii a ochrane zdravia ľudí pri práci sú potrebné objektívne údaje o miere
expozície hluku. Z týchto dôvodov vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Banskej Bystrici potrebné merania ekvivalentnej hladiny akustického tlaku v jednej
z hál podniku na spracovanie dreva.
Materiál a metódy
Meranie expozície hluku sa uskutočnilo v súlade technickou normou STN EN ISO
9612 a NV č. 115/2006 Z. z. Na základe preskúmania pracovných podmienok s vysokými
hladinami hluku a spôsobu vykonávanej práce sa stanovila metóda merania a posúdenia
pracovísk v podniku. Samotný proces merania expozície hluku pozostáva z opisu pracoviska,
výroby, výrobného aj pracovného procesu v záujme spracovania profilu hodnotených
obslužných profesií.
Opis pracoviska
Výrobná hala má rozmery 85 x 35 x 7 m s murovanými stenami. Strop tvorí
železobetónová konštrukcia. Podlaha je pokrytá liatym betónom. V hale nie sú na stenách, ani
na strope použité zvuk pohlcujúce materiály, ale stroj Weining 1 mal protihlukový kryt, ktorý
výrazne znížil celkovú hlučnosť na pracoviskách v hale. Rozmiestnenie drevospracujúcich
strojov je znázornené na situačnom náčrte (obr. 1).
Na obrázku 1 je situačný náčrt, na ktorom je rozmiestnenie drevospracujúcich strojov
a meraných miest. Písmenami X sú označené merané miesta osobnej expozície hluku pri
obslužných profesiách v miestach pracovného výkonu a písmenami Y miesta, kde sa merala
celková hlučnosť v hale – teda hlučnosť v zvukovom poli vo väčšej vzdialenosti od zdroja.
V hale sa vyrábajú komponenty biodosiek − lamely, stredová vrstva. Všetky zariadenia
a stroje sú napojené na centrálne odsávanie, ktoré sa nevypína, iba pri odstávke prevádzky
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alebo pri poruche odsávania. Zamestnanci používajú zátkové chrániče typ EAR SOFT
YELLOW NEONS so strednou hodnotou útlmu SNR = 36 dB.

Obr. 1. Situačný náčrt pracovísk výrobnej haly

Výrobný postup v hale
Rezanie na kotúčových pílach, opracovanie, ohobľovanie a triedenie latiek podľa
určených parametrov sa vykonáva na WEININGOCH 1, 2, 3, 6, 5, 7. Mitteláge Nova 1 +
WEINING 4 následne opracované latky spracovávajú na stredy do TORWEGE 1, 2, kde sa
povrchovo upravené dosky rôznych hrúbok ďalej podľa potreby zlepujú a zalisovávajú do
platní rôznych rozmerov. Na Lise M-TEC prebieha lepenie lamiel. Meranie osobnej expozície
hluku sa vykonalo na LISE M-TEC, WEININGU 1, 2, TORWEGE1. Meralo sa len pri
strojoch, ktoré predstavovali najväčší zdroj hluku. Počas merania neboli v chode WEININGY
3, 4, 5 a Mitteláge Nova 1. Pracovná činnosť, spôsob práce a trvanie dennej skutočnej
expozície hluku sa stanovili podľa časového snímku, ktorý vznikol po konzultácii so
zamestnávateľom a zamestnancami.
Profily profesií
Zamestnanci posudzovaných profesií z hľadiska expozície hluku sa venujú obsluhe
drevospracujúcich strojov. Prevádzka v sledovanej hale je dvojzmenná a pracovný čas je
osemhodinový od 6. do 14. hodiny s prestávkou na obed 30 minút od 10.30 do 11.00 hodiny.
Podrobnejší opis profesií je uvedený v časovom snímku v tab. 1. V hale pracuje dovedna 8
zamestnancov profesií uvedených v časovej snímke.
Samotné meranie
Vykonalo sa jednorazové meranie expozície hluku v zmysle Nariadenia vlády SR č.
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a Nariadenia vlády SR č.
555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Z.z. a normy STN ISO 9612.
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Meralo sa osobnými hlukovými expozimetrami B&K 4443 umiestnenými na tele
zamestnanca.
Tab. 1. Časová snímka opisujúci osemhodinový pracovný čas s obednou prestávkou pre konkrétne profesie
Profesia

Pracovná činnosť

T (min)

Obsluha píly
WEINIG 1

Obsluha píly WEINIG -1 (6.00 – 10.10, 13.00 – 13.50)
Manipulácia, prestoj
Obed (10.30 – 11.00)
Šatňa (13.50 – 14.00)
Trvanie dennej skutočnej expozície hluku
Obsluha lisu M-TEC, vkladanie (6.00 – 10.30, 11.00 – 13.50)
Obed (10.30 – 11.00)
Šatňa (13.50 – 14.00)
Trvanie dennej skutočnej expozície hluku
Obsluha lisu TORWEGE 1 (6.00 – 10.30, 11.00 – 13.50)
Obed (10.30 – 11.00)
Šatňa (13.50 – 14.00)
Trvanie dennej skutočnej expozície hluku
Obsluha píly WEINIG -2 (6.00 – 10.10, 13.00 – 13.50)
Manipulácia, prestoj
Obed (10.30 – 11.00)
Šatňa (13.50 – 14.00)
Trvanie dennej skutočnej expozície hluku

300
140
30
10
Te = 300
440
30
10
Te = 440
440
30
10
Te = 440
300
140
30
10
Te = 300

Obsluha lisu
M−TEC

Obsluha lisu
TORWEGE 1

Strojník píly
WEINIG 2

Meranie osobnej expozície hluku sa vykonalo osobným expozimetrom B&K 4443 s
mikrofónom umiestneným na pleci vo vzdialenosti 0,1 m až 0,3 m od vonkajšieho zvukovodu
na strane, ktorá prijíma vyššiu ekvivalentnú hladinu A akustického tlaku. Časový interval
merania bol zvolený tak, aby sa zaznamenala expozícia hluku zamestnancov, ktorá sa opakuje
v priebehu zmeny a je typická pre danú prevádzku. Expozícia hluku zamestnancov počas
prestávok, prestojov strojov, manipulácií so strojmi je menšia ako 70 dB, čo nemá vplyv na
skutočnú dennú osobnú expozíciu hluku zamestnancov. Pred a po meraní sa osobné
expozimetre skalibrovali kalibrátorom I. triedy BaK 4230.
Meranie celkovej hlučnosti v hale sa uskutočnilo na dvoch miestach – na začiatku a na
konci haly – hlukovým analyzátorom NORSONIC SA 110 s predpolarizovaným mikrofónom
Norsonic 1220. Bol umiestnený na statíve vo výške 155 cm. Kalibrácia hlukového
analyzátora sa uskutočnila akustickým kalibrátorom B&K 4230.
Výsledky a diskusia
Stanovenie posudzovanej hodnoty sa vykonalo v zmysle STN ISO 9612 a nariadenia
vlády SR č. 115/2006 Z. z. Dĺžka merania, namerané a vypočítané hodnoty sú znázornené
v tab. 2 a 3.
Posúdenie súladu určujúcich veličín hluku s limitnou hodnotou a akčnými hodnotami
expozície hluku
Stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície hluku sú :
− limitná hodnota expozície hluku LAEX,8h,L = 87 dB a LCPk = 140 dB
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− horná akčná hodnota expozície hluku LAEX,8h,ah = 85 dB a LCPk,h = 137 dB
− dolná akčná hodnota expozície hluku LAEX,8h,ad = 80 dB a LCPk,d = 135 dB
Tab. 2. Namerané a prepočítané hodnoty hluku rozšírené o neistotu merania
Poradové
číslo
profesie

LAeq,T Te LAEX,8h U LR,AEX,8h LCPk U LR,CPk
T
(min) (dB) (min) (dB) (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB)

Profesia

1.

Obsluha píly WEINIG 1

30

97,7

300

95,7

2,5

98,2

123,2 2,3

125,5

3.

Obsluha lisu M−TEC

93

89,8

440

89,4

2,5

91,9

123,5 2,3

125,8

5.

Obsluha lisu TORWEGE 1

36

95,0

440

94,6

2,5

97,1

124,6 2,3

126,9

4.

Obsluha píly WEINIG 2

30

93,3

300

91,3

2,5

93,8

126,6 2,3

128,9

Tab. 3. Celková hlučnosť v meraná v dvoch miestach Y-1 a Y-2
Číslo
merania

Merané
miesto

LAeq,T
(dB)

U
(dB)

L R,Aeq,T
(dB)

LCPk
(dB)

U
(dB)

LR,CPk
(dB)

1.

Y-1

92,2

1,8

94,0

122,4

1,8

124,2

2.

Y-2

87,6

1,8

89,4

121,5

1,8

123,3

LAeq,T – ekvivalentná hladina A akustického tlaku za čas T – čas merania
LR,AEX,8h − posudzovaná hodnota, pričom LR,AEX,8h = LAEX,8h+ U
LAEX,8h − normalizovaná hladina expozície hluku
LCPk – vrcholová hladina C akustického tlaku
LR,CPk – posudzovaná hladina
LR,CPk = LCPk + U
U – rozšírená neistota merania
T − dĺžka merania

Pri uplatňovaní limitných hodnôt expozície sa pri určovaní expozície zamestnanca
berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu, ktoré zamestnanec používa. Pri akčných
hodnotách expozície sa neberú do úvahy účinky chráničov sluchu (príloha č. 2 k nariadeniu
vlády SR č. 115/2006 Z. z.).
Podľa § 10 ods. 4 NV SR č.115/2006 Z. z. limitná hodnota expozície hluku alebo
akčná hodnota expozície nie je prekročená, ak nameraná alebo z nameranej odvodená hodnota
určujúcej veličiny zväčšená o hodnotu neistoty neprekračuje limitnú hodnotu expozície hluku
alebo akčnú hodnotu expozície hluku.
Na obr. 2 až 5 je grafické znázornenie posúdenia osobnej expozície hluku
zamestnancov s limitnými a akčnými hodnotami expozície hluku.
Z obr. 2 vyplýva, že limitná hodnota expozície hluku LAEX,8h,L = 87 dB pri
zohľadnení útlmov zátkových chráničov sluchu, ktoré používajú zamestnanci, nie je
prekročená pre všetky profesie.
Z obr. 3 je zrejmé, že dolná akčná hodnota expozície hluku LAEX,8h,ad = 80 dB aj
horná akčná hodnota expozície hluku LAEX,8h,ah = 85 dB sú prekročené pre všetky profesie.
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Z obr. 4 vidno, že limitná hodnota expozície hluku LCPk,L = 140 dB pri zohľadnení
útlmov zátkových chráničov sluchu, ktoré používajú zamestnanci, nie je prekročená pre
všetky profesie.
Z obr. 5 vyplýva, že dolná akčná hodnota expozície hluku LCPk,ad = 135 dB aj horná
akčná hodnota expozície hluku LCPk,ah = 137 dB nie sú prekročené pre všetky profesie.

limitná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,L = 87 dB)

Obr. 2. Posúdenie súladu určujúcich veličín hluku
s limitnými hodnotami expozície hluku

horná akčná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,ah =85 dB)
dolná akčná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,ad = 80 dB)
Obr. 3. Posúdenie súladu určujúcich veličín hluku
s akčnými hodnotami expozície hluku

limitná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,L = 140 dB)

Obr. 4. Posúdenie súladu určujúcich veličín hluku
s limitnými hodnotami expozície hluku

horná akčná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,ah = 137dB)
dolná akčná hodnota expozície hluku
(LAEX,8h,ad = 135 dB)
Obr. 5. Posúdenie súladu určujúcich veličín hluku
s akčnými hodnotami expozície hluku

Ďalšou súčasťou posúdenia pracoviska z hľadiska expozície hluku bolo stanovenie
frekvenčnej charakteristiky hluku (obr. 6 a 7) v hale pomocou tretinooktávovej analýzy vo
voľnom poli uprostred haly. Tieto namerané hodnoty majú reprezentovať dávku hluku, ktorou
môžu byť exponovaní aj zamestnanci, ktorí v hale nepracujú, ale ňou len prechádzajú.

401

Obr. 6. Frekvenčná charakteristika v mieste meranie Y-1, č. merania 1

Obr. 7. Tretinooktávová analýza hluku v mieste merania Y-2, č. merania 2

Záver
Z vypočítaných hladín expozície hluku vyplýva, že limitné hodnoty ekvivalentnej
hladiny expozície hluku nie sú prekročené pre všetky profesie, akčné hodnoty (horná akčná
hodnota aj dolná akčná hodnota) ekvivalentnej hladiny expozície hluku sú prekročené pre
všetky profesie. Z posúdenia nameraných vrcholových hladín C akustického tlaku je zrejmé,
že limitné hodnoty aj akčné hodnoty expozície hluku nie sú prekročené pre všetky profesie.
Na miestach (Y−1, Y−2) bola meraná celková hlučnosť v hale. Na obr. 6 a 7 vidno z 1/3oktávovej analýzy frekvenčné spektrum hluku. Zároveň z frekvenčných charakteristík je
zrejmé, že na frekvencii 400 Hz je tónová zložka, ktorá pôsobí obťažujúco na zdravie
zamestnancov. Zamestnávateľ bol upozornený, že je povinný posúdiť a vyhodnotiť veľkosť
rizika vyplývajúceho z posúdenia pracovných podmienok z hľadiska expozície hluku
a vykonať opatrenia na jeho zníženie.
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MIKROBIÁLNA KONTAMINÁCIA OVZDUŠIA
V ŠPECIÁLNYCH LABORATÓRNYCH PRIESTOROCH

K. Hirošová, J. Voleková, T. Nosková
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Znečistenie ovzdušia je problém priemyselných krajín už desaťročia. Avšak veľa ľudí
si neuvedomuje, že znečistenie vzduchu sa môže objaviť rovnako aj vo vnútri budov. Za
normálnych podmienok vdýchne človek 10 000 – 20 000 litrov vzduchu každý deň, t.j. okolo
7 – 14 litrov za minútu. Vychádzajúc z toho, že dnešný človek strávi až 80% dennej doby
v uzatvorených priestoroch (byty, pracoviská, dopravné prostriedky), dominantný význam
z hľadiska zdravotného nadobúda ovzdušie vnútorných priestorov (indoor air) (7).
V skutočnosti úroveň znečistenia vzduchu v miestnosti môže byť mnohonásobne vyššia než
vonku. Vnútorné ovzdušie je spolu s kvalitou voľného ovzdušia, vody, potravín a životného
štýlu dôležitou zložkou životných podmienok, ktorá môže významne pozitívne alebo
negatívne vplývať na zdravie človeka (6).
Ovzdušie interiérov je zvyčajne znečistenejšie než vonkajšia atmosféra. Na túto
problematiku sa v poslednom období upriamila pozornosť odbornej verejnosti a aj užívateľov
budov. Príkladom sú viaceré projekty, ktoré vypracovali odborní pracovníci Svetovej
zdravotníckej organizácie – Regionálneho úradu pre Európu (Ovzdušie a zdravie, Kvalita
ovzdušia v uzatvorených priestoroch, Syndróm chorých budov) a sú v nich uvedené technické
a praktické rady na riešenie mnohých otázok, týkajúcich sa znečisťovania vnútorného
prostredia.
Cieľ práce
Cieľom našej práce bolo posúdiť mikrobiálnu kontamináciu ovzdušia vo vybraných
špeciálnych laboratóriách rôznych typov, porovnať monitorovacie a analytické možnosti
odberov vzoriek vzduchu na hodnotenie mikrobiálnej kvality ovzdušia špeciálnych
laboratórnych priestorov pri súčasnom hodnotení mikroklimatických parametrov vnútorného
prostredia. Zámerom bolo porovnať výsledky zistené súčasne rôznymi metódami (impakčnou
– aeroskopickou a dvoma sedimentačnými metódami s rôznou expozičnou dobou).
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Súbor a metódy
Sledovanie parametrov a odber vzoriek vnútorného ovzdušia sme uskutočnili v dňoch
od 4. 11. – 7. 12. 2009 v dopoludňajších hodinách. Odobrali sme 120 vzoriek vnútorného
ovzdušia, v desiatich vybraných špecializovaných laboratóriách, za prirodzených podmienok
práce, počas prevádzky a za prítomnosti personálu. V každom laboratóriu sme merali
mikroklimatické a mikrobiologické ukazovatele. Z mikroklimatických ukazovateľov išlo o
teplotu, relatívnu vlhkosť a prúdenie vzduchu. Teplotu a relatívnu vlhkosť ovzdušia sme
merali pomocou multifunkčného meracieho zariadenia ALMEMO 2390-5. Rýchlosť prúdenia
vzduchu sme stanovovali pomocou Hillovho katateplomera.
Vzorky na mikrobiálnu kontamináciu sme odoberali 5-minútovou a 1-hodinovou
sedimentačnou metódou a súčasne aj impakčnou metódou pomocou aeroskopu MAS-100 NT
– cez sterilné odberové hlavy s perforovaným vekom s 300 dierami o priemere 0,6 mm a
dopadovou rýchlosťou vzduchu < 20 m/s. Z každého laboratória sme odobrali po 4 vzorky pre
stanovenie každou metódou. Pri všetkých metódach na zistenie mikrobiálnej kontaminácie
sme používali štandardné Petriho misky s priemerom 9 cm. Ako živnú pôdu sme použili
krvný agar. Všetky vzorky sme kultivovali pri teplote 37 °C 48 hodín.
Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou Microsoft Office Excel.
Výsledky
Vybrané fyzikálne vlastnosti ovzdušia (teplota, relatívna vlhkosť a prúdenie vzduchu)
s vypočítanými priemernými hodnotami a smerodajnými odchýlkami v desiatich hodnotených
laboratóriách uvádzame v tab. 1 a obr. 1 – 3.
Tab. 1 Fyzikálne vlastnosti ovzdušia sledovaných laboratórií

4. 11. 2009

Teplota
(°C)
24,5

Relatívna vlhkosť
(%)
29,0

Prúdenie
(m . s-1)
0,040

4. 11. 2009
11. 11. 2009
11. 11. 2009
25. 11. 2009
25. 11. 2009
30. 11. 2009
30. 11. 2009
7. 12. 2009
7. 12. 2009

24,5
21,0
23,8
24,4
24,6
25,2
25,8
22,3
24,0

27,7
81,4
41,0
30,2
29,8
35,3
29,5
32,7
35,0

0,141
0,016
0,077
0,040
0,070
0,051
0,160
0,090
0,010

priemer

24,01

37,16

0,069

smer. odchýlka

1,40

16,04

0,049

Laboratórium

Dátum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hodnoty teploty ovzdušia sa pohybovali od 21,0 °C do 25,8 °C. Najnižšia relatívna
vlhkosť bola 27,7%. Zväčša sme namerali hodnoty okolo 30% a iba v jednom prípade
presiahla hodnotu 80%. V žiadnom zo sledovaných laboratórií nebola nainštalovaná celková

405

centrálna klimatizácia. Prúdenie vzduchu sa pohybovalo pod minimálnou odporúčanou
hodnotou 0,1 m/s.
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Obr. 1. Fyzikálne vlastnosti ovzdušia – teplota
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Obr. 2. Fyzikálne vlastnosti ovzdušia – relatívna vlhkosť v %

Priemerné hodnoty mikrobiologických vlastností ovzdušia vo všetkých sledovaných
laboratóriách sú uvedené v tab. 2.
Pri vzájomnom porovnávaní priemerných hodnôt KTJ v laboratóriách sme zistili
významne najhoršie hodnoty mikrobiálneho znečistenia v 5. laboratóriu.
Na obr. 4 sú hodnoty KTJ.m-3 zistené dvoma metódami v sledovaných laboratóriách
znázornené v stĺpcovom grafe s vyznačenou najvyššie prípustnou hodnotou KTJ.m-3 (< 500)
pre vnútorné ovzdušie budov. Výsledky zo všetkých sledovaných laboratórií prekračujú
uvedenú najvyššiu prípustnú hodnotu.
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Obr. 3. Fyzikálne vlastnosti ovzdušia – rýchlosť prúdenia vzduchu

Tab. 2. Priemerné hodnoty mikrobiologických vlastností ovzdušia vo všetkých sledovaných laboratóriách
Laboratórium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priemer
smer. odchýlka

Sedimentačná 5 min
(KTJ.m-3)
510,75
668,50
1101,00
314,25
2319,50
550,50
550,50
629,25
865,00
629,00

Metóda
Sedimentačná 1 h
(KTJ/dm2/h)
25,95
43,25
32,63
17,30
104,19
33,42
30,67
38,53
26,74
45,61

Impakčná
(KTJ.m-3)
590
730
785
900
3780
710
930
830
955
920

813,82
569,75

39,83
24,12

1113
944,23

Na obr. 5 sú hodnoty KTJ/dm2/h namerané hodinovou sedimentačnou metódou podľa
Pasquarellu (5), s vyznačenou hranicou žiaducich hodnôt. Podľa limitnej hodnoty pre túto
metódu prekračuje mikrobiálne znečistenie prípustnú hodnotu iba v troch laboratóriách.
Pri porovnaní priemerných hodnôt získaných v laboratóriách tromi metódami (tab. 2
a obr. 4 a 5) sa ukázali podobné výsledky mikrobiálnej kvality ovzdušia vyšetrených
laboratórií.
Ako ukázali výsledky korelačnej analýzy (tab. 3), fyzikálne ukazovatele vnútorného
ovzdušia navzájom významne korelujú (r = 0,438 – 0,781). Štatisticky vysoko významné boli
aj korelácie medzi výsledkami mikrobiálnej kvality získanými tromi metódami (r = 0,909 –
0,928).
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Porovnanie 5-minútovej sedimentačnej a aeroskopickej metódy
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Obr. 4. Mikrobiologické ukazovatele ovzdušia – porovnanie 5 min sedimentačnej a aeroskopickej metódy
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Obr. 5. Mikrobiologické ukazovatele ovzdušia – hodinová sedimentačná metóda
Tab. 3. Pearsonova korelačná analýza

Teplota (°C)
Vlhkosť (%)
Prúdenie (m.s-1)
Sedimentačná 5 min KTJ.m-3
Sedimentačná 1 h KTJ/dm2
Aeroskopická KTJ.m-3

Teplota
(°C)

Vlhkosť
(%)

Prúdenie
(m.s-1)

-0,781
0,438
-0,178
0,170
0,079

-0,445
0,099
-0,187
-0,142

-0,254
-0,147
-0,210
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Sedimentačná Sedimentačná
5 min KTJ.m-3 1h KTJ/dm2

0,909
0,924

0,928

Diskusia
Človek strávi v priemere viac ako polovicu svojho života v uzavretom priestore,
väčšiu časť z toho na pracovisku. Rôzne typy fyzikálnych, chemických alebo biologických
škodlivín, ktoré sa dostávajú do vnútorného prostredia a prekračujú limitné hodnoty v tomto
prostredí, sa môžu podieľať na vzniku zdravotných problémov. Pracovníci zdravotníckych
zariadení sú vystavení pôsobeniu širokého spektra biologických faktorov. Rizikové sú najmä
činnosti, pri ktorých nemožno vylúčiť kontakt s chorými ľuďmi, s biologickým materiálom a
odobratými vzorkami. Okrem fyzikálnych, chemických a biologických faktorov ovplyvňujú
zdravotnícky personál aj mikroklimatické podmienky, náročná fyzická práca, ako aj
psychická záťaž (8).
Vo všeobecnosti je úroveň mikrobiálnej kontaminácie rôznych priestorov vnútorného
prostredia (komunálneho i pracovného), týkajúca sa ovzdušia i povrchov, daná nielen počtom
osôb vyskytujúcich sa vo vnútornom prostredí, ich aktuálnym zdravotným stavom, ale aj
možnosťami prísunu čistého vzduchu, prítomnosťou vzduchotechnických zariadení, ich
technickým stavom, výkonnosťou, ale i štandardom čistiacich a upratovacích prác (3).
V žiadnom zo sledovaných laboratórií nebola centrálna klimatizácia. To ovplyvnilo aj
zistené hodnoty fyzikálnych vlastností. Nedostatočné boli hodnoty relatívnej vlhkosti, ktorá
bola v polovici prípadov pod odporučenou hodnotou 30%. Rovnako hodnoty prúdenia
vzduchu sa pohybovali pod minimálnym odporúčaním 0,1 m.s-1. Potvrdili sa aj vzájomné
korelačné vzťahy medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami.
Mikroorganizmy sú dôležitou súčasťou bioaerosólu vnútorného prostredia. Sú jedinou
škodlivou zložkou prostredia, ktorá je živá a má preto schopnosť vo vnútornom prostredí sa
za určitých podmienok nielen hromadiť, ale aj rozmnožovať (2). Výskyt mikroorganizmov vo
vnútornom prostredí budov ovplyvňuje celý rad faktorov. Ako uvádzajú Nosková a kol. (4),
významné sú mikroklimatické faktory, prítomnosť organickej hmoty a živín, ale aj veľký
počet osôb v uzavretom, nevetranom prostredí, nevyhovujúce hygienické a protiepidemické
opatrenia súvisiace s dekontamináciou prostredia. Vplyv vyššie uvedených faktorov sa
potvrdil i pri našich sledovaniach v zmysle najvyšších/najhorších hodnôt mikrobiálneho
znečistenia v 5. laboratóriu.
Z porovnávacej analýzy troch použitých metód (dvoch sedimentačných a jednej
impakčnej) vyplynulo, že všetky tri metódy majú svoju pomerne vysokú informatívnu
hodnotu. V prípade dlhodobého monitoringu daného prostredia sa validita zvyšuje. V zhode s
autormi Di Giulio a kol. (1) sa aj pri našom sledovaní potvrdilo, že sedimentačná metóda
podľa Pasquarella (5), u nás doteraz nepoužívaná, je dostatočne efektívna pre monitorovanie
mikrobiálnej čistoty pracovného prostredia budov. Dlhšia doba expozície živnej pôdy pri tejto
metóde ovplyvňuje záchytnosť a presnosť hodnotenia mikrobiálnej kvality indoor air,
vykazuje výrazne nižší rozptyl hodnôt.
Záver
Mikrobiologické vyšetrenie ovzdušia sa robí najmä v tých zariadeniach, kde sú vysoké
nároky na čistotu vzduchu (zdravotnícke zariadenia, farmaceutický priemysel a pod.).
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V súčasnosti existujú viaceré metódy, ktorými možno mikroorganizmy v ovzduší sledovať. V
našej práci sme na mikrobiologické hodnotenie znečistenia ovzdušia vo vnútornom prostredí
vybraných špeciálnych laboratórií použili sedimentačnú aj impakčnú metódu. Objektívne
vyšetrenie prostredia sme doplnili meraním fyzikálnych vlastností ovzdušia.
Zistili sme nevhodné mikroklimatické podmienky (nízke hodnoty relatívnej vlhkosti a
nedostatočné prúdenie vzduchu), ktoré predstavujú rizikový faktor pre zdravie jedincov
pracujúcich v sledovaných laboratóriách. Nepreukázal sa však vplyv mikroklímy na
hodnotené mikrobiálne vlastnosti ovzdušia.
Naše výsledky podľa očakávania ukázali, že impakčná metóda je najpresnejšia. Pri
porovnaní sedimentačných metód s rozdielnou expozičnou dobou preukázala vyššiu validitu
metóda s dlhšou expozíciou (1 h). Porovnanie metód preukázalo, že všetky tri použité metódy
majú svoju pomerne vysokú informatívnu hodnotu, ktorá v prípade dlhodobého monitoringu
daného prostredia ešte validitu zvyšuje.
V širokom ponímaní starostlivosti o zdravie, životné, ako aj vnútorné prostredie,
zaujíma edukácia dôležité postavenie. Ochrana zdravia i ochrana vnútorného prostredia budov
závisí od rešpektovania základných zákonitostí vzťahov medzi človekom a prostredím, od
dodržiavania prijatých noriem, limitov a medzných hodnôt rizikových faktorov. Dá sa
predpokladať, že nízka kvalita vnútorného vzduchu môže zapríčiniť nielen tzv. syndróm
chorých budov, ale negatívne ovplyvniť aj činnosť človeka.
Na základe našich výsledkov môžeme jednoznačne konštatovať, že sledovanie
mikrobiologických vlastností ovzdušia a mikroklimatických pomerov vo vnútornom prostredí
má svoje opodstatnenie nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v takých prevádzkach,
ako sú laboratórne pracoviská. Sledovanie mikrobiálnej kontaminácie prostredia v závislosti
od ďalších faktorov, ktoré majú vplyv na mikrobiálne osídlenie a množenie
mikroorganizmov, je jedným zo základných podmienok pre účinnú prevenciu.
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CELOSVETOVÉ REPRODUKČNÉ ZDRAVIE – DOSIAHNUTIE CIEĽOV
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS V KONTEXTE REPRODUKČNÝCH
RÓMSKYCH UKAZOVATEĽOV1

K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

V septembri v roku 2000 sa na Miléniovom summite zaviazali členské krajiny OSN
venovať prioritnú pozornosť udržateľnému rozvoju a boju proti chudobe. Výsledkom tejto
iniciatívy je prijatie Miléniových rozvojových cieľov (MDG – Millennium Development
Goals), ktoré nadväzujú na dohody a rezolúcie OSN z predchádzajúceho desaťročia. Tieto
ciele sú výsledkom dohody členských krajín OSN a stali sa všeobecne akceptovaným rámcom
pre meranie pokroku vo svete (1).
Pre nás, zdravotníkov špecialistov, pracujúcich v prevencii, je najdôležitejší Cieľ 4. Je
zameraný na znižovanie detskej úmrtnosti, ktorá sa považuje za významný ukazovateľ
sociálneho a ekonomického stavu krajiny. Rastie úmerne s chudobou a sociálnou izoláciou,
ktorá znižuje prístup k zdravotnej starostlivosti. Celkové hodnotenie detskej úmrtnosti
vyznieva pre Slovenskú republiku priaznivo. Dojčenská úmrtnosť v západných častiach SR
dosahuje úroveň krajín EÚ. Vyššie zastúpenie segregovanej časti rómskej populácie je
pravdepodobne príčinou vyšších hodnôt dojčenskej úmrtnosti vo východných okresoch
krajiny. To isté platí pre úmrtnosť detí v intervale 0 až 5 rokov. Národný cieľ, dosiahnutie
ukazovateľov detskej úmrtnosti krajín EÚ, bude preto závisieť nielen od celkového
zlepšovania ekonomickej a vzdelanostnej úrovne, ale aj od schopnosti riešiť izoláciu rómskej
komunity.
Cieľ 5 MDG je vyjadrením snahy o zlepšovanie materského a reprodukčného zdravia.
Celkové hodnotenie materskej úmrtnosti je pre Slovensko pozitívne. Materská úmrtnosť

1

Práca je podporovaná grantmi VEGA MŠ 1/0359/10, VEGA MŠ 1/0451/09, KEGA 260-002 UPJŠ4/20010 a NFP OPVaV-2009/2.1/03 SORO Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich
zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb – CEMIO - ITMS:
26220120058.
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dosahuje porovnateľné hodnoty ako je priemer EÚ. Napriek jasne klesajúcemu trendu zostáva
počet potratov výrazne vyšší ako v EÚ, čo poukazuje na pretrvávajúce nedostatky v sexuálnej
výchove a používaní antikoncepcie. Národný cieľ sa definuje všeobecne ako postupné
zlepšovanie podmienok reprodukčného zdravia matiek. Ďalším cieľom je zníženie
tehotenstiev neplnoletých dievčat, ktorých počet je vo východných regiónoch Slovenska
relatívne vysoký.
Cieľ 6 je reakciou na kritické šírenie infekčných chorôb v mnohých častiach sveta.
Väčšina globálnych hrozieb, akými sú napr. HIV/AIDS alebo malária, nepatria v súčasnosti
na Slovensku medzi najnaliehavejšie problémy. Výskyt HIV/AIDS je výrazne nižší ako v
krajinách EÚ.
Všeobecne sa však očakáva nárast ochorení na HIV/AIDS v dôsledku vyššej mobility
občanov SR v rozšírenej EÚ, ako aj geografickej blízkosti vysoko infikovaných oblastí
v Rusku a na Ukrajine. Výskyt tuberkulózy v poslednom desaťročí významne klesal a
v súčasnosti je porovnateľný s EÚ.
Obyvatelia SR sú podstatne viac ohrození chronickými ochoreniami, predovšetkým
srdcovocievnymi chorobami a nádormi. Vysoký výskyt zhubných nádorov a úmrtnosť na
rakovinu, najmä u mužov, si zasluhuje najvyššiu pozornosť. Národný cieľ preto smeruje na
znižovanie výskytu rakoviny na úroveň najzdravších krajín EÚ.
Európska únia zdôrazňuje aj to, že vo vzťahu k problému HIV/AIDS je dnes potrebné
ďalej posilňovať reakciu na národnej aj medzinárodnej úrovni, a to zo strany všetkých
partnerov, súkromných aj verejných subjektov, občianskej spoločnosti a medzinárodných
organizácií, zohľadňujúc pritom potrebu širšej účasti všetkých zainteresovaných strán v
partnerských krajinách. EÚ zdôrazňuje, že HIV/AIDS naďalej predstavuje hrozbu pre rozvoj,
ako aj život, zdravie a pohodu jednotlivcov, predovšetkým žien a detí. Z tohto dôvodu je
potrebné integrovať problematiku HIV/AIDS a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv do
politík a programov na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Rozhodujúci význam
má podpora rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien, aby mohli odmietať
predovšetkým nebezpečný sexuálny styk, a aby sa mohli chrániť pred infekciou (1).
Európska únia zostáva naďalej odhodlaná zohrávať mimoriadne dôležitú a vodcovskú
úlohu v tejto posilnenej reakcii, a to výraznejším zapojením sa do činností a politík, v plnej
spolupráci s partnerskými krajinami a na základe našich spoločných hodnôt, ktorými sú
ľudské práva a základné slobody, dodržiavanie demokratických zásad, zodpovednosť krajín a
rodová rovnosť, ako aj na základe spoločných záväzkov stanovených v európskom konsenze
o rozvoji, parížskej deklarácii o účinnosti pomoci, akčnom programe a v ďalších relevantných
vyhláseniach, dohodách, záveroch a pozíciách EÚ.
EÚ opätovne potvrdzuje svoju dôraznú podporu a záväzok voči plnému vykonávaniu
káhirského akčného programu, ktorý sa prijal na Medzinárodnej konferencii o populácii a
rozvoji (ICPD) v roku 1994, ako aj voči kľúčovým činnostiam pre ďalšie vykonávanie
akčného programu ICPD, dohodnutého na ICPD +5, a kodanského vyhlásenia a akčného
programu. Znovu zdôrazňuje, že pre dosiahnutie pekinskej akčnej platformy, káhirského
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akčného programu a rozvojových cieľov tisícročia (MDG) má rozhodujúci význam rozšírenie
prístupu k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a službách zdravotnej
starostlivosti.
EÚ okrem toho pripomína celkovú potrebu podpory pri posilňovaní systémov
zdravotníctva vrátane služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných na miestnej, verejnej,
súkromnej a komunitnej úrovni a podporu dlhodobých účinných iniciatív, aby sa do roku
2010 dosiahol všeobecný prístup k prevencii a liečbe HIV a k starostlivosti, ktorá súvisí s
touto nákazou, a do roku 2015 ciele MDG, ktoré sa týkajú zdravia.
Sexuálne a reprodukčné zdravie tvorí integrálnu súčasť zdravia a plnohodnotného
života každého jednotlivca. So sexuálnym a reprodukčným zdravím korešpondujú ľudské
práva a slobody, ktorých zabezpečenie a efektívne uplatňovanie je základom pre
zlepšenie reprodukčného a sexuálneho zdravia všetkých obyvateľov SR. Zaistenie účinného
uplatňovania reprodukčných a sexuálnych práv je dôležité predovšetkým pre ženy a dievčatá,
nakoľko ony sú v prevažnej miere nositeľkami nerovnoprávneho postavenia v spoločnosti
v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia.
Vláda Slovenskej republiky si uvedomuje rozdiely v úrovni sexuálneho a
reprodukčného zdravia, ktoré naďalej existujú medzi obyvateľmi Slovenskej republiky.
Takisto uznáva, že nie všetci majú možnosť uplatňovať svoje sexuálne a reprodukčné práva
slobodne a zodpovedne. S cieľom zabezpečiť zvýšenie úrovne sexuálneho a reprodukčného
zdravia a účinné uplatňovanie príslušných práv a slobôd prijala vláda SR Národný program
ochrany sexuálneho a reprodukčného a zdravia.
Najdôležitejšími cieľmi v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia je zlepšiť
kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia, monitoring
a kontrolu sexuálne prenosných infekcií (SPI) vrátane HIV/AIDS a prevenciu onkologických
ochorení. Ďalšie oblasti sú prevencia a manažment domáceho násilia a sexuálneho
zneužívania, ako aj prevencia obchodovania so ženami.
Cieľom Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia je
poskytovať zdravotnícke služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v súlade
s domácou legislatívou a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná tak, aby bol
dosiahnutý maximálny potenciál zdravia a kvality života pre všetkých obyvateľov Slovenskej
republiky.
Hlavným obsahom Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia
je výhľadový plán v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (SRZ), pričom strategické
postupy potrebné pre jeho realizáciu sú vypracované v stredne dlhodobom horizonte na
obdobie rokov 2008 – 2012. Dokument je vypracovaný formou strategického plánovania, na
základe konzultácií a priamej účasti expertov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Na začiatku 90. rokov 20. storočia sa vnímal problém sexuálneho a reprodukčného
zdravia v bývalom Československu veľmi zjednodušene, ako problém vysokého počtu
potratov. Pohľad z hľadiska kvality života a reprodukčných ľudských práv priniesla až
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konferencia OSN v Káhire v roku 1994. Z analýz, ktoré sa vykonali na stretnutiach
organizovaných českými a slovenskými mimovládnymi organizáciami na začiatku 90. rokov
20. storočia vyplynulo, že príčiny vysokého počtu potratov boli veľmi komplexné.
Liberalizácia interrupčného zákona v 50. rokoch prebehla v prostredí bez sexuálnej výchovy a
bez antikoncepcie. Antikoncepcia sa zjavila až neskôr, v 60. rokoch, ale v tom čase bol k nej
veľmi negatívny postoj nielen laickej, ale aj profesionálnej verejnosti. Sterilizácia bola a stále
zostáva temer nedostupným výkonom pre legislatívnu bariéru. V tom čase bola ekonomicky
výhodnejšia interrupcia, ktorá bola bezplatným výkonom. Na regulovanie plodnosti sa tak
využívali interrupcie namiesto antikoncepcie.
Sexuálne a reprodukčné zdravie v marginalizovaných skupinách
Marginalizované a znevýhodnené sú tie skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych
objektívnych alebo subjektívnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu,
k zdravotníckym službám a pod. Bariéry, ktoré musia prekonávať, sú rôznorodé, či už
ekonomické, politické, kultúrne alebo zdravotné. Nejde o homogénnu skupinu obyvateľov.
Z tohto hľadiska môžeme medzi marginalizované skupiny zaraďovať zdravotne postihnuté
osoby, osoby v sociálnej núdzi, dospievajúcu mládež, migrantov a príslušníkov etnických
skupín. Špecifickú pozornosť si zasluhujú utečenci v táboroch vzhľadom na stres, kultúrne,
rečové a vzdelanostné bariéry, ako aj rómska komunita. Osobitne treba prihliadať na
zdravotné potreby žien a dievčat z marginalizovaných a znevýhodnených skupín, ktoré často
čelia viacnásobnej diskriminácii, a v tejto súvislosti zabezpečiť, aby svoje reprodukčné
a sexuálne práva mohli uplatňovať slobodne, bez akejkoľvek diskriminácie a donútenia.
Jednou zo znevýhodnených skupín na Slovensku je rómska komunita žijúca
segregovane v osadách s nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami, často bez vyriešených
majetkovoprávnych vzťahov a infraštruktúry. V kombinácii s chudobou, nízkou
vzdelanostnou a zdravotnou úrovňou tejto komunity, s negatívnymi stereotypmi
a predsudkami zo strany majority a etnickou diskrimináciou, sa tieto faktory podieľajú na
znevýhodnenom postavení tejto časti rómskej populácie. Je nevyhnutné, aby sa tieto bariéry
odstránili, aby sa mohol zabezpečiť efektívny prístup k službám zdravotnej starostlivosti
vrátane služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia aj pre znevýhodnenú rómsku komunitu.
Na tento účel je potrebné zabezpečiť spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov
a aktívnu participáciu samotnej rómskej komunity pri zlepšovaní prístupu k službám
reprodukčného zdravia.
Tzv. rómsky problém na Slovensku, má svoje historické, kultúrne a sociálne pozadie a
presahuje hranice Slovenska. Na základe analýz, ktoré sa vykonali na diskusných stretnutiach
organizovaných nadáciou Inforoma so sídlom v Bratislave a Dreyfus Health Foundation z
USA so sídlom v New Yorku, sú príčiny tohto stavu komplexné. Rómska komunita nie je
homogénna. Problémovou skupinou je tá časť rómskej komunity, ktorá žije segregovane, v
osadách, často bez vyriešených základných majetkovoprávnych vzťahov, bez infraštruktúry, s
nevyhovujúcimi hygienickými a sociálnymi podmienkami, s nízkou vzdelanostnou a
kultúrnou úrovňou. Vysoká pôrodnosť sa podľa analýz vykonaných na uvedených stretnutiach
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podieľa na prehlbovaní existujúcich problémov. Vysoká pôrodnosť a mnohodetnosť vytvára
situáciu, že deťom sa zo strany rodičov mnohokrát nevenuje primeraná zdravotná
starostlivosť, nezískavajú dostatočné vzdelanie a v neskoršom období sa nedokážu presadiť na
trhu práce, ktorý je stále náročnejší. Vzniká začarovaný kruh, ktorý sa prehlbuje a vyvoláva
rast napätia v spoločnosti.
Na nízkej úrovni sexuálneho a reprodukčného zdravia rómskej komunity sa podieľajú
nasledovné faktory:
− nerovnoprávne postavenie rómskych žien v ich rodinnej hierarchii,
− nedostatok informácií o možnostiach, ako kontrolovať svoju plodnosť, prípadne
nedostatočná snaha a nedostatočná podpora zo strany komunity,
− nedostatočné informácie a motivácia sledovať svoje zdravie všeobecne a reprodukčné
zdravie zvlášť – návštevy v prenatálnych poradniach, onkologická prevencia, prevencia
sexuálne prenosných infekcií a zápalových ochorení pohlavných orgánov,
− nedostatočná motivácia zdravotníckych pracovníkov aktívne pristupovať k riešeniu
problémov sexuálneho a reprodukčného zdravia,
− zrušenie návštevnej služby pôrodných asistentiek,
− chýbanie možnosti zvýhodnenia sociálne slabých vrstiev v prístupe k antikoncepcii.
Spoločnosť musí o existencii marginalizovaných a znevýhodnených skupinách vedieť
a musí sa snažiť ich rôzne handicapy a bariéry pomáhať odstraňovať.
Záver
Miléniové ciele sústredia pozornosť svetového spoločenstva na dosiahnutie
podstatného, merateľného zlepšenia kvality života ľudí. Stanovia merateľné kritériá nielen pre
rozvojové, ale aj pre bohaté krajiny a medzinárodné inštitúcie, ktoré podporujú rozvojové
programy v menej rozvinutých častiach sveta. Prvých sedem cieľov je vzájomne prepojených
a smerujú k znižovaniu chudoby a zlepšeniu zdravia hlavne matiek a detí – vo všetkých jej
formách. Posledný cieľ – globálne partnerstvo pre rozvoj – pojednáva o prostriedkoch na
dosiahnutie predchádzajúcich siedmych cieľov a o pomoci rozvinutých krajín tým
najchudobnejším.
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MLADÍ A HIV: EURÓPSKA SIEŤ NA VYTVORENIE INOVATÍVNEJ KAMPANE
PREVENCIE HIV/AIDS – EURÓPSKY PROJEKT SUNFLOWER

M. Kožárová, J. Kollárová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Pandémia HIV/AIDS je problém, ktorým majú všetky krajiny sveta. Preventívne
aktivity určené najmä mladým pomáhajú výrazným spôsobom bojovať proti novozískaným
infekciám vírusom HIV.
Projekt SUNFLOWER je spolufinancovaný akčným programom Spoločenstva v
oblasti verejného zdravia 2007 – Európskou Komisiou, a to výkonnou agentúrou pre „Zdravie
a spotrebiteľov (EAHC)“. Hlavným cieľom projektu je odporučiť overenú preventívnu
kampaň, určenú práve mladým, ktorí v prípade rizikového správania môžu byť najviac
ohrození infekciou HIV.
Projekt SUNFLOWER združuje 10 inštitúcií z 8 krajín Európy. Každý z partnerov
projektu SUNFLOWER mal za úlohu zbierať a analyzovať všetky dostupné údaje týkajúce sa
problematiky HIV/AIDS na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Na základe vyhodnotenia
dotazníkov sa určili efektívne odporúčania pre tých, ktorí priamo preventívne opatrenia
v teréne vykonávajú. Zhromaždili sa a vyhodnotili informácie o preventívnych aktivitách
určených pre mladých. Osvedčené postupy a praktiky zo všetkých participujúcich štátov sa
zverejnia v spoločnej publikácii. Ďalej mladí reprezentanti jednotlivých krajín navrhli na
spoločnom seminári v Miláne spôsob preventívnej kampane, ktorú po zhodnotení účinnosti
bude možné implementovať do lokálnych aktivít v oblasti prevencie HIV/AIDS na využitie v
nových krajinách EÚ.
V rámci internetovej výzvy komunitárneho programu „Public Health 2007“ sa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach prihlásil do projektu
SUNFLOWER. Výzvu podala organizácia ANLAIDS Sez. Lombardia so sídlom v Miláne,
Taliansko. ANLAIDS Sez. Lombardia je neštátna organizácia, ktorá od svojho založenia
v roku 1985 presadzuje štúdium a výskum prevencie HIV/AIDS, organizuje tréningové kurzy
pre zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov, organizuje zdravotné vzdelávanie
a preventívne kampane, publikuje letáky a organizuje ad hoc akcie v školách, na pracoviskách
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a vo verejne dostupných centrách. Podporuje klinický výskum, prevádzkuje útulok
(HOSPICE) a centrum dentálnej starostlivosti. Po viac ako ročnom schvaľovacom procese sa
1. mája 2008 oficiálne začína projekt: „Young and HIV: European Network to Arrange an
Innovative Prevention Campaign and to Exchange Good Practices – Experiences in Europe –
SUNFLOWER“. Pod vedením ANLAIDS (Associazionale Nazionale per la Lotta control
AIDS Sez. Lombardia, Italia) je do projektu asociovaných 10 inštitúcií z 8 krajín Európy.
Ďalšími našimi partnermi sú: Bulharská asociácia pre plánovanie rodiny a sexuálne zdravie
(Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association), Terapeutické centrum pre
drogovo závislých v Grécku (Therapy Center for Dependent Individuals, KETHEA), Terrence
Higginsova dobročinná spoločnosť z Anglicka (Terrence Higgins Trust, United Kingdom),
Virologický inštitút v Rumunsku (Stefan S. Nicolau – Institute of virology, Bucharest), AIDS
centrum z Litvy (Lithuanian AIDS Center, Vilnius), Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem z Čiech, Talianska sieť séro-pozitívnych osôb (Network Persone Sieropositive, Italia),
Rumunské centrum profylaxie (Centrul Profilaxia s.r.l., Romania), Služby psycho-sociálneho
poradenstva Univerzitnej nemocnice v Nemecku (Praxis Psychosoziale Beratung, Frankfurt
am Main, Germany).
Materiál a metódy
Všetci partneri projektu SUNFLOWER jednotne vypracovali dotazník I. obsahujúci
základné charakteristiky každej participujúcej organizácie, dostupné epidemiologické údaje o
problematike HIV/AIDS na národnej, regionálnych a lokálnych úrovniach. Vyhotovili
zoznam aktivít prevencie HIV pre mladých a vypracovali zoznam organizácií, ktoré sa v
jednotlivých krajinách zaoberajú danou problematikou, a to na všetkých úrovniach. Dotazník
II. obsahoval literárnu rešerš o epidemiologickej situácii a legislatíve HIV/AIDS,
o preventívnych aktivitách organizovaných najmä pre mladých a základné údaje o výskyte
HIV/AIDS v jednotlivých štátoch, teda aj v SR.
Internetovská stránka projektu SUNFLOWER – http://www.sunflower-project.eu/ sa
pripravila vo všetkých jazykoch participujúcich krajín a je sprístupnená aj na web stránke
úradu www.ruvzke.sk (obr. 1 a 2).

Obr. 1, 2. Internetové stránky projektu SUNFLOWER
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V rámci plnenie druhej etapy projektu SUNFLOWER bolo potrebné vypracovať
spoločnú správu, ktorá obsahovala základné informácie:
a) o súčasnej situácii v HIV/AIDS na Slovensku,
b) o šírení sa HIV/AIDS medzi mladými ľuďmi,
c) o histórii HIV/AIDS na Slovensku.
Ďalej bolo potrebné zmapovať aktuálnu situáciu v problematike prevencie HIV/AIDS.
Konkrétne informácie a názory sa získali prostredníctvom dotazníkových prieskumov:
a) Dotazník 1 (Questionnaire) bol určený riadiacim a rozhodovacím subjektom
vládnych a mimovládnych inštitúcií. Dotýkal sa v podstate finančného zabezpečenia
programov prevencie HIV/AIDS, určených najmä pre mladých ľudí. Oslovených bolo spolu
60 vedúcich pracovníkov:
−
−
−
−

z ministerstiev – MZ a MŠ SR,
z vyšších územných celkov – odbory zdravotníctva a školstva,
z občianskych združení a mimovládnych organizácií,
regionálni hygienici.

Odpovedalo 50 oslovených, čo je 83,33 %. Najviac hodnotených dotazníkov bolo zo
štátnej správy, a to z RÚVZ v SR a úradov vyšších územných celkov – samosprávne kraje.
Odpovedala kancelária WHO na MZ SR. Do vyhodnotenia sa zakomponovali aj odpovede
mimovládnych organizácií.
b) Dotazník 2 (Semi-structured interview) bol určený pre kľúčových operátorov –
pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na edukačných aktivitách, zameraných na prevenciu
HIV/AIDS, určených najmä mladým. Oslovených bolo spolu 41 inštitúcií, odpovedalo 33
oslovených, čo je 80,49 %. Najviac hodnotených dotazníkov bolo zo štátnej správy, a to
najmä z RÚVZ v SR, ostatné výpovede poskytli mimovládne organizácie.
Výsledky a diskusia
Vychádzajúc z vyhodnotených dotazníkov, z výsledkov SWOT analýzy v jednotlivých
participujúcich krajinách a rešpektujúc lokálny kontext zistený jednotlivými riešiteľmi
projektu, určili sa efektívne postupy, ktoré by sa mohli – pri maximálnom rešpektovaní
sociálnych, kultúrnych, náboženských, etnických hodnôt a vzdelávacieho systému v každej
zúčastnenej krajine – zaviesť a používať. S cieľom rozšíriť „dobré postupy“, ktoré sa zistili na
lokálnych úrovniach a pripraviť čo možno najlepšiu kampaň pre prevenciu HIV/AIDS,
predložili partneri projektu „SUNFLOWER – ODPORÚČANIA“, t.j. 10 bodov, použiteľných
pre štátne aj mimovládne organizácie, zaoberajúce sa problematikou HIV/AIDS:
1. Jazyk, používaný pri kampaniach zameraných na prevenciu HIV, musí byť jasný a
jednoznačný. Je nevyhnutné, aby slovo “kondóm-prezervatív” bolo spomenuté presne
a zrozumiteľne. Pri kampaniach zameraných na prevenciu HIV, ostatných pohlavne
prenosných infekcií a na sexuálne zdravie všeobecne sa v krajinách EÚ nemajú používať
eufemizmy (zjemňujúce výrazy).
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2. Aktívne propagovať testovania tehotných žien na HIV protilátky.
3. V každej krajine EÚ vytvoriť na národnej úrovni základný súbor údajov, kde by
bolo možné monitorovať incidenciu a prevalenciu HIV prinajmenšom podľa pohlavia, veku,
sexuálnej orientácie, spôsobu prenosu, etnického/kultúrneho pôvodu, dosiahnutého vzdelanie
a geografického členenia štátu.
4. Zahrnúť do základných školských osnov edukačné programy, zaoberajúce sa
problematikou vzájomnej súvislosti medzi pohlavným životom a HIV.
5. Do kampaní prevencie HIV medzi mladými ľuďmi zahrnúť aj sociálne siete, ako
napríklad Facebook, Youtube a Twitter
6. Vytvoriť na národnej úrovni štandardné podmienky pre poskytovanie služieb
mladým ľuďom v problematike HIV a sexuálneho zdravia. Samotné služby mladým ľuďom
ako také, by mali byť uznávané a monitorované najmä mladými ľuďmi.
7. Priznať mladých ľuďom vlastnícke práva na kampane zamerané na HIV a sexuálne
zdravie mladého človeka. To znamená vybudovať partnerstvo „Mladí – Dospelí“ pre tvorbu,
implementáciu, riadenie takýchto kampaní a výmenu názorov na preventívne stratégie v
Európe.
8. Etablovať štandardy, kritéria a vhodné kvalitatívne a kvantitatívne indikátory na
meranie efektívnosti a výsledkov preventívnych kampaní.
9. Preventívne kampane by mali byť neustále sa vyvíjajúcim procesom s cieľom
dosiahnutia verifikovateľných výsledkov.
10. Posilniť spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými partnermi, ako sú štátna a
verejná správa, politici, administratíva, médiá, súkromná sféra, mimovládne organizácie a
terénni pracovnici.
S cieľom pripraviť čo možno najlepšiu kampaň pre prevenciu HIV/AIDS, sa v
decembri v roku 2009 zorganizovalo v Miláne stretnutie mladých ľudí z krajín, ktoré sa
podieľajú na plnení projektu SUNFLOWER. Účastníci pracovného seminára „pretavili“ svoje
názory a očakávania do konkrétnych materiálov – veľký a výrazný plagát, šikovné, malé
letáky, logo na tričko, čapicu a na šnúrku na mobil. Tieto pomôcky sa v októbri 2010 použili
pri hromadných kampaniach v nových krajinách EU, participujúcich na projekte
SUNFLOWER. Kampaň sa organizuje pre študentov druhých ročníkov v tých istých
stredných školách, kde v minulom školskom roku prebehla v prvých ročníkoch dotazníková
akcia. Dotazník o znalostiach a rizikovom správaní sa vo vzťahu k HIV/AIDS je anonymný
a zúčastňuje sa ho približne 500 študentov. Po edukačnej kampani vyplnia účastníci rovnaký
dotazník. Účinnosť kampane sa posúdi vyhodnotením dotazníkov a porovnaním
vzdelanostnej úrovne tých istých študentov „pred“ a „po“ kampani.
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Záver
Pandémia HIV/AIDS je problém, s ktorým bojuje celý svet. Prevencia sa považuje za
jednu z najefektívnejších a najlacnejších foriem boja proti infekcii vírusom HIV. Respondenti
dotazníka pre mienkotvorné subjekty v SR pomenovali aj prekážky v oblasti prevencie
HIV/AIDS:
1. Psychologické – konzervatívne nazeranie na otázky sexuality, náboženské
predsudky, verejná mienka ovplyvnená stanoviskom: „Radšej o týchto záležitostiach
nevedieť, nehovoriť!“;
2. Politické – na základe prezentovania názoru, že vzhľadom na pomerne nízku zistenú
prevalenciu HIV-pozitivity u nás sa „HIV/AIDS Slovenska netýka!“ (čo je veľmi
neprofesionálne a zavádzajúce stanovisko!), kompetentné osoby často nemajú záujem o
komplexné riešenie tejto problematiky. Je to dlhodobý proces, výsledky sa nemôžu vzťahovať
na jedno volebné obdobie;
3. Odborné – neexistuje multisektorová a interdisciplinárna spolupráca odborníkov;
4. Finančné – nedostatok zdrojov na realizáciu projektov, na zaplatenie erudovaných
odborníkov, na vydávanie pútavých vzdelávacích materiálov ako sú plagáty, letáky, brožúry,
DVD filmy, videokazety, atď.
Je potrebné veľmi pozitívne zhodnotiť ciele projektu SUNFLOWER, a to hlavne
kampaň od „mladých a pre mladých“ s objektívne zhodnotenou účinnosťou. Pre inovovanie
už existujúcich, rutinne vykonávaných preventívnych aktivít, určených najmä mladým
ľuďom, ktorí by sa z neznalosti mohli správať veľmi rizikovo a vystaviť sa tak infekcii HIV,
poslúži pripravovaná publikácia najlepších preventívnych opatrení v štátoch združených v
projekte SUNFLOWER.
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Životné podmienky a zdravie, 2011

ZAPOJENÍ TERÉNNÍ PRAXE DO PREGRADUÁLNÍ VÝUKY
OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

V. Valenta
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Česká republika

Hygiena a epidemiologie jsou lékařské obory preventivní medicíny. Jejich uplatnění
v praxi ochrany a podpory veřejného zdraví z nich činí i společensky významnou, zajímavou
a atraktivní profesi, jejíž úloha stoupá s rozvojem demokracie a poznání. Přesto je problém
získat pro práci v orgánu ochrany veřejného zdraví či zdravotním ústavu mladé lékaře.
Pominu-li různé výkyvy v chápání a výkladu zákona o ochraně veřejného zdraví jako nástroje
nikoliv jenom zdravotně policejního, ale jako legislativní opory moderního pojetí ochrany a
podpory zdraví v plném smyslu i znění Ottavské charty, pak tou základní příčinou nezájmu
studentů a absolventů lékařských fakult je nedostatečné propojení pregraduální výuky s praxí.
Jakkoliv příkrý se tento soud může zdát, skutečnost je taková, že na rozdíl od
chirurgie, interního lékařství či dalších klinických oborů, při jejichž výuce student vždy stojí u
lůžka nemocného či u operačního stolu, při výuce hygieny a epidemiologie zůstává student
v posluchárně. První kontakt s terénem hygienické služby se pak odehrává až v rámci
předatestační přípravy v případě lékařů v oboru všeobecné lékařství, v případech ostatních
kontakt chybí zcela. Tato situace, která se promítá nejen do zájmu o obor, ale i do
mezioborové spolupráce při ochraně veřejného zdraví, nás vedla k tomu, abychom se pokusili
ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou University Karlovy v Praze zapojit do výuky a tím
zaplnit tuto „mezeru ve vzdělání“ a zároveň přitáhnout studenty do naší běžné práce.
Metodika
Nejvhodnější formou realizace výuky na hygienické stanici se ukázaly být dvoudenní
povinně volitelné kursy zaměřené na vybraná témata z hygieny komunální, hygieny výživy,
hygieny práce, epidemiologie a spolupráce na zdravotní politice kraje. Jejich výsledná
podoba je samozřejmě kompromisem mezi možnostmi a přáním. Skloubit denní rutinu,
běžnou agendu hygienické stanice, časový harmonogram i naše technické možnosti
s požadavkem na maximální efektivitu výuky, kapacitu školitele i medicínsky atraktivní výběr
témat není vždy jednoduché.
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Pro hladký průběh kursu, který by pouze minimálně omezil činnost hygienické stanice
a maximálně vyšel vstříc studentům, jsme zvolili 15ti hodinový blok výuky realizovaný ve
čtvrtek a pátek, tedy mimo úřední dny. Limitován je i počet účastníků jednoho kursu na
maximálně 3 studenty tak, abychom umožnili praktickou výuku nejen v prostorách stanice,
ale i přímo při terénním šetření. Pro mimoliberecké studenty organizačně zajišťujeme i
ubytování a stravování. Povinně volitelný kurs je určen pro studenty 3. a 4. ročníků a probíhá
jak v letním tak zimním semestru.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje je studentům představena jako správní
úřad a odborné zařízení orgánu ochrany veřejného zdraví, které provádí hodnocení a řízení
zdravotních rizik, analýzy zdravotního stavu a rizikových faktorů životního a pracovního
prostředí, státní zdravotní dozor a také se aktivně podílí na formulování a realizaci zdravotní
politiky Libereckého kraje. Její jednotlivé obory vedou krajští odborníci, členové i vedoucí
poradních sborů Hlavního hygienika České republiky, kteří také připravují náplň kursu a
osobně studenty vedou jako školitelé.
Pro povinně volitelné kursy z výše uvedených oborů jsou zpracovány stručné sylaby,
nichž jsou definovány cíl i náplň kursu:
Kurs z oboru epidemiologie: „Komplexní prevence virové hepatitidy typu B a C
v praxi“. Cílem kursu je ukázat preventivní i represivní epidemiologická opatření u virové
hepatitidy typu B a C, včetně systému sledování nosičů HBsAg v okrese Liberec a očkování.
Po probrání epidemiologie hepatitid se studenti aktivně účastní státního zdravotního dozoru
ve zdravotnickém zařízení, epidemiologického šetření u virové hepatitidy a navštíví vybrané
sterilizační centrum a virologickou laboratoř, kde se seznámí s diagnostikou hepatitid.
Kurs z oboru hygiena práce: „Pracovně lékařská problematika vybraného podniku“.
Cílem kursu je seznámit studenty s pracovně-lékařskou problematikou vybraného závodu.
Studenti se účastní státního zdravotního dozoru, měření a hodnocení rizikových faktorů a
zároveň navštíví i zařízení závodní preventivní péče.
Kurs z oboru hygiena obecná a komunální: „Vybrané problémové kapitoly nemocniční
hygieny a metodika hodnocení zdravotních rizik“. Cílem kursu je stručně seznámit
s metodikou hodnocení zdravotních rizik z vody, včetně problematiky legionell a ukázat
zdravotní rizika a jejich eliminaci při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních.
Studenti navštíví vybrané zdravotnické zařízení, včetně spalovny nebezpečných odpadů.
Kurs z oboru hygiena výživy: „Státní zdravotní dozor v hygieně výživy a předmětech
běžného užívání“. Cílem kursu je seznámit studenty se státním zdravotním dozorem v hygieně
výživy, se systémem rychlého varování i základy evropské a národní potravinářské
legislativy. Studenti se účastní šetření v terénu, posuzování rizika v potravinářských
provozovnách, odběru vzorků i laboratorního vyšetřování a došetřování alimentárního
onemocnění. Představeny jsou nástroje prevence vzniku alimentárních onemocnění včetně
vnitřního kontrolního systému provozovatelů HACCP. Problematika je doplněna vhodnou
kasuistikou.
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Kurs „Zdravotní politika v regionu“. Cílem kursu je seznámit studenty s tvorbou,
prosazováním a realizací zdravotní politiky založené na programu WHO Zdraví 21 v regionu.
Kontaktují a hovoří s vybranými gestory jednotlivých cílů zdravotní politiky Libereckého
kraje na jejich pracovištích. Na konkrétním příkladu si ozřejmí obsah a metodu prevence od
zdravotní výchovy, přes podporu zdraví, primární, sekundární i terciární prevenci až po
analýzy zdravotního stavu.
Kursy jsou zakončeny závěrečnou evaluací kursu a udělením zápočtu.
Výsledky
V průběhu let 2004 až 2008, tedy ve čtyřech školních rocích 2004/05 až 2007/08,
absolvovalo povinně volitelné kursy ve vybraných oborech na Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje celkem 58 studentů 3. a 4. ročníků 3. Lékařské fakulty University Karlovy
v Praze. Zájem studentů byl rovnoměrně rozložen v jednotlivých letech. Z oborů a témat byla
nejvíce preferována epidemiologie (29 studentů), dále spolupráce na zdravotní politice
regionu (11 studentů), hygiena komunální (9 studentů), hygiena výživy (8 studentů) a hygiena
práce (1 student). Kursy v posledních dvou oborech však byly zahájeny až ve školním roce
2006/07.
Nedílnou součástí všech kursů je závěrečná evaluace kursu, která nám poskytuje
žádoucí zpětnou vazbu jednak pro event. úpravu náplně i organizace kursu, ale především
nám odpovídá na otázku o smyslu těchto kursů.
V evaluačním dotazníku, který individuálně a anonymně vyplňuje každý student jsou
nejprve známkovány škálou 1 až 10 organizace a obsah kursu, metody výuky a přínos kursu
s ohledem na lékařské studium. Hodnotící škála 1 až 10 vyjadřuje rozpětí od výborné známky
(1) až po nejhorší známku (10). Při použití tohoto systému hodnocení byly získány následující
výsledky:
−
−
−
−

Organizace kursu: průměrná známka 1,06, rozpětí známek 1 až 2
Obsah kursu: průměrná známka 1,18, rozpětí známek 1 až 2
Metody výuky: průměrná známka 1,08, rozpětí známek 1 až 3
Přínos kursu: průměrná známka 1,44, rozpětí známek 1 až 4

Získané výsledky ve všech hodnocených kritériích a při použité hodnotící škále
považujeme za vynikající až překvapivé, na druhou stranu plně odpovídají nasazení a
přípravě, kterou pracovníci KHS Libereckého kraje kursům věnovali a věnují.
Nedílnou součástí evaluačního dotazníku jsou vedle aritmetické škály hodnocení i
otázky, v nichž studenti volnou formou hodnotí jednotlivé aspekty kursu, odpovídají na
kontrolní otázku k tématu, zamýšlejí se nad možností věnovat se v budoucnu dané
problematice a dávají podněty k organizaci i náplni kursů včetně dalšího komentáře.
Pro objektivitu hodnocení, možnost srovnání v časové řadě i vyčerpání celé šíře
požadované zpětné vazby jsou otázky formulovány po celou dobu konání kursů stejně.
Následně uvádím znění těchto otázek, nejčastější charakter odpovědí, včetně citací pro lepší
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vytvoření představy o přístupu studentů, jejich vnímání potřebnosti tohoto typu výuky i
ocenění naší práce:
Otázka č. 1: Získali jste představu o problematice oboru, tématu?
Studenti ve všech případech konstatovali, že získali představu o problematice oboru i
vybraném tématu, kterou neměli před absolvováním kursu (cituji: „Do tohoto kursu jsem o
této lékařské disciplíně nic nevěděl“.). Pojmy jako zdravotní dozor, zdravotní politika,
hodnocení zdravotních rizik, epidemiologická opatření buď před kursem neznali nebo si je
nedokázali spojit s konkrétní situací a náplní. Velmi podstatné bylo i pochopení souvislostí
mezi vyhodnocením zdravotního stavu, posouzením reálného rizika a jeho řízením ve formě
následných zdravotně politických, hygienických či protiepidemických opatření (cituji:
„Poprvé jsem pochopila, že posbíraná data mohou mít a mají praktické využití.“). Bohužel
spíše zarážející od studentů lékařské fakulty je hodnocení typu, cituji: „Vaše kursy jsou
jednou z mála cest, jak se dovědět něco o prevenci.“
Otázka č. 2: Jaká je úloha hygienické služby?
Odpovědi na tuto otázku nám potvrdily, že tématické, tudíž více atraktivní, zaměření
kursu bylo nutné dát do kontextu práce hygienické služby jako celku. Absence povědomí o
tom, co to je hygienická služba, orgán ochrany veřejného zdraví a jeho postavení ve
společnosti a úloha v péči o zdraví, se totiž ukázala jako zásadní. Svědčí o tom i následující,
v různé podobě se opakující citát: „Do tohoto kursu jsem vůbec neměla představu o úloze
hygienické služby.“
Kromě získání představy o systému ochrany veřejného zdraví a šíři jeho náplně (cituji:
„Byla jsem překvapená jak široký záběr má práce na hygienické stanici a jaké je její
fungování v regionu.“) bylo potěšujícím zjištěním i pochopení problematiky zdraví jako nejen
předmětu péče zdravotníků, ale jako celospolečenské a multisektorové záležitosti. Stejně tak
si studenti odnesli i poznání nutnosti propojit ochranu a podporu zdraví jako dva nedílné
nástroje základní zdravotní péče (cituji: „…je nutné provádět kontrolu, ale zároveň i
informovat a tím předcházet.“). Pozitivním zjištěním byl i fakt, že to, co cítíme často jako
neúnosnou byrokratickou zátěž oboru a naší práce, bylo v celkovém kontextu sdělení studenty
vnímáno nepříliš silně. Pouze v jednom případě se v hodnocení objevilo následující
konstatování, cituji: „Činnost působí dost úřednicky.“
Otázka č. 3: Měli byste zájem věnovat se této problematice?
Tato otázka v sobě skrývá tři okruhy našeho zájmu. Prvním je samozřejmě snaha
získat nové lékaře pro práci v hygienické službě. Z pohledu tohoto zájmu je nutné
konstatovat, že studenti v této fázi studia (3. a 4. ročník) ještě nejsou rozhodnuti o svém
budoucím zaměření, a tak většina odpovědí byla typu, cituji: „Problematika mne zaujala,
zvažuji i své další působení v této oblasti, vidím v této práci smysl, zatím nejsem rozhodnut.“
Další část odpovědí v sobě zahrnovala druhý okruh našeho zájmu, pro názornost opět
cituji: „Pravděpodobně ne, ale tento kurs mi přiblížil důležitost oboru a motivoval
k dodržování hygienických norem.“, případně: „Informace mohu využít ve své praxi.“. Tato
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sdělení jsou určitě povzbuzením pro budoucí spolupráci na úrovni orgán ochrany veřejného
zdraví a zdravotnické zařízení, kdy jenom vzájemné pochopení a respektování zájmu partnera
může přinést efektivní spolupráci.
Třetím pozitivním výstupem plynoucím z odpovědi na tuto otázku bylo vylepšení
„mediálního obrazu“ hygienické služby. Cituji: „Bylo pro mne příjemné zjištění, že
hygieničky nejsou jen ty zlé a nepříjemné ženské, které chodí všechno kritizovat a zavírat.
Váš kurs mne přesvědčil o tom, proč se hygienický dozor dělat musí a v čem spočívá.“
Otázka č. 4: Co vás na kursu nejvíce zaujalo?
Když pominu vysoce hodnocenou organizaci kursu, jíž se budu věnovat následně, tak
nejvíce zaujaly právě šíře oboru, jeho zajímavost, postavení orgánu ochrany veřejného zdraví
v regionu a samozřejmě odborná medicínská náplň. Bohužel zaujaly zejména proto, že to byly
pro studenty zřejmě informace nové, překvapivé. Tento fakt tedy znovu svědčí o potřebě
propojit při výuce terén a školu. Pro úplnost opět cituji: „Nejvíce mne dostalo, že to vůbec
nebylo tak nudné, jak to známe ze školy. Ani na chvilku jsem neměla pocit, že se nudím nebo,
že nevím, co tady dělám.“
Otázka č. 5: Další komentáře a podněty ke kursu?
V odpovědích na tuto otázku jsme čekali zejména náměty na jinou podobu a zlepšení
kursů, protože to byla v tomto rozsahu naše první zkušenost se studenty lékařské fakulty.
Místo toho jsme v odpovědích nalézali „jen“ poděkování a slova chvály jak k organizaci, tak
k náplni, přípravě, individuálnímu přístupu ke studentům a interaktivní formě výuky i
nasazení pracovníků KHS Libereckého kraje. Vysoce hodnocena byla vyváženost a pestrost
náplně, vytvořená atmosféra a prostředí výuky, stejně jako vstřícnost spolupracujících
organizací.
Pouze vrozená skromnost autora tohoto příspěvku brání kompletnímu uveřejnění této
části hodnocení kursu. Na druhou stranu je to jediná příležitost odměny všech, kteří se na
pořádání kursů podílejí, proto pouze několik posledních z řady obsahově stejných citací
z hodnotících dotazníků:
− „Kurs mne překvapil, čekal jsem šedivou teorii, místo toho zajímavá témata i forma
výuky.“
− „Takové hodnocení nedávám každý den, ale bylo to naprosto úžasné, doporučuji všem.“
− „Tolik ochoty a hezkého zacházení se mi dlouho nedostalo, děkuji.“
− „Děkuji, byl to nejlepší kurs, který jsem na naší škole absolvovala.“
− „Mohli byste převzít větší část výuky z programu 3. Lékařské fakulty.“
Jakkoliv jsou tato hodnocení lichotivá, bereme je samozřejmě s rezervou a v případě
poslední citace chápeme nadsázku, na druhou stranu i ta o něčem vypovídá. Hlavně ale
bereme toto hodnocení jako závazek ve stejném duchu pokračovat a jako ten nejsilnější
argument do polemiky, zda hygienické stanice do výuky zapojit či nikoliv.
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Závěry
1. Čtyřletá zkušenost s vedením povinně volitelných kursů ve vybraných oborech a
tématech hygieny a epidemiologie v terénu hygienické služby prokázala životaschopnost a
zejména potřebnost tohoto typu výuky. Vhodným, pro studenty atraktivním způsobem kursy
přinesly praktickou a konkrétní informaci o realizaci oboru v praxi. Studenti si vytvořili
ucelenou představu o pojmech a činnostech v ochraně a podpoře zdraví, které znali
nedostatečně či si je nedokázali propojit s konkrétní situací a náplní. Kursy také umožnily
nahlédnout do problematik, ke kterým se v rámci běžné výuky nelze dostat.
2. Bližší, ve většině případů však také první seznámení studentů s hygienickou
službou, se systémem orgánu ochrany veřejného zdraví, jeho smyslem a náplní práce,
vytvořilo dobré předpoklady nejen pro profesní orientaci studentů, ale i pro budoucí
vzájemnou spolupráci a respektování požadavků a potřeb ochrany veřejného zdraví.
V neposlední řadě kursy korigovaly i určitý negativní mediálně virtuální obraz hygieny.
3. Vynikající hodnocení kursů studenty, a to ve všech sledovaných kritériích, je
samozřejmě oceněním naší práce a povzbuzením v našem úsilí, aby si hygienická služba i
nadále udržovala vysokou odbornost.
4. Zvolená forma kursů vyhovuje jak z hlediska studentů, tak z hlediska vnitřních
požadavků a podmínek hygienické stanice. Z hlediska vnějších podmínek je však tento model
dlouhodobě neúnosný, protože probíhá pouze na základě iniciativy jedné hygienické stanice a
na ní zůstal omezen. Dalším limitujícím faktorem je dobrovolný závazek Krajské hygienické
stanice na jehož základě kursy probíhají zdarma. Pokud má být udržena vysoká profesionální
úroveň kursů (viz hodnocení) je nutné tuto činnost hradit ve standardním režimu jako ostatní
výuku či najít jiný způsob v rámci náplně orgánu ochrany veřejného zdraví.
5. Doporučení:
− Definovat potřebu lékařů v systému ochrany veřejného zdraví na základě personální a
věcné analýzy činností a náplně.
− Do standardizované podoby výukových programů hygieny a epidemiologie na lékařských
fakultách zařadit vhodnou formou praxi v terénu hygienické služby.
− S ohledem na personální vývoj, věkovou strukturu a stávající kapacitu krajských
hygienických stanic a zdravotních ústavů začít s výukou neprodleně.
6. Touto cestou děkuji 3. Lékařské fakultě University Karlovy, že vytvořila prostor ve
svém výukovém plánu pro konání těchto kursů.
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ODVYKANIE OD FAJČENIA
V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU
G. Štefková1, K. Bernasovská2
1

2

Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice
Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice

Závislosti predstavujú vážny problém pre jednotlivca, rodinu, komunitu a celú
spoločnosť. Jednou zo závislosti je fajčenie. Fajčenie je zlozvykom, ktorý sa v našej
spoločnosti, ale aj v celom civilizovanom svete hlboko zakorenil. Závislosť na tabaku má v
Medzinárodnej klasifikácii chorôb samostatný medicínsky kód ako diagnóza F-17 (ide
o najčastejšiu duševnú chorobu). Užívanie tabaku, predovšetkým vo forme fajčenia cigariet
patrí v súčasnosti k najrozšírenejším príčinám chorobnosti a úmrtnosti. Fajčenie je najlepšie
preskúmaným a zdokumentovaným rizikovým faktorom, ktorý sa podieľa na vzniku chorôb
dýchacieho a srdcovocievneho systému. Na Slovensku sa odhaduje, že ročne zomrie v
príčinnej súvislosti s fajčením 11 000 ľudí (1).
Najzraniteľnejším obdobím, v ktorom vznikajú prvé skúsenosti s užívaním tabaku, je
detský a adolescentný vek, čiže vek, v ktorom tieto skúsenosti často vedú k vzniku a vývoju
fajčiarskeho návyku (2).
Predpokladom úspechu v boji proti fajčeniu, resp. v prevencii a odstraňovaní fajčenia,
je mnohostranný trvalý, dlhodobý a cieľavedomý proces zo strany celej spoločnosti,
predovšetkým zo strany rodičov, školy a zdravotníckych pracovníkov. Kľúčovú úlohu v
iniciácii a motivácii prestať fajčiť zohrávajú lekári prvého kontaktu. Ročne ich navštívi viac
ako 80% populácie, podľa pohlavia častejšie ženy (3).
Napríklad v roku 2005 sa realizoval v ČR projekt (4), v ktorom bolo zapojených 976
praktických lekárov, za účelom zistenia postupov pri odvykaní pacientov od fajčenia.
Pomocou tohto projektu až 38 % fajčiarov zo súboru prestalo fajčiť, čo je dôkazom toho, že
praktickí lekári môžu byť úspešní pri odvykaní od fajčenia.
Materiál a metódy
Príspevok prezentuje názor mladých ľudí na ambulantné pôsobenie lekárov prvého
kontaktu v boji proti fajčeniu, resp. faktory ovplyvňujúce fajčenie pacientov. Súbor tvorilo
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426 mladých ľudí z vysokých škôl zdravotníckeho smeru, a to: 103 mužov (24,2 %) a 323
žien (75,8 %), v priemernom veku 23 ± 4,79 rokov. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch január
– apríl 2009 dotazníkom.
Sledovali sme tieto faktory ovplyvňujúce motiváciu prestať fajčiť:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

záujem nevystavovať fajčeniu deti, rodinu a priateľov,
zdravotno-výchovné pôsobenie,
zvyšujúce sa dôkazy o zdravotnom riziku,
širšia ponuka liečby a prostriedkov odvykania,
naliehanie partnera, rodiny alebo priateľov,
odporúčanie lekára,
odporúčanie lekárnika,
zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu na verejnosti,
ch) výška cenovej ponuky,
bezplatné telefónne poradenstvo.

Respondenti hodnotili jednotlivé faktory na stupnici od 1 – 10 (kde 1 = slabý vplyv, 10
= silný vplyv).
Získané údaje od respondentov sme následne spracovali v MS Excel a MS Word. Zo
štatistických metód sme použili postupy a pojmy štandardnej deskriptívnej štatistiky, t.j.
vyhodnotili sme základné charakteristiky súboru dát: aritmetický výberový priemer a
smerodajnú výberovú odchýlku. Osobitne sme hodnotili súbor mužov a žien.
Výsledky a diskusia
V našom prieskume prezentujeme názor mladých ľudí na opatrenia, resp. faktory,
ktoré môžu pomôcť pri odvykaní fajčenia u pacientov v ambulancii lekárov prvého kontaktu.
V oblasti prevencie fajčenia zdravotnícki pracovníci majú ideálnu pozíciu na to, aby zohrali
kľúčovú úlohu v kontrole požívania tabakových výrobkov, vytváraním celospoločenskej
atmosféry v odmietaní užívania návykových látok a rešpektovaním dodržiavania práva ľudí
na prostredie bez tabakového dymu.
Potenciálne príležitosti pre lekárov na odporúčanie obmedzovania fajčenia u svojich
klientov sú veľké. Lekári sú spravidla v dennom kontakte s ľuďmi a preto majú možnosť
pomáhať im pri zmene ich správania. Môžu poradiť, viesť a odpovedať na otázky, ktoré sa
týkajú následkov užívania tabaku, môžu pomáhať pacientom skončiť s fajčením a varovať
deti a dospievajúcu mládež pred nebezpečenstvami spojenými s fajčením (4). V našom
prieskume faktor ,,odporúčanie lekára“ sa v skupine mužov (n = 21), aj v skupine žien (n =
74) hodnotil stredne slabým vplyvom (hodnota 5) (obr. 1 a 2).
Najsilnejším motivujúcim faktorom zanechania fajčenia je podľa 39 % mužov (n = 38)
aj 33 % žien (n = 108) ,,záujem nevystavovať fajčeniu deti, rodinu a priateľov“ (hodnota 10).
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Obr. 1. Faktory ovplyvňujúce zanechanie fajčenia u žien

Ďalším silne motivujúcim vplyvom na zanechania fajčenia je podľa mužov (n = 17)
,,naliehanie partnera, rodiny alebo priateľov“, (hodnota 10) a podľa žien (n = 70) má tento
faktor stredne slabý vplyv (hodnota 5).
Zaujímavým zistením je rozdielny názor mužov a žien na faktor ,,výška cenovej
ponuky“. Muži (n = 18) tomuto faktoru prisudzujú silný vplyv (hodnota 10), na rozdiel od
žien (n = 81), ktoré mu priradili nerozhodný vplyv (hodnota 5).
Ako slabý faktor sa hodnotilo ,,bezplatné telefónne poradenstvo“ v skupine mužov (n
= 46; t.j. 45,1 %), aj v skupine žien (n = 261; t.j. 81 %), ktorému respondenti priradili hodnotu
1.
Ďalším sledovaným faktorom bol ,,zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu na
verejnosti“. Muži (n = 20) tomuto faktoru priradili veľmi slabý vplyv (hodnota 1), na rozdiel
od žien (n = 63), ktoré mu priradili stredne slabý vplyv (hodnota 5).
Muži v strednom veku (40 – 59 rokov), ktorí fajčia 20 a viac cigariet denne, majú
dvoj- až trojnásobne vyššie riziko prekonania vážnej srdcovej príhody v porovnaní s
nefajčiarmi. Podobne Framinghamská štúdia ukázala u mužov fajčiarov vo veku 35 – 44
rokov 3-násobné vyššie relatívne riziko výskytu kardiovaskulárnych chorôb (KVCH), čím
potvrdila, že fajčenie významne zvyšuje riziko týchto ochorení a významne skracuje život tak
pacientom s KVCH, ako aj ľuďom bez neho (5).
V hierarchii faktorov motivujúcich fajčiarov na zanechanie fajčenia je podľa
priradených bodov (1 – 10) v našom súbore (n = 426) budúcich zdravotníckych pracovníkov
(mužov aj žien) najsilnejším motivujúcim vplyvom záujem nevystavovať fajčeniu deti, rodinu
a priateľov (1. miesto). Na druhom mieste (stredný vplyv) sú: zdravotno-výchovné pôsobenie,
zvyšujúce sa dôkazy o zdravotnom riziku, širšia ponuka liečby a prostriedkov od odvykania,
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naliehanie partnera, rodiny alebo priateľov, odporúčanie lekára, odporúčanie lekárnika, výška
cenovej ponuky. Najslabší vplyv (3. miesto) majú: zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu na
verejnosti, bezplatné telefónne poradenstvo. Pri komparácii výsledkov medzi pohlaviami sú
ženy výrazne nerozhodnejšie ako muži.
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Obr. 2. Faktory ovplyvňujúce zanechanie fajčenia u mužov

Výsledky týchto opatrení sú porovnateľné aj s realizovaným projektom Čupku (4), kde
najúčinnejším opatrením v boji proti fajčeniu v súbore praktických lekárov zhodne s naším
súborom mladých ľudí je ,záujem nevystavovať fajčeniu deti, rodinu a priateľov (obr. 3).
Najnovšie výskumy v súbore dospelej populácie ukazujú, že dennými fajčiarmi sú
prevažne muži vo veku 50 – 59 rokov, robotníckych povolaní a nezamestnaní. Medzi
nefajčiarmi sú najčastejšie zastúpené ženy a ľudia nad 60 rokov. Podľa štatistických údajov je
podiel fajčiarov a nefajčiarov v SR nasledovný: denne fajčí 28 % populácie, príležitostne
13 % a vôbec nefajčí 59 % populácie. Na následky fajčenia v 15 krajinách Európskej únie
zomiera ročne 28 a pol milióna ľudí, pričom 250 000 ľudí pritom zomiera predčasne, vo
vekovom rozmedzí od 35 do 69 rokov. Percento fajčiacich mužov a žien je v najmladšej
vekovej skupine vyššie ako u seniorov, starších ako 65 rokov (1, 5, 7).
Podľa Sedlákovej (8) sa v súčasnosti do popredia dostáva trend nefajčiť, no napriek
tomu na Slovensku ročne zomrie následkom tohto zlozvyku 11 tisíc ľudí a diagnostikuje sa
1 500 nových prípadov rakoviny pľúc.
Záver
Efektívne fungovanie systému zdravotnej starostlivosti závisí od funkčnosti a
spoľahlivosti primárnej preventívnej starostlivosti. Poskytovanie primárnej zdravotnej
starostlivosti je späté s aktivitami vo verejnom zdravotníctve, resp. poradenstvom a projektmi
v oblasti výchovy k zdraviu.
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Obr. 3. Faktory ovplyvňujúce fajčenie v ČR

I napriek tomu, že lekári v rámci svojej primárnej zdravotnej starostlivosti môžu
zohrávať dôležitú úlohu v preventívnych aktivitách, v súčasnosti majú ešte v tejto sfére
viaceré praktické nedostatky, napr. nedostatok času na edukáciu pacienta v zmysle eliminácie
rizikových faktorov životného štýlu. ,,Rada lekára“ sa podľa názoru mladých ľudí v hierarchii
sledovaných faktorov, motivujúcich fajčiara k ochote zanechať fajčenie“, hodnotí na stupnici
(1 – 10) hodnotou 5, t.j. má stredne slabý vplyv, na rozdiel od motivácie ,,nevystavovať
fajčeniu deti, rodinu a priateľov“, kde respondenti obidvoch pohlaví tomuto faktoru priradili
hodnotu 10.
V konečnom dôsledku všetky hore uvedené faktory sa stávajú výzvou nielen pre
lekárov prvého kontaktu, ale aj pre celú spoločnosť, resp. pre výchovu v rodine a v škole.
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MOC MÉDIÍ A ROLE ODBORNÉ VEŘEJNOSTI PŘI ŘEŠENÍ
PROBLEMATIKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE VZTAHU KE ZDRAVÍ
H. Šlachtová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika

Znečištění ovzduší je významným problémem nejen Ostravy, ale i celé ostravskokarvinské oblasti, která patří k nejznečištěnějším v ČR i celé Evropě. I když trend znečištění
ovzduší Ostravy je v dlouhodobém horizontu sestupný, problémem zůstává překračování zákonných limitů dlouhodobých i krátkodobých koncentrací PM10 a polycyklických aromatických uhlovodíků vyjádřených jako benzo[a]pyren. To sebou přináší jednak snahu odborné
veřejnosti zdokumentovat účinky znečištění ovzduší na zdraví obyvatel a vytvořit podklady k
opatřením vedoucím ke zmírnění dopadů na veřejné zdraví, jednak zájem médií o řešení problematiky. Tento článek je zamyšlením, zda existují dostatečné nástroje k ochraně zdraví
obyvatel, zda jsou plně využívány, co už bylo ve zkoumání vlivu ovzduší na zdraví zjištěno, a
v neposlední řadě nad mocí médií zasáhnout do řešení problematiky a rolí výzkumných pracovníků.
Nástroje státní správy v řešení problematiky ochrany zdraví
Ohrožením veřejného zdraví (ve smyslu zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví) je stav, při kterém je obyvatelstvo vystaveno nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory životních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Na základě tohoto zákona vykonávají státní správu a zároveň
jsou orgány veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice (KHS).
KHS plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v dalších
řízeních vedených podle zvláštních předpisů, např. zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí (EIA/SEA), zákon o integrované prevenci (IPPC) a samozřejmě zákonů
přímo se týkajících kvality ovzduší (86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a NV č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší).
Dalšími kompetentními institucemi jsou Ministerstvo životního prostředí a krajské
úřady. Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako jediný v ČR stanovuje v rámci vydávaných integrovaných povolení emisní stropy pro technologická zařízení (tj. max. povolené
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množství emisí za rok) nastavené na hodnoty uvedené v BAT (Best Available Techniques –
nejlepší dostupné techniky). Přesto se nedaří kvalitu ovzduší v průmyslové aglomeraci zlepšit.
V roce 2008 – 2009 bylo Magistrátem města Ostravy zadáno Zdravotnímu ústavu se
sídlem v Ostravě (ZÚ) zpracování projektu "Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy", jehož součástí byla také modelová studie variantního řešení útlumu různých zdrojů znečišťování ovzduší a jeho dopadu na celkovou zátěž území města PM10 vytvořená VŠB –
Technickou univerzitou Ostrava. Z této studie vyplývá, že nejúčinnějším opatřením zlepšení
kvality ovzduší je omezení emisí velkých průmyslových zdrojů, ale i přes toto (až 50%) snížení není možno dosáhnout na celém území města dodržení zákonních limitů.
Výsledky studií vztahu znečištění ovzduší a zdraví
Již dříve publikovaný přehledový článek (1) shrnuje výsledky studií realizovaných
KHS se sídlem v Ostravě a ZÚ.
V tomto článku jsou popsány nejvýznamnější studie věnované problematice a shrnuty
jejich výsledky. Jedná se o několik studií věnovaných alergiím: retrospektivní studii školních
dětí (1993 – 1994), každoročně opakovanou průřezovou studii v Ostravě (1996 – 1999), studii
případů a kontrol v okrese Karviná (1997) a prevalenční šetření v Ostravě (2001). Výsledky
těchto studií nepotvrdily přímý vztah alergií se znečištěním ovzduší; zvýšené riziko představuje rodinná anamnéza, pohlaví, věk, a faktory vnitřního prostředí.
Další studie se týkala zátěže obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti anorganickými cizorodými látkami (1993 – 1994). Bylo zjištěno, že hodnoty kadmia, rtuti, olova, chrómu a
niklu v nekroptických tkáních jsou na úrovni profesionálně neexponované evropské populace.
Podobné výsledky přineslo i vyšetření hodnot toxických kovů v biologických vzorcích
žijících obyvatel – srovnávací studie populace okr. Karviná a Vyškov – vlasy/moč (1994 –
1996), studie předškolních dětí a kojenců v okr. Karviná – krev (2001). Zátěž populace byla
nevýznamná, z analýzy krevních vzorků byly zjištěny individuální rozdíly. Je známo, že největší zátěž představuje potravní řetězec a kouření (i pasivní kuřáctví dětí).
V mezinárodní studii EU CESAR (1994 – 97) a navazujících projektech INCOCopernicus (1998 – 2000) a PATY (2002 – 2004) byl prokázán vztah koncentrací PM10
k výskytu kašle a NO2 k výskytu inhalačních alergií, ale vztah astmatu ke koncentracím PM10
nebyl prokázán. Studie plicních funkcí dětí neprokázala konzistentní vztah mezi plicními
funkcemi a ročními průměry PM10, ale významnější negativní účinek PM10 na funkci plic byl
prokázán u studií, v nichž měření funkce plic bylo realizováno v jarním nebo letním období,
což indikuje vztah mezi plicními funkcemi a letním smogem.
Legislativou stanovené limity znečišťujících látek v ovzduší jsou stanoveny pro jednotlivé škodliviny. Z výsledků hodnocení genotoxicity ovzduší v Ostravě vyplývá, že je nutno
se zaměřit na biologický účinek reálné směsi vzhledem ke složitému mechanismu působení
komplexních směsí na lidský organismus. K objektivizaci zdravotního rizika je v případě vý-
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skytu směsi látek mutagenních a karcinogenních potřeba kombinovaných metodických přístupů – metod chemické analýzy a biologické detekce kontaminant v ovzduší.
Výše uvedené výsledky byly publikovány v odborných časopisech (2 – 8), avšak širší
mediální kampaň nebyla vzhledem k "malé údernosti" výsledků řešena. Pro laické příjemce
by se mohla stát zdrojem pochyb o kompetenci autorů, nebo hůře o jejich nezávislosti. Nedostatek medializace výsledků obsáhlých studií a s nimi spojeného úsilí řady pracovníků KHS a
ZÚ byl důvodem, že se tyto studie nedostaly do povědomí obyvatel Ostravy. Do této situace
byla zahájena studie vlivu znečištění ovzduší Ostravy na zdraví řešená Akademií věd ČR provázená čilou mediální kampaní.
Současné trendy žurnalistiky, moc médií a novinářská etika
Žurnalistika se začala rozvíjet na počátku novověku a souvisí s rozvojem obchodu,
kdy prudce stoupl význam informace, a zpráva se stala zbožím. Historické poslání novin v
USA a v Evropě bylo odlišné, zatímco v USA bylo hlavním cílem šíření inzerce a až na druhém místě zpravodajství, v Evropě byly noviny prostředkem boje – šíření názoru.
K dalšímu významnému posílení mediálně zprostředkované informace došlo s nástupem nových technologií (fotografie, rozhlas, televize, elektronická média), které konkurují
tištěným novinám a významně ovlivnily jejich obsah. Zatímco zhruba do 80. let noviny tvořily ze 2/3 texty a z 1/3 obrázky, postupně došlo k obrácení tohoto poměru, a noviny se staly
"televizí na papíře". Dřívější důraz kladený na objektivitu, tedy přesné zachycení toho, co
někdo řekl, byl nahrazen přístupem, který upřednostňuje pravdu o faktech – novinář odpovídá
za to, že informace osoby je nebo není pravdivá. To je ovšem velmi náročný úkol v případě
předávání vědeckých informací "rychlo-obrátkovým" médiím – televiznímu zpravodajství
nebo deníkům, navíc pod tlakem redakční uzávěrky.
Současná praxe vydavatelů novin je snaha udržet zisk. To se projevuje jednak větším
podílem inzerce, jednak tlakem na příběhy, senzace a zobrazování lidských osudů a přílišných
emocí namísto faktů. Přednost mají zprávy s katastrofickým potenciálem, pozitivní zprávy
jsou z hlediska praxe novin nezajímavé. Tím dochází k bulvarizaci, tedy neserióznímu zpracování seriózních zpráv, což je v případě sdělování výsledků vědeckých výzkumů nežádoucí.
V současné žurnalistice se také často vyskytuje prolínání jejích dvou hlavních složek:
zpravodajství a publicistiky. Zatímco zpravodajství by mělo být objektivní a stát na informacích bez hodnocení nebo názoru na danou událost, publicistika je spojená se stanoviskem,
názorem, postojem, tedy subjektivním přístupem. Jejím cílem může být informovat příjemce
sdělení, ale také ovlivnit jeho přesvědčení nebo ho získat na svou stranu. Současná praxe velkých redakcí je rozdělení témat redaktorům specializujícím se v dané oblasti. V publicistické
praxi pak dochází k promísení útržků citací (i vědeckých výsledků) s vlastní interpretací autora sdělení.
Etický kodex Syndikátu novinářů ČR (dobrovolné profesní sdružení novinářů) zavazuje své členy dodržovat a poskytovat občanům včasné, pravdivé a nezkreslené informace.
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Význam důvěry v komunikaci rizika
Podle zakladatele výzkumu řízení, studií lidského posuzování, rozhodování a analyzování rizika, Dr. Paula Slovica (9), je vědecký odhad rizika často odmítán veřejností z důvodu
nedostatku důvěry.
Jedním ze základních aspektů důvěry je to, že je křehká. Je vytvářena velmi pomalu,
ale může být zničena v okamžiku a její obnovení může trvat dlouhou dobu. Tento fakt objasňuje základní mechanismus lidské psychologie zvaný "princip asymetrie". Když se vytváří
důvěra, hrací pole není v rovnováze a je nakloněno směrem k nedůvěře. Důvodem je to, že
negativní, důvěru ničící, události jsou více viditelné nebo zaregistrovatelné než pozitivní, důvěru vytvářející, události.
Jiná vlastnost lidské psychologie je náchylnost považovat za důvěryhodnější zdroje
přinášející špatné zprávy, než ty, které přinášejí zprávy dobré. Další důležitou psychologickou
tendencí je, že jednou vytvořená nedůvěra posiluje sama sebe. Na jedné straně nedůvěra blokuje ty zkušenosti, které jsou nezbytné k jejímu překonání, na druhé straně počáteční důvěra
nebo nedůvěra zabarvuje interpretaci událostí, a tak posiluje původní názory. Pochopením
těchto psychologických principů je zřejmé, že vědecká analýza rizika nemůže zmírnit obavy,
pokud lidé nevěří systému (9).
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že pozitivní informace jsou ve velké nevýhodě
oproti negativním jak z hlediska navození důvěry v jejich pravdivost, tak k "nezajímavosti"
pro média.
Mediální kampaň ve spojení s vědeckými výsledky
Od roku 2008 probíhá v Ostravě projekt "Studium zdravotních důsledků znečištěného
ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky" (AIRGEN), řešený Ústavem experimentální medicíny AV ČR. Hlavním řešitelem projektu je MUDr. Radim Šrám, DrSc. Odborná veřejnost
byla s průběžnými výsledky projektu seznámena prostřednictvím dvojčísla časopisu Ochrana
ovzduší č. 5-6/2009. Jedním ze spolupracujících lékařů projektu je MUDr. Eva Schallerová,
pediatr působící v nejznečištěnější lokalitě Ostravy, která významnou měrou přispěla k medializaci celého projektu. Informace o klinických problémech dětí z ordinace MUDr. Schallerové i nepříznivé výsledky vlivu ovzduší na zdravotní stav z projektu AIRGEN přinášela média především v obdobích s extrémními hodnotami znečištění ovzduší. Zvláště v tištěných
nebo internetových médiích byly tyto informace doprovázeny palcovými titulky typu: "Vítejte
v Ostravě! Poškodíme váš genetický materiál", "Unikátní dětská diagnóza: otrava špinavým
vzduchem", "Děti v pekle", "Radim Šrám z Akademie věd: Ovzduší v Ostravě je ještě horší,
než se myslí" nebo "Bitva za lepší vzduch v kraji bude pokračovat peticí".
V článcích pod mnoha podobnými titulky byly uváděny kusé informace z výsledků
projektu, obecné informace o škodlivosti znečištěného ovzduší, alarmující zprávy o aktuálních hodnotách znečištění, komentované protagonisty mediální kampaně, a to vše v emotivní
rovině ze strany médií. Je otázkou, zda všechny přímé řeči vkládané do úst Dr. Šrámovi nebo
Dr. Schallerové byly opravdu ocitovány přesně. Ostravská veřejnost se z médií dozvěděla, že
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"nemilosrdné závěry z měření hygieniků a studií akademiků jsou hororovou četbou", že "u
pracovníků AV ČR došlo po 3-týdenním pobytu v Ostravě k polovičnímu nárůstu chromozomálních aberací, tedy k výrazné změně tvaru a struktury chromozomu a tím i ke změně genetického materiálu". Dr. Šrám situaci hodnotil tak, že "politici a úřady situaci v Moravskoslezském kraji dlouhodobě podcenili"...."je to velký dluh hygienické služby, která má chránit
zdraví občanů, že nereagovala na údaje, jež měla k dispozici"...."neměli to nechat dojít tak
daleko".
Zveřejnění poznatků Dr. Šráma, že silně znečištěné ovzduší na Ostravsku se projeví v
lidském organismu už po relativně krátkém pobytu ve městě, vyvolalo ostrou reakci ostravského magistrátu, který žádal prostřednictvím advokátní kanceláře omluvu a prohlášení, že
své výsledky zveličil: "Vámi veřejně učiněná prohlášení a tvrzení v této záležitosti, ze kterých
mj. vyplynulo riziko závažných negativních zdravotních důsledků pro osoby nacházející se na
Ostravsku, byla značně veřejně medializována a jejich obsah a forma město i region ve svém
důsledku poškozují, než aby existující situaci řešila," stojí v dopise ostravského magistrátu.
Následovala výměna korespondence zveřejňovaná v médiích. Náměstek ostravského primátora požádal Dr. Šráma, aby zveřejnil všechny své výsledky: "Nepovažuji za šťastné zveřejňovat dílčí závěry, které poděsily veřejnost".
Dětská lékařka, Dr. Schallerová, působící v jedné z nejzatíženějších lokalit od roku
1984, už několik let upozorňuje na alarmující zdravotní stav svých pacientů. Kvalitu ovzduší
ve svém obvodu v průběhu smogové situace hodnotí v médiích jako "horší než za komunistů".
Tato, podle médií "známá bojovnice za lepší ovzduší", byla organizátorkou Petice za čistější
ovzduší pro Ostravu a v nedávné době se rozhodla politicky angažovat v komunálních volbách za Hnutí Ostravak.
Etika zveřejňování výsledků vědecké práce a míra angažovanosti vědce
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky stanoví povinnosti výzkumného pracovníka: vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých
poznatků; odmítá užívání nevědeckých přístupů a rasistických, náboženských, nacionalistických a politických hledisek ve vědě; při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje; předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou veřejnost s nimi uvážlivě seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku. Na druhou stranu tento etický kodex
obsahuje bod: zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání a dbá, aby jeho
prakticky využitelné výsledky sloužily ku prospěchu společnosti. Je tedy otázkou, zda dle
etických pravidel míra angažovanosti vědce v přímém řešení problémů ve prospěch společnosti je naplněním posledního ze jmenovaných bodů nebo zda je v rozporu s body předchozími?
Diskuze a závěr
Cílem tohoto článku není stanovisko k problematice, jeho smyslem je položení otázek,
jejichž zodpovězení nepřísluší autorce, ale mělo by být výsledkem diskuze vědecké komunity.
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Je možné, že k takové diskuzi ani nedojde, pak snad položené otázky stojí alespoň za zamyšlení:
− Jakým způsobem by měly být poznatky z vědeckých výzkumů sdělovány laické veřejnosti?
Mají přispět k rozšíření vědomostí o problematice a správnému pochopení problému nebo
jiným účelům?
− Mají být výsledky výzkumu součástí politické argumentace, politického nátlaku nebo dokonce jeho nástrojem?
− Měly by tyto poznatky být předávány médiím formou autorizovaných zpráv nebo emotivně
zabarvené publicistiky?
− Má vůbec být jednotlivý výzkum široce medializován na úkor mnoha výsledků publikovaných v odborné literatuře?
− Média mají nepochybně velký vliv a Ostrava je historicky průmyslové město se silně znečištěným ovzduším - jsou správně nastaveny legislativní nástroje k řešení tohoto problému,
nebo je opravdu řešení situace záležitostí pouze mediálních kampaní a politického nátlaku
zprostředkovaného médii?
− Pokud je výzkumný pracovník médii nesprávně citován nebo interpretován, jaké jsou jeho
možnosti se bránit?
− Jak se může vědec od médii publikovaných zkreslení výsledků své práce nebo dokonce
jejich zneužití distancovat?
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ
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Česká republika

V souvislosti se zvyšováním nároků na péči o vlastní zdraví je vzdělávání v této
oblasti nutné. Intervenční programy v oblasti výživy, pohybové aktivity či osobních návyků
dokladují, že odborná intervence a zpětná informace zvyšují zájem o vlastní zdraví a zvyšují
adherenci k těmto programům (Stejskal 2004, Fialová 2006). Tyto a další skutečnosti
podporují začlenění výuky a výchovy v oblasti zdraví do vzdělávacího kurikula.
V České republice je od školního roku 2007/2008 v platnosti nový Národní program
vzdělávání. Započal v prvních a šestých třídách základních škol a odpovídajících ročnících
osmiletých gymnázií. Ve školním roce 2010/2011 jsou žáci základních škol vyučováni podle
nového vzdělávacího programu již ve všech ročnících, kromě 5. třídy. V osmiletých
gymnáziích pak od primy po kvartu.
Vzdělávací program je rozdělen na „Rámcový vzdělávací program“, který vymezuje
závazný rámec pro jednotlivé etapy předškolního, základního a středního vzdělávání a na
„Školní vzdělávací program“, který si vytváří každá škola sama podle stanovených zásad, s
přihlédnutím k podmínkám a specifickým záměrům školy i regionu (Výzkumný ústav
pedagogický 2007).
V rámcově vzdělávacích programech jsou stanoveny základní vzdělávací oblasti. Ve
vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, která je společná základnímu i gymnaziálnímu
vzdělávání, jsou zařazeny předměty „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“. Obor
„Výchova ke zdraví“ by měla přinášet základní poznání o člověku v souvislosti se zdravotní
prevencí. Obor „Tělesná výchova“ by měl směřovat k poznávání vlastních pohybových
možností a zájmů, k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu.
Obsah učiva v oboru „Výchova ke zdraví“ vychází ze základní definice zdraví a
osahuje proto širokou škálu poznatků z oblasti medicíny, pedagogiky a psychologie. Pro
základní vzdělávání je „Výchova ke zdraví“ v rámcovém vzdělávacím programu rozdělena do
šesti témat:
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−
−
−
−
−
−

vztahy mezi lidmi a jejich soužití,
změny v životě člověka a jejich reflexe,
zdravý způsob života a péče o zdraví,
rizika ohrožující zdraví a jejich prevence,
hodnota a podpora zdraví,
osobnostní a sociální rozvoj.

Pro gymnaziální vzdělávání je v rámcovém vzdělávacím programu „Výchova ke
zdraví“ rozdělena do čtyř témat:
−
−
−
−

péče o zdraví, zdravá výživa,
partnerství, rodičovství a výchova k odpovědnému sexuálnímu chování,
návykové látky, osobní bezpečí,
ochrana za mimořádných událostí.

Všechna témata jsou v rámcově vzdělávacích programech dále specifikována a
rozvedena (Výzkumný ústav pedagogický 2007).
Cíl
Cílem předkládaného sdělení je prezentace současného stavu edukace v oblasti
primární prevence, zdraví a zdravého životního stylu v učebních plánech jednotlivých
studijních oborů a forem studia na Univerzitě Hradec Králové.
Výsledky a diskuse
Na většině pedagogických fakult v České republice je v pregraduálním studiu v denní i
konzultativní formě akreditován studijní obor „Výchova ke zdraví“. Jedná se o pedagogické
fakulty v Brně, Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a Plzni. Další pedagogické fakulty
akreditaci připravují. V současné době byl pod záštitou Katedry tělesné výchovy a sportu
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové začleněn do programů pregraduálního studia,
celoživotního vzdělávání a do programů Univerzity 3. věku (U3V) blok předmětů
vztahujících se k oboru „Výchova ke zdraví“.
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
V 1. – 5. třídě základních škol není „Výchova ke zdraví“ zařazena jako samostatný
předmět a prolíná všemi předměty jako průřezové téma „Zdraví“. V praxi to znamená přenos
základních témat zdravotní problematiky do jednotlivých předmětů vzhledem k rozumové
úrovni žáků.
Pro důslednější přípravu studentů do praxe byl vytvořen modul „Výchova ke zdraví“,
leč tento modul nebyl dosud uveden v platnost. Studenti si z tohoto modulu měli vybírat
jednotlivé předměty nebo modul absolvovat celý. Po absolvování celého modulu a složení
závěrečné zkoušky mohl student získat osvědčení o absolvování (zvýšení kvalifikace).
Většina předmětů měla být garantována a vyučována externími vyučujícími z lékařské
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fakulty, zdravotního ústavu a krajské hygienické stanice, což zvýšilo finanční náklady. To je
pravděpodobně jeden z důvodů, proč modul nebyl dosud otevřen.
Učitelství pro 2. stupeň základní škol a pro školy střední
Na 2. stupni základních škol a na školách středních je možné vyučovat „Výchovu ke
zdraví“ jako samostatný předmět. O zařazení samostatného předmětu rozhoduje ředitel školy.
V praxi není tato možnost využívána vzhledem k absenci aprobovaných učitelů a malému
zájmu ředitelů škol o výuku této problematiky v rámci samostatného předmětu (Fialová a kol.
2006). Obsah předmětu je proto rozprostřen nejčastěji do výuky biologie, tělesné výchovy,
chemie nebo je „dán“ vyučujícímu, který má k této problematice vztah nebo je ochoten ji
vyučovat.
Na Pedagogické fakultě v Hradci Králové není doposud samostatný studijní obor
„Výchova ke zdraví“ předložen k akreditaci. Proto jsou v současné době do společného
studijního základu katedrou tělesné výchovy prosazeny a nabízeny volitelné bloky „Pohybové
a sportovní aktivity“ a „Zdravý životní styl“ s tematikou výchovy ke zdraví a zdravého
životního stylu. Z těchto bloků si studenti mohou vybírat jednotlivé předměty. Všechny
předměty jsou však pouze volitelné a student tedy nemusí během svého studia žádný
absolvovat. Původním záměrem při tvorbě bloku bylo povinné absolvování předmětu „Zdravý
životní styl“, pro získání základního přehledu v dané problematice. Další předměty z bloku
„Pohyb a zdraví“, „Civilizační onemocnění“, „Faktory životního prostředí“, „Psychologie
zdraví“, „Sociální a patologická prevence“ měly být volitelné. V navrhované povinné
volitelnosti by byl student nucen si zvolit minimálně dva předměty, aby dosáhl stanoveného
počtu kreditů. Na výuce v tomto bloku participují, vedle katedry tělesné výchovy a
sportu, katedra pedagogiky a psychologie a katedra sociální patologie.
Celoživotní vzdělávání
Výuka v rámci celoživotního vzdělávání je nabízena především pedagogům všech
typů škol, ale i nepedagogickým pracovníkům. Výuka by měla probíhat dvousemestrálně,
formou blokové výuky. Pro tento typ výuky byl vytvořen blok povinných předmětů, který
nabízí minimální základy v oblasti zdraví – „Zdravý životní styl“, „Pohyb a zdraví“, „Výživa
a stravování“, „Faktory životního prostředí“, „Psychologie zdraví“.
Univerzita 3. věku
V rámci U3V byly již několikrát realizovány katedrou tělesné výchovy a sportu
přednášky z oblasti zdraví a zdravého životního stylu se zaměřením na seniorskou populaci.
V letech 1998, 2002 a 2004 byla výuka vedena přednáškovou formou v rozsahu 4 – 6 hodin a
formou praktických cvičení v rozsahu 2 ukázkových hodin vhodného cvičení pro seniory
v domácím prostředí. Obsahově byly přednášky vedeny v souladu s názvy předmětů pro
negraduální studium, avšak se zaměřením na seniorskou populaci. Počet studentů U3V se
každoročně navyšuje, takže výukou prošlo již několik set seniorských studentů. V letošním
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akademickém roce je tato výuka nabízena jako výběrový seminář, formou semestrální výuky
v rozsahu 13 hodin přednášek a 13 hodin cvičení. Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé
faktory životního stylu s důrazem na pohybové aktivity. Semináře jsou zaměřeny na diskusi,
na dotazníky orientačního ověření úrovně vybraných faktorů životního stylu a na ukázky
praktických „indorových“ a „outdorových“ cvičení a pohybových aktivit vhodných pro
seniory. Z „indorových“ aktivit se jedná o zdravotní gymnastiku, cvičení pilates, cvičení
s využitím overbalů, velkých míčů, lehkých činek, nácvik vybraných jógových sestav jako je
„Pozdrav Slunci“, „Pět Tibeťanů“. Z „outdorových“ aktivity jsou to například „Nordick
walking“, chůze, plavání, jízda na kole a rotopedu a další cvičení či teoretické zásady
pohybové aktivit dle zájmu.
Mezi základními překážkami v realizaci Národního programu zdraví z roku 1995 byla
uváděna nedostatečná reflexe, chybějící diskuse a nedostatečné zveřejňování informací o
faktickém stavu a vývoji zdravotního stavu obyvatel ČR a stavu národního zdraví (MZd ČR
1995). Problematiku zdraví je potřeba zdůrazňovat v kontextu širšího vzdělání a zaměřit jí
nejen na obecnou populaci, ale především edukací apelovat na lékaře, učitele i úředníky.
Vzdělávacími institucemi měly být především lékařské a pedagogické fakulty, státní
zdravotní ústavy a další instituce zabývající se zdravotní problematikou V oblasti školství je
tato skutečnost naplňována změnou vzdělávacího systému, ve kterém je nově zakotvena
výchova ke zdraví. S ohledem na ekonomický vývoj společnosti (zdravotnictví) a s ohledem
na skutečnost, že vhodný životní styl může ovlivňovat zdravotní stav člověka z 50 - 60%
(Ministerstvo zdravotnictví 1995) je nutné edukaci ke zdravému životnímu stylu zaměřit na
všechny věkové skupiny, s akcentováním generací základních a středních škol. Je naprosto
nezbytné, aby tuto výuku vedli specialisté. Z orientačního šetření provedeného v rámci
několika diplomových prací však vyplynulo, že například na základních školách v Hradci
Králové není žádný aprobovaný učitel tohoto oboru a odpovídající výuku zabezpečují
nejčastěji vyučující biologie a tělesné výchovy.
Závěr
Jednou ze základních filosofií současné společnosti je přesun velké části
zodpovědnosti za vlastní zdravotní stav z institucí na jedince. Vzdělávací oblast „Člověk a
zdraví“ reprezentuje charakterově novou složku vzdělávání, která je v souladu s touto filosofií
a vyplňuje dosud prázdné (či sporadicky naplňované) místo ve výukových programech všech
stupňů škol.
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Životné podmienky a zdravie, 2011

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA

M. Vyletelová, M. Marušiaková, T. Záborský
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

V nedávnej minulosti a v súčasnosti sa z mnohých zamestnancov stávajú fyzické
osoby – podnikatelia, tzv. samozamestnávatelia, ktorí sú zodpovední za plnenie všetkých
legislatívou ustanovených podmienok. Mnohí z nich vykonávajú činnosti s vyšším rizikom,
pri ktorých dochádza pri plnení pracovných povinností k závažnému poškodeniu zdravia, až
ku vzniku profesionálnych ochorení. Je nevyhnutné, aby boli aj fyzické osoby – podnikatelia
oboznámení so zdravotnými rizikami vznikajúcimi pri práci a zároveň aj s možnosťami a
spôsobmi primárnej ochrany zdravia, a aby sa plnili a dodržiavali podmienky na úseku
verejného zdravotníctva.
Našim cieľom bolo zistiť pracovné podmienky a spôsob vykonávania prác s dôrazom
na primárnu ochranu zdravia pracovníkov pri práci. Presvedčiť fyzické osoby – podnikateľov
absolvovať preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci a zaradiť práce vykonávané pri
spracovaní a ťažbe dreva do kategórie 3. rizikových prác vo všetkých dôležitých rizikových
faktoroch.
Materiál a metódy
Získanie podkladov: október 2009 – menný zoznam fyzických osôb – podnikateľov a
právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v spracovaní a ťažbe dreva. Pri práci sme využili
podklady, získané z rôznych zdrojov:
−
−
−
−
−
−

legislatíva,
fyzické osoby – podnikatelia,
živnostenský úrad,
školiace strediská,
urbáre,
obce.
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Pre stanovenie rizikových faktorov u vybranej skupiny pracovníkov sme použili
nasledovné metódy:
− objektivizácia faktorov pracovného prostredia,
− hodnotenie rizikových faktorov – hluk, vibrácie, prašnosť, nevhodné mikroklimatické
podmienky – záťaž teplom a chladom, fyzická záťaž vynútená pracovná poloha – dlhodobé
nadmerné jednostranné zaťaženie,
− spracovanie technických údajov od používaných strojov a strojnotechnologických
zariadení,
− štatistické metódy spracovania a grafické spracovanie.
Ochrana zdravia pri práci
§ 30: Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(2) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva
práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, je povinná:
a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym,
chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu
dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
b) zabezpečiť posudzovanie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu,
c) posudky uchovávať 20 rokov od skončenia práce,
d) predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie jej
pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6), (2).
Práca v lesníctve a ťažba dreva
Pracovné činnosti s vyšším rizikom závažného poškodenie zdravia a vzniku
profesionálnych ochorení (ochorenia kostí, kĺbov, šliach z DNJZ, poruchy sluchu, úpal,
prehriatie, hypotermia,...). Je nevyhnutné, aby boli pri vykonávaní týchto prác splnené
a dodržiavané podmienky na úseku verejného zdravotníctva a ochrany zdravia pri práci.
Na vzniku poškodenia zdravia sa spolupodieľajú rizikové faktory pracovného
prostredia: hluk, vibrácie, prašnosť, nevhodné mikroklimatické podmienky (záťaž teplom
a chladom), fyzická záťaž, vynútená pracovná poloha (dlhodobé nadmerné jednostranné
zaťaženie).
Výsledky
Rozposlali sme 108 žiadostí o menný zoznam pilčíkov (tab. 1).
Po získaní a spracovaní údajov – menného zoznamu pilčíkov sme 21.12.2009
rozposlali žiadosti 547 fyzickým osobám – podnikateľom/právnickým osobám, ktoré
vykonávajú činnosť v spracovaní a ťažbe dreva, na predloženie podkladov:
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Tab. 1. Rozposlanie žiadostí o menný zoznam pilčíkov
Odpoveď s menným
Počet
zoznamom
Obce
70
19
Urbáre
24
9
Školiace strediská
2
1
Živnostníci
11
11
Živnostenský úrad
1
1

Odpoveď bez menného
zoznamu
26
3
0
0
0

Žiadna
odpoveď
25
9
0
0
0

Vrátené
0
3
1
0
0

− rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) k uvedeniu priestorov do
prevádzky,
− rozhodnutie príslušného RÚVZ na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových
prác,
− posudok o zdravotnej spôsobilosti (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci),
− doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra),
− popis jednotlivých pracovných činností,
− zoznam strojnotechnologických zariadení a pracovného náradia používaných pri práci
s príslušnými technickými údajmi (hlučnosť, vibrácie atď.),
− v prípade zamestnávania osoby/firmy na dohodu o vykonaní práce (obdobný obchodný,
pracovnoprávny vzťah) – uviesť počet pracovníkov, pracovnú dobu a presný zoznam –
meno a priezvisko, IČO, zdravotnú poisťovňu, bydlisko.
Výsledky vyžiadania podkladov pre všetky subjekty sú uvedené v tab. 2.
Tab. 2. Výsledky vyžiadania podkladov pre všetky subjekty (554):
Činnosť
Nevykonávajú túto prácu
Iné činnosti (murár, stavbár....)
Pilčíci (pílenie, ťažba, približovanie dreva...)
Iné práce, súvisiace s drevom (stolár, výrobca drevených hračiek.....)
Vrátené/nedoručené
Nereagovali/neozvali sa

Počet
170
21
101
27
36
199

Školenia
Zorganizovali sme tri školenia: 15. 3. 2010, 16. 03. 2010 a 21. 4. 2010. Na školeniach
pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie formou prezentácií
oboznámili živnostníkov – fyzické osoby – podnikateľov/právnické osoby s jednotlivými
rizikovými faktormi pracovného prostredia, ktoré na nich pôsobia pri práci:
− Konkrétne boli rozobraté rizikové faktory (hluk, fyzická záťaž, DNJZ, záťaž teplom
a chladom, vibrácie) a ich pôsobenie na organizmus a možné preventívne opatrenia.
− Lekárske preventívne prehliadky.
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− Identifikácia zdravotných rizík a kategorizácia rizikových prác podľa popisu jednotlivých
pracovných činností a používaného strojnotechnologického zariadenia, pracovného náradia
pri práci s príslušnými technickými údajmi (hlučnosť, vibrácie...) Napríklad pri práci
s pílou Husquarna 357 XP s technickými údajmi (úroveň hluku, dB (A) 101, hlukové
emisie, Lwa, dB (A) 114, vibrácie, predná / zadná rukoväť, m/s 2 3,9 / 4,2, hmotnosť bez
lišty a reťaze, kg 5,5). Do 3. kategórie sa zaradili hluk, vibrácie a fyzická záťaž.
− Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky – vyhlásiť
rizikové práce.
− Pilčíci absolvujú lekárske prehliadky u pracovného lekára.
Účasť na školeniach
Na 1. a 2. školenie sme oslovili 74 živnostníkov. 35 živnostníkov účasť potvrdilo na
15.03.2010, prišlo ich 29. Na 16.03.2010 potvrdilo účasť 29 živnostníkov, prišlo ich 24.
3. školenie bolo pre všetkých, ktorí vykonávajú iné práce, súvisiace s drevom (stolári,
výrobcovia drevených hračiek, altánkov, zrubov a pod.), pre pilčíkov, ktorí sa nedostavili na
predchádzajúce školenia a ďalších, ktorí poslali písomné odpovede o vykonávaní práce.
Účasť potvrdilo aj prišlo 22 živnostníkov, s ostatnými sa nepodarilo telefonicky spojiť, alebo
neuviedli telefonický kontakt (24 živnostníkov).
Ďalší postup RÚVZ
Poslali sme predvolania na ústne pojednávanie 14 živnostníkom, s 12 sa uskutočnilo
ústne pojednávanie, 1 sa nedostavil a 1 sa nedalo doručiť.
Poslali sme 10 živnostníkom Oznámenia o začatí správneho konania – výzva na
podanie vyjadrenia:
−
−
−
−
−

vrátená obálka: 3 krát
nereagovali: 2 krát
zastavenie konania rozhodnutím: 3 krát
ústne pojednávanie: 1 krát
rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky: 1 krát

Bolo vydaných 38 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky a 34 rozhodnutí na
zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác.
Diskusia a záver
Živnostníci – pilčíci na začiatku z neznalosti problematiky protestovali voči
požiadavkám a zákonom im stanoveným povinnostiam. Po absolvovaní školení sa ich názor
vo väčšine prípadov zmenil a komunikácia sa zlepšila.

447

Zdravie je len jedno a treba si ho chrániť – dosiahnutie absolvovania lekárskych
preventívnych prehliadok pilčíkov u pracovného lekára je prvým krokom k prevencii, ochrane
a podpory zdravia.
Zistili sme, že mnohé prevádzky vykonávajú pracovné činnosti bez vydaného
súhlasného rozhodnutia RÚVZ o uvedení priestorov do prevádzky, hlavne u stolárov
a prevádzkovateľov píl, výrobcov drevených hračiek, altánkov, zrubov, a pod. Tieto
prevádzky sú momentálne v ďalšom riešení.
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AZBEST A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – KAZUISTIKA

J. Páričková, D. Pochybová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Použitie azbestu v minulosti
V minulosti sa azbest využíval takmer do všetkých materiálov, nakoľko mal výborné
ohňovzdorné vlastnosti. Využíval sa ako:
−
−
−
−
−

strešná krytina,
brzdové obloženie v automobiloch,
bytové jadrá,
podhľady,
ohňovzdorný a tepelnoizolačný materiál.
Manipulácia s azbestom sa vykonáva na základe:

− oprávnenia vydaného ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. n) a § 41 ods. 1 zákona NR SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení,
− rozhodnutia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. k)
zákona č. 355/2007 Z. z.,
− NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
azbestu pri práci.
Problematika likvidácie azbestocementovej krytiny – eternitu:
− likvidácia AC krytiny neoprávnenými osobami/spoločnosťami,
− opotrebovanie materiálu – eternitu,
− ďalšie používanie eternitu.
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Problematika likvidácie odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách:
− likvidácia spoločnosťou z iného okresu,
− stavebné práce – spoločnosť z okresu Martin, pre ktorú nebolo vydané rozhodnutie na
uvedenie priestorov do prevádzky,
− nedodržiavanie postupov a podmienok odsúhlasených a uvedených v oprávnení vydanom ÚVZ
SR,
− nevykonávanie objektivizácii azbestových vlákien v ovzduší,
− likvidácia materiálov obsahujúcich azbestocementové vlákna neoprávnenými spoločnosťami.
RÚVZ so sídlom v Martine rozposlal prípis obciam a správam vlastníkov bytov v okrese
Martin a Turčianske Teplice (s uvedením znenia všeobecne záväzných právnych predpisov)
materiál obsahujúci azbestocementové vlákna stavebníci považujú za drobný stavebný odpad.
Povinnosti obce vo veci likvidovania nebezpečných odpadov:
− obec je povinná dohliadať na zabezpečovanie zdravých životných podmienok (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
− musí byť informovaná o likvidácii a manipulácii s nebezpečným odpadom,
− dohliadať na odstraňovanie, prepravu a likvidáciu NO v súlade s platnou legislatívou.
Povinnosti stavebníkov pred likvidáciou materiálu obsahujúceho azbestocementové
vlákna:
− upovedomiť stavebný úrad o každej vykonanej stavebnej zmene, prestavbe, prístavbe, či
oprave stavebných objektov ako aj o odpade, ktorý uvedenou činnosťou vznikne a taktiež o
spôsobe jeho likvidácie.
Spolupráca s úradmi životného prostredia:
− zlá spolupráca,
− vydávanie rozhodnutí na likvidáciu a manipuláciu s azbestom,
− rozhodnutie príslušného Obvodného úradu životného prostredia pre manipuláciu
s nebezpečným odpadom (§ 7, ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení),
− neakceptácia legislatívy na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného
zdravotníctva.
Spolupráca s oddelením životného prostredia:
− spoločný výkon štátneho zdravotného dozoru
− spolupráca v rámci posudzovania projektových dokumentácii,
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− rekonštrukcie,
− asanácie a búracie práce,
− skládky – odvoz a likvidácia materiálov obsahujúcich azbest.
Záver
Nakoľko likvidácia materiálu, obsahujúca azbestocementové vlákna, je finančne
náročnejšia ako výmena za nový materiál, právne subjekty alebo fyzické osoby si zabezpečujú
likvidáciu firmami, ktoré nemajú oprávnenie vydané ÚVZ SR a ani rozhodnutie príslušného
orgánu verejného zdravotníctva na likvidáciu materiálu obsahujúceho azbest.
V okrese Martin a Turčianske Teplice bolo za posledných 5 rokov vydaných len 5
rozhodnutí na likvidáciu materiálu obsahujúceho azbest RÚVZ so sídlom v Martine pre päť
stavieb.
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VÝCHOVA A VZDELÁVANIE K BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA
PRI PRÁCI – OD DETSTVA AŽ K DOSPELOSTI

D. Mihinová, M. Ležovič, J. Babjaková
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava

Výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou
celoživotného vzdelávania, ktorého účelom je neustále zlepšovanie vedomostí, zručností
a celkových spôsobilostí ľudí, permanentnej kultivácie človeka, jeho rozvoja a zvyšovania
poznatkovej úrovne vo všetkých obdobiach života (1). Problematika BOZP a metódy
prevencie rizík sú predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon
povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií (2).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie
pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a
neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú
alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a
pracovného prostredia. Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných
predpokladov (3). Z týchto predpisov vyplývajú pre zamestnávateľov a zamestnancov isté
práva a povinnosti.
Právny systém Slovenskej republiky vo svojich zákonných normách zabezpečuje pre
zamestnancov bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V tejto súvislosti sú najdôležitejšie
tieto normy:
− Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
− Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších

predpisov
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− Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám,
v znení NV SR č. 629/2005 Z. z.
− Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi

s expozíciou azbestu pri práci
− Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
− Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
− Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu, v znení NV SR č. 217/2008 Z. z.
− Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami

súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
− Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi

s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.
− Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami

súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, v znení NV SR
č. 301/2007 Z. z.
− Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému
optickému žiareniu
− Vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo

vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie
prác do kategórií
− Vyhláška č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
− Vyhláška č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri

práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
− Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom

a chladom pri práci
− Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na pracovisko
− Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na stavenisko
− Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
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− Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
− Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk,

ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a
dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné
ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa
ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien, v znení NV
SR č. 310/2010 Z. z.
− Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk,

ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, v znení NV SR č. 309/2010
Z. z.
Správne pracovné návyky
Medzi správne pracovné návyky patria základné požiadavky pracovnej disciplíny,
dodržiavanie pracovnej doby, príchod na pracovisko oddýchnutý (čo sa niekedy porušuje
hlavne pri viaczmenných prevádzkach), vyhýbanie sa nemiestnemu žartovaniu, dodržiavanie
zákazu prichádzať na pracovisko pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok a používať
ich na pracovisku. Patrí sem tiež dodržiavanie poriadku na pracovisku, používanie
pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a starostlivosť o ne,
používanie správneho odevu a používanie bezchybných nástrojov a náradia, zabezpečenie
zariadenia proti jeho neoprávnenému použitiu inou osobou, nepoužívanie a neobsluhovanie
zariadení bez oprávnenia, správna manipulácia s elektrickým náradím, správna manipulácia
a skladovanie chemických látok (podľa návodu), rešpektovanie zákazu odstraňovať
bezpečnostné zariadenia a pod.
V takto široko chápaných správnych pracovných návykoch je obsiahnutý aj postoj
jednotlivca k zásadám bezpečného konania a správania, k ochrane vlastného zdravia i zdravia
iných, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vôbec. Pestovanie k správnym pracovným
návykom znamená teda permanentnú kultiváciu jednotlivca v rámci celoživotného
vzdelávania, pričom v jednotlivých jeho stupňoch sú ciele a prostriedky odlišné, ale
v konečnom dôsledku tvoria vzájomne prepojený systém (1, 4).
Výchova a vzdelávanie BOZP
Výchova a vzdelávanie BOZP je proces cieľavedomého a systematického utvárania
a rozvíjania vedomostí, odborných schopností, návykov a zručností, formovanie uvedomelého
vzťahu, žiaducich postojov a foriem správania zamestnávateľov, zamestnancov alebo
fyzických osôb vo vzťahu k úlohám v oblasti ochrany práce, k BOZP a k bezpečnosti
technických zariadení, vytváraniu optimálnych pracovných podmienok, k hodnoteniu rizík
a opatreniam zameraných na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich
vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce (1, 4).
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Úlohy súvisiace s výchovou a vzdelávaním BOZP sú zakotvené v dokumentoch
Medzinárodnej organizácie práce, v legislatíve Európskej únie (EÚ), ako aj v legislatíve
Slovenskej republiky (SR). Dotýkajú sa funkcií štátu a a ukladajú povinnosti vzdelávacím
inštitúciám i zamestnávateľským subjektom (1).
Zaradenie BOZP vo výchovno-vzdelávacom procese
Často sa nesprávne domnievame, že opatrenia na zabezpečenie BOZP sú len úlohou
zamestnávateľskej organizácie, a že človek sa s problematikou BOZP má dostať, alebo
dostáva do styku až po uzavretí pracovného pomeru, teda v prevažnej miere v dospelosti.
S otázkami BOZP, resp. so zásadami bezpečného konania a správania, by sa mal človek
stretnúť už skôr vo výchovno-vzdelávacom procese (1).
Predškolská výchova a vzdelávanie BOZP
V materských školách sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie detí predškolského veku
(5).
Cieľom predškolskej výchovy bezpečnému konaniu a správaniu je formovanie
pozitívneho vzťahu dieťaťa k ochrane života, vlastného zdravia a zdravia iných ľudí,
vypestovanie povedomia zásad bezpečného konania a správania, posilňovanie zdravého
životného štýlu včasným a odborným informovaním o škodlivých látkach, formovanie vzťahu
detí k životnému prostrediu, k jeho ochrane, zaistenie informovanosti o bezpečnom pohybe vo
svojom okolí a v prírode a o možných ohrozeniach v prostredí, vypestovanie návykov
bezpečnej manipulácie s hračkami a s niektorým náradím, návykov bezpečného správania sa
pri hrách, pri športových podujatiach a iných činnostiach (1, 4, 5). V predškolskom veku
ťažko možno rozlíšiť hru od práce, dokonca aj činnosti, ktoré majú charakter pracovných
činností, dieťa vníma ako hru. Radosť a uspokojenie mu prináša viac proces a činnosť, než
výsledok a účel pracovnej činnosti. Dôležité však je, že si dieťa v týchto činnostiach a procese
osvojuje elementárne pracovné a technické zručnosti a vytvára pozitívny vzťah k pracovnej
aktivite a k práci ako takej (5).
Na základe takto orientovanej výchovy dieťa:
− má povedomie existencie zásad BOZP, vie, že dospelí sa v zamestnaní musia bezpečne
správať, a že ich životy a zdravie je v zamestnaní chránené,
− pozná, že svojim nesprávnym konaním môže ublížiť sebe alebo iným, pozná zásadu „čo
nechceš, aby robili tebe, nerob to iným“,
− vie sa orientovať v blízkom okolí a v prírode, pozná možné ohrozenia,
− pozná zákaz dotýkať sa niektorých vecí a zariadení, pozná nebezpečenstvo vyplývajúce
s ostrých, horúcich a ťažkých predmetov, elektrických zariadení,
− má vypestované bezpečné návyky manipulácie s hračkami, s jednoduchým náradím, má
povedomie dodržiavania zásad bezpečného správania a konania pri hrách, športových
podujatiach a iných činnostiach,
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− má povedie o správnej výžive, dodržiavaní pitného režimu, vytváraní zdravého prostredia,
pozná účinok škodlivých faktorov životného, pracovného a domáceho prostredia (hluk, zlé
osvetlenie a pod.) (1, 4).
− má vypestované návyky dodržiavania hygienických zásad
nebezpečenstvo z neporiadku, nečistoty, zo špinavých predmetov.

a

poriadku,

pozná

Výchova a vzdelávanie BOZP na základných školách
Na základných (9. ročníkov) sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba
nadväzujúcimi vzdelávacími programami (6).
Cieľom výchovy k bezpečnému konaniu a správaniu v základných školách je:
− formovať postoje a hierarchiu hodnôt žiaka v zmysle skutočností, že človek dokáže
organizovať svoj život zdravo a zmysluplne, zaujíma sa o iných ľudí a dokáže pomáhať
v prípade zdravotnej a inej núdze, je pripravený pre zdravý osobný, pracovný a rodinný
život a individuálnu sebarealizáciu,
− viesť žiakov za ich aktívnej účasti k zlepšeniu pracovného prostredia, k dodržiavaniu
hygienických zásad a zásad bezpečného konania a správania a BOZP,
− formovať u žiakov právne vedomie, viesť ich k dodržiavaniu hygienických, dopravných,
požiarnych a iných predpisov a pokynov, ktoré sa týkajú starostlivosti o BOZP a pri iných
činnostiach (napr. záujmových),
− zabezpečiť pre žiakov osvojenie si súboru bezpečných komunikačných a pracovných
návykov a zručností, ktoré budú základom bezpečného správania v ich budúcej profesii (1,
4).
Touto výchovou sa má dosiahnuť, že žiak:
− pozná zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie,
− orientuje sa v školskom a domácom prostredí, pozná spôsoby konania v prípade
mimoriadnych udalostiach, pri ľahkých úrazoch, vie komu má v škole ohlásiť úraz, pozná
telefónne čísla rodičov do zamestnania, pozná únikové cesty v škole, vie, kde je zdravotné
stredisko, požiarny útvar, polícia, pozná ich telefónne čísla,
− pozná princípy ergonómie ako súčasť muskulárno-skeletárnych ochorení spôsobených
nesprávnymi polohami pri práci, napr. pri práci s počítačom, pri dvíhaní bremien a pod.,
− pozná požiadavky správnej
nebezpečenstvo užívania drog,

životosprávy,

dôsledky

pitia

alkoholu

a

fajčenia,

− ovláda zásady bezpečného správania sa v technickom prostredí, význam dodržiavania
bezpečných pracovných postupov, nepreceňovania vlastnej sily, manipulácie len so
zariadeniami primeranými jeho veku,
− pozná nebezpečné správanie sa a konanie z hľadiska hygieny, používania spotrebičov
a malej mechanizácie doma, v záhrade, pri vykonávaní jednoduchých činností,
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− pozná a ovláda zásady bezpečného konania a správania pri hrách, športových činnostiach,
rekreačných aktivitách a pri záujmových činnostiach,
− v 15 rokoch pozná základné právne normy BOZP, zásady starostlivosti spoločnosti,
podniku, zástupcov zamestnancov o BOZP, význam správnych pracovných postupov,
škodlivé faktory pracovného prostredia a spôsob ochrany pred nimi, význam OOPP (1, 4).
Výchova a vzdelávanie BOZP na stredných školách
Stredné školy (SŠ) sú gymnázium (4-, 5- alebo 8-ročné), stredná odborná škola (2- až
5- ročné) a konzervatórium (6-ročné) (6).
V príprave na povolanie je potrebné už systematické uplatňovanie výchovy
a vzdelávania k BOZP jednak v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov, jednak
v odborných predmetoch, a to včlenením problematiky BOZP do osnov – vzdelávacích
kurikul.
Cieľom výchovy a vzdelávania BOZP je formovať pozitívny vzťah žiakov
k telesnému a duševnému zdraviu, objasniť význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci z humánneho, etického a ekonomického hľadiska, pripraviť žiakov na
bezpečný výkon ich budúceho povolania.
Absolventi SŠ majú:
− poznať základné právne normy zaisťujúce BOZP a uvedomovať si priamu súvislosť medzi
rešpektovaním práva a BOZP,
− byť informovaní o úlohách manažmentu v starostlivosti o pracovníkov z hľadiska BOZP,
− ovládať zásady bezpečnosti práce s počítačom a mať poznatky o možnostiach využívania
výpočtovej techniky pri riadení starostlivosti o BOZP,
− poznať bezpečné pracovné postupy svojho budúceho povolania a mať konkrétne poznatky
o zásadách BOZP pri jeho výkone,
− poznať základné povinnosti zamestnávateľa v prevencii pracovnej úrazovosti a chorôb z
povolania,
− poznať základné práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP (1, 4).
V školách je zavedený predmet odborný výcvik (praktický výcvik). Je to hlavná forma
praktického vyučovania v stredných odborných školách, spočíva vo výkone služieb alebo
prác, ktoré majú materiálnu podstatu (1). Zabezpečujú ho školy podľa svojho zamerania a
jednotlivých učebných a študijných odborov (7). Praktický výcvik sa väčšinou vykonáva
v zariadeniach (strediskách) praktického vyučovania, čo sú špecializované vyučovacie
priestory, vybavené zariadením a učebnými pomôckami pre výučbu pracovných činností
jednotlivých učebných alebo študijných odborov. Existujú však prípady, keď nie je možné
v zariadeniach praktického vyučovania zabezpečiť potrebné technické zariadenia a vyučovací
proces sa potom realizuje priamo vo výrobných priestoroch závodov (napr. odbory
strojárskeho zamerania) (6, 7). V poslednom období v súvislosti s rozvojom súkromného
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podnikania a vznikom menších súkromných podnikov vznikajú aktivity smerujúce k výučbe
žiakov v podmienkach týchto podnikov (7). Z hľadiska výchovy a vzdelávania BOZP
predstavuje odborný výcvik najvhodnejší priestor pre uplatnenie požiadaviek včlenenia
otázok BOZP do prípravy na povolanie, ako jej integrálnej súčasti (1).
Výchova a vzdelávanie BOZP na vysokých školách
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci postupne preniká i do prípravy
na univerzitách a vysokých školách, i keď tento postup je pomalý. Pri tom si treba uvedomiť,
že absolventi vysokoškolského štúdia sa uplatňujú na rôznych úrovniach riadiacich funkcií
subjektov výroby, prevádzok a služieb a od ich erudovanosti závisí aj úroveň riadenia BOZP
v týchto subjektoch (3).
Do študijných programov vysokoškolského štúdia je potrebné včleniť tzv. spoločný
základ z oblasti ochrany práce orientujúci študentov v uvedenej problematike ako budúcich
zamestnancov, zamestnancov v pozíciách manažérov i zamestnávateľov. Podľa študijných
odborov primerane včleniť do prípravy na povolanie problematiku BOZP zohľadňujúcu
špecifikum budúceho povolania.
Cieľom je sprostredkovanie informácií potrebných pre pochopenie významu zdravia
a bezpečnosti ľudí ako základu pre osobný rozvoj a rozvoj spoločnosti, posilňovanie
pozitívneho vzťahu vysokoškolsky vzdelaných ľudí k vlastnému zdraviu, zdraviu iných
občanov a zamestnancov, zabezpečiť informovanosť o legislatíve EÚ a domácej legislatíve
v predmetnej oblasti, pomáhať uplatňovať princípy BOZP v praxi, a tým zdokonaľovať
životné a pracovné podmienky, zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce a výchovy (1).
Profil absolventa vysokoškolského štúdia z hľadiska BOZP:
− je orientovaný v problematike BOZP, pozná základnú legislatívu a je informovaní o riadení
ochrany práce v SR,
− pozná základné zásady BOZP, pozná povinnosti zamestnávateľa v predmetnej oblasti
a práva a povinnosti zamestnancov,
− vie uplatňovať zásady BOZP pri výkone svojho povolania,
− zmeny v legislatíve BOZP dotýkajúce sa výkonu jeho povolania dokáže transformovať na
podmienky organizácie, v ktorej je zamestnaný (1, 2).
Výchova a vzdelávanie BOZP v organizáciách a pri rekvalifikácii
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej
výchovy všetkých zamestnancov bola BOZP a prevencia rizík (2).
Ciele výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách možno stručne zhrnúť do
nasledujúcich bodov:
− presadzovať vysokú úroveň BOZP a zaviesť nové metodické prístupy k ochrane
zamestnancov,
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− prehĺbiť pochopenie nového prístupu k BOZP, zodpovednosti za bezpečné pracovné
podmienky, za vlastné zdravie a zdravie spolupracovníkov,
− výchovou a vzdelávaním prispieť k odstraňovaniu nedostatkov v dodržiavaní predpisov
a skvalitneniu v oblasti BOZP,
− zabezpečiť poznanie a plnenie ustanovení právnych noriem z oblasti BOZP,
− zvýšiť právne vedomie manažmentu podnikov v oblasti BOZP,
− poskytnúť vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť a zdravie na
pracovisku,
− pri rekvalifikácii zabezpečiť nadobudnutie potrebných bezpečnostných pracovných
návykov a zručností pre výkon budúceho povolania a poznať právne predpisy upravujúce
BOZP v novom povolaní.
Správne školení zamestnanec, ale i zamestnávateľ:
− pozná základné právne predpisy na zaistenie BOZP, vie sa nimi riadiť na svojom
pracovisku a pri výkone pracovných činnosti,
− pozná svoju zodpovednosť za BOZP b organizácii, svoje práva a povinnosti,
− pozná riziká na pracovisku a spôsoby ochrany pred nimi,
− pozná predpisy BOZP vzťahujúce sa na ním vykonávanú činnosť, bezpečné pracovné
postupy a riadi sa nimi (1, 3).
U ekonomicky činných občanov sa výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
realizuje systémom školení a praktických zácvikov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ.
Výchova a vzdelávanie zamestnancov v organizáciách je upravená zákonom NR SR č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Stručne možno systém výchovy a vzdelávania uviesť nasledovne:
1. Vstupné vzdelávanie – predstavuje preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie s
podmienkami a požiadavkami BOZP v prvý deň nástupu nového zamestnanca do organizácie,
pred poverením pracovnými úlohami, zohľadňujúce vykonávanú prácu, podmienky na
pracovisku a iné okolnosti.
Vo veľkých organizáciách sa vstupné vzdelávanie môže členiť na vstupnú inštruktáž,
inštruktáž na pracovnom miest a zácvik.
Vstupná inštruktáž je zameraná na oboznámenie zamestnanca so systémom riadenia
BOZP v organizácii, s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
BOZP, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného
správania na pracovisku, zásadami bezpečných pracovných postupov.
Inštruktáž na pracovnom mieste poskytuje novým zamestnancom konkrétne
informácie a usmernenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na ich pracovných miestach.
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Zácvik v rámci vstupného vzdelávania BOZP má umožniť novému zamestnancovi
nadobudnutie žiaducich pracovných návykov a pracovných postupov zvyčajne pod dohľadom
skúseného zamestnanca.
V malých a stredne veľkých organizáciách, prípadne v organizáciách s menším
stupňom ohrozenia života a zdravia, zamestnanca uvedené časti vstupného vzdelávania
splývajú.
2. Opakované vzdelávanie zamestnancov – je oboznamovanie zamestnancov zamerané
na nové alebo zmenené nebezpečenstvá alebo ohrozenia. V zmysle platnej legislatívy je
vykonávané najmenej 1-krát za dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje kratší čas, pričom
zamestnávateľ pravidelnosť oboznamovania upraví vo vnútornom predpise a o vykonanom
vzdelávaní vyhotoví písomný záznam. Najčastejšou chybou, ktorá spôsobuje formálnosť
opakovaného vzdelávania, je kopírovanie obsahu vstupného vzdelávania. Odporúčanými
témami opakovaného vzdelávania BOZP vo všeobecnosti sú:
− informácia o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v organizácii a na pracovisku,
− usmernenie na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov,
− cieľavedomé dopĺňanie vedomostí, nových poznatkov,
− oboznamovanie s novými právnymi predpismi BOZP.
3. Vzdelávanie zamestnancov pri preradení na inú prácu, iné pracovisko, pri zmene
pracovných postupov, pri návrate na pracovisko po pracovnom úraze, pri návrate po
dlhodobej neprítomnosti na pracovisku (rodičovská dovolenka, dlhodobá práceneschopnosť a
pod.), pred výkonom zriedkavých činností a poučenie o pracovných postupoch a ochrane proti
ohrozeniu pred výkonom činností so zvýšenou možnosťou ohrozenia života a zdravia.
4. Vzdelávanie odborných zamestnancov rozličných profesií, u ktorých v oblasti
BOZP sú kvalifikačné požiadavky stanovené predpismi (obsluha technických zariadení,
obsluha stavebných strojov, vodiči vysokozdvižných vozíkov, práca s reťazovou pílou, práca
vo výške a pod.) (2, 4).
Obsah vzdelávania a výchovy BOZP vyplýva z konkrétnych požiadaviek pracoviska a
vykonávanej práce, zo zásad a právnych predpisov na jej bezpečné vykonávanie, z konkrétnej
zodpovednosti za plnenie úloh BOZP na pracovisku, z identifikácie nebezpečenstva, možného
ohrozenia života a zdravia pri vykonávaní pracovných činností na konkrétnom pracovnom
mieste, hodnotenia rizika a spôsobov jeho eliminácie, príp. ochrany pred ním (4).
Obsahy vzdelávania často nezodpovedajú konkrétnym podmienkam práce a možným
ohrozeniam. Nie sú diferencované podľa miery zodpovednosti za bezpečné pracovné
podmienky (vertikálna diferenciácia), ani podľa druhu vykonávanej práce, miery a druhu
ohrozenia pri práci (horizontálna diferenciácia). Stávajú sa tiež prípady, že opakované
vzdelávanie má ten istý obsah ako vstupné.
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Vstupné vzdelávanie sa v niektorých organizáciách nahrádza poskytnutím písomného
zoznamu zákazov a príkazov a overenie, či nový zamestnanec porozumel inštruktáži, sa
nahrádza v podstate vynúteným podpisom na spodnom riadku vedeného zoznamu.
Opakované vzdelávanie sa často vykonáva v šatniach zamestnancov niekoľko
minútovým formálnym upozornením na problematiku BOZP. Rovnakým nedostatkom a
formálnym prístupom sa vyznačuje aj niekoľkohodinové školenie zamestnancov bez ohľadu
na vykonávanú prácu, pričom sú im čítané pasáže z predpisov. Vzdelávanie vykonávané
dodávateľsky nesie tiež v sebe často známku formalizmu, kedy subjekt poskytujúci
vzdelávaciu službu nepozná alebo nerešpektuje konkrétne podmienky práce zamestnancov,
ktorých vzdeláva.
Vo väčšine organizácií chýba celkový projekt vzdelávania BOZP, delený na
podprojekty podľa cieľových skupín zamestnancov a fázy ich zapracovania (vstupné
vzdelávanie, opakované vzdelávanie) (4).
Záver
Postoj k ochrane zdravia a k bezpečnosti práce treba formovať už od detstva vo
vzdelávaní i v príprave na povolanie. V tomto procese treba brať ohľad na vekové zvláštnosti
a objektívne zákonitosti psychického vývinu detí a mládeže a ich prirodzených potrieb. Po
skončení prípravy na povolanie nie je možné výchovu k bezpečnosti práce ukončiť. Musí sa
stať súčasťou celoživotného vzdelávania a vhodne prispôsobiť len metódy, formy,
inštitucionálne zabezpečenie a pod.
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Podpora zdravia, ochrana a prevencia sú vnímané ako celospoločenské priority a v rámci
nich aj prevencia závislostí a znižovanie škôd spôsobených užívaním tabaku a alkoholu. Na
implementáciu priorít sú navrhnuté akčné plány a národné programy, kde sa zdravie definuje ako
základné ľudské právo (1).
Riziko vzniku chronických ochorení v populácii má priamu súvislosť s pôsobením
endogénnych a najmä exogénnych rizikových faktorov, ku ktorým z hľadiska problematiky
životného štýlu zaraďujeme aj fajčenie (2). Demografické, biologické a sociálno-ekonomické
determinanty, životné prostredie a rovnako aj pracovné prostredie kauzálne súvisia so
zdravotným stavom jedinca, kvalitou života, jeho dĺžkou a včasnou úmrtnosťou (3). Fajčenie je
významný zdravotný problém vo väčšine európskych krajín. V mladšej populácii sa pozoruje
nárast počtu fajčiarov každoročne, rovnako medzi mužmi i ženami. V krajinách strednej
a východnej Európy prevalencia fajčenia má stagnujúci trend, okrem vyššej prevalencie
v mladších vekových skupinách u mužov aj žien. Smutnou stránkou našej spoločnosti však
naďalej ostáva fajčenie ako také, keďže dĺžka života fajčiarov, konzumujúcich 20 – 30 cigariet
denne po dobu 30 rokov je o 8 rokov kratšia než dĺžka života nefajčiarov. Fajčenie na Slovensku
má stále vzostupný trend (4). Fajčiaci jedinec je negatívnym modelom, ktorý môže vypestovať
rovnaký fajčiarsky návyk v rodine, v blízkom prostredí, podobne sa môže realizovať aj sociálny
tlak zo strany priateľov, ale aj reklamy.
Problematika ochrany zdravia právnymi normami predstavuje dôležitý preventívny prvok
zo strany štátnej politiky. Jej súčasť, týkajúca sa kontroly tabaku, je natoľko dôležitá a potrebná,
že jej zanedbávanie by malo za následok nelichotivé štatistiky či ľudské osudy. Tieto podnety sa
upravujú vo viacerých zneniach, čo potvrdzuje aj rozsiahlosť a rôznorodosť právnych úprav
v rámci tejto problematiky.
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Náš príspevok je zameraný predovšetkým na zmapovanie danej oblasti, jej širších
súvislostí a vyskytujúcich sa nedostatkov. Obsahová myšlienka kontroly tabaku pramení z bežne
sa vyskytujúcich situácií v našej spoločnosti, keď jedine právna norma stanovuje regulatívne
mechanizmy a dokáže vznikajúcim dopadom predísť.
Za koordináciu kontroly tabaku a alkoholu na Slovensku je zodpovedné Ministerstvo
zdravotníctva SR ako vrcholný orgán verejného zdravotníctva. Ministerstvo bolo v minulých
rokoch iniciátorom legislatívnych, edukačných a poradensko-liečebných opatrení s cieľom
výkonu kontroly tabaku. Z pohľadu koordinácie politiky kontroly tabaku je dôležité, aby si MZ
SR plnilo povinnosti aj v oblasti verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
V súčasnosti je už dostatok vedeckých poznatkov, pričom najhorúcejšou úlohou pre
vedcov a praktikov je docieliť, aby tieto poznatky sa efektívne implementovali v praxi. Len
takouto formou je možné priniesť pozitívne výsledky v oblasti verejného zdravia (1).
Komplexný rad opatrení v oblasti právnych noriem znamená neustály vývoj kontroly
tabaku na Slovensku, a to v znamení neustáleho znižovania počtu fajčiarov, či obmedzení ich
styku s nefajčiarmi. Slovensko možno považovať za krajinu, kde doplňujúce úpravy sú vhodné,
a preto ho zaraďujeme do kategórie stredne prísnych.
Kontrola tabaku a právne normy
Kontrola tabaku z pohľadu právnej regulácie predstavuje súhrn pravidiel, ktoré stanovujú
účinnú kontrolu vplyvu tabaku na náš každodenný život. Nakoľko v samotnej problematike sú
zahrnuté aj iné atribúty, zo širšieho hľadiska kontrole tabaku možno prisúdiť aj podiel na ochrane
práv nefajčiarov, ovplyvňovanie vznikajúcich dopadov na zdravie obyvateľstva a ich kvality, či
stanovenie striktných pravidiel, ktorými možno tabak a tabakové výrobky propagovať. V
neposlednom rade, ide o proces neustáleho vývoja, prihliadajúc na nálady a postoje obyvateľstva
a politikov. V podmienkach Slovenskej republiky je kontrola tabaku upravená predovšetkým
v týchto právnych normách :
− Ústava SR č. 460/1992 Z. z. (Čl. 40 – Každý má právo na ochranu zdravia),
− Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
− Zákon č. 87/2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov,

− Uznesenie Vlády SR č. 438 zo dňa 2. júla 2008 o schválení Národného akčného plánu na
kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010,
− Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách,
− Výnos MP a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu SR upravujúca tabakové výrobky,
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− Zákon č 147/2001 Z. z. o reklame,
− Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.
Z hľadiska posudzovania jednotlivých právnych noriem v danej problematike sa prikladá
dôležitosť hlavne rozsahu, akým právna norma reguluje objektívne skutočnosti. Z tohto
ponímania možno za východiskový základ považovať zákon č. 377/2004 Z. z., prípadne
dodatkovo zákon č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov.
Konkrétne Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu, ako
návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred
škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré
poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia (5).
Nachádza sa tu aj úprava podmienok predaja, výroby, uvádzania tabakových výrobkov do obehu
či ich označovania a dôležitou súčasťou zákona sú ustanovenia o zákaze fajčenia na verejných
miestach, prípadne ich obmedzeniach. Z pohľadu obsahovej analýzy zákon o ochrane nefajčiarov
priniesol mnohé úpravy, ktoré zlepšili ochranu nefajčiarov na verejných miestach. Na druhej
strane sú v ňom rezervy, ktoré by z hľadiska ochrany zdravia najmä detí a mládeže mali byť
naplnené (6).
V súvislosti so zákonom č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov, možno hovoriť o čiastkových resp. doplňujúcich zmenách. Ide
predovšetkým stanovenie povinnosti stavebne oddeliť fajčiarske časti v zariadeniach spoločného
stravovania, kde sa pripravuje a podáva jedlo. V prípade porušenia orgány verejného
zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) (7).
Kontrola tabaku zahŕňa aj oblasť potravinových výrobkov. Zákon č. 152/1995 Z. z.
o potravinách zakazuje používať pri výrobe tabakových výrobkov iné látky a suroviny, ako je
tabak. V rámci obehu tabakových výrobkov sa takisto zakazuje používať názvy, údaje, vonkajšie
úpravy a iné informácie, ktoré vytvárajú dojem, že používanie týchto výrobkov neškodí zdraviu
alebo priaznivo pôsobí na funkciu tela.
Určitým predpokladom k zdravému životnému štýlu je informovanosť verejnosti
o následkoch a vplyvoch fajčenia či požívania tabakových výrobkov. Zmyslom právnej úpravy,
konkrétne zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, je stanoviť zákaz reklamy tabakových výrobkov
na všetkých druhoch informačných nosičov, rozdávanie tabakových výrobkov na verejnosti, ale
aj uvádzanie emblému, názvu alebo znaku tabakového výrobku.
Prijatie tejto úpravy bolo vzhľadom na svoj účel veľmi potrebné. Je otázne, do akej miery,
avšak s určitosťou možno povedať, že určitý podiel ochrany zohráva. V neposlednom rade sa
464

zmienime o zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Účelom tohto zákona je to, aby sa zaviedli
fajčiarske a nefajčiarske cely, pričom v cele určenej pre fajčiarov nemôžu byť umiestení
nefajčiari.
Slovenská legislatíva pozná aj iné právne normy, v ktorých sa určujú pravidlá a spôsob
nakladania s tabakom a tabakovými výrobkami. V tomto prípade však zohráva dôležitú úlohu
prevencia, ako účinný a preferovaný nástroj, ktorý je pre štát navyše lacnejší než nákladná
a zdĺhavá liečba.
Vzhľadom na situáciu a pretrvávajúci trend je nutné verejnosti neustále poukazovať na
štatistické údaje o následkoch aktívneho, ale aj pasívneho fajčenia. Podľa oficiálnych údajov na
následky fajčenia vo svete umiera ročne približne 4 až 5 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd
tak zomrie človek na ochorenie súvisiace s fajčením. Ďalších 13 miliónov trpí chronickými
ochoreniami v dôsledku pasívneho fajčenia (7). Ide o hrozivú, až alarmujúcu ukážku toho, že
problematika kontroly tabaku nie je zďaleka vyriešená a uzavretá. Potvrdzujú to aj údaje v rámci
Slovenska, podľa ktorých v súčasnosti na Slovensku fajčí jedna tretina obyvateľov! Preto je
úlohou štátu sa danou situáciou neustále zaoberať. Regionálne úrady verejného zdravotníctva
vykonávajú intervencie s cieľom zmeny zdravotného správania a uvedomenia v oblasti regiónu
predovšetkým formou:
− edukačných, mediálno-marketingových aktivít a školiacich podujatí,
− kontrolnej činnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru,
− poradenskej činnosti – odvykanie od fajčenia, prevencia závislostí.
Záver
Opodstatnenosť právnych noriem v súvislosti s tabakom a tabakovými výrobkami plní
svoj účel, keďže sa neustále zvyšuje ochrana nefajčiarov a vytrvalo sa bráni prezentácia týchto
výrobkov. Je minimálne výzvou pre zodpovednú a modernú spoločnosť venovať sa tejto téme
a pristupovať k nej s úplnou vážnosťou. Ako ponúkané riešenie je ustanovenie regulatívnych
mechanizmov zo strany štátu. Právne normy, ako výsledok normotvornej činnosti, majú za cieľ
to, čo sme sa v tomto príspevku sa snažili prezentovať a hľadiac na úvahy štátu dúfame, že
právna úprava tejto problematiky bude pokračovať.
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PANDEMICKÁ CHŘIPKA A(H1N1)2009 NA ÚZEMÍ SEVERNÍ MORAVY
H. Tomášková1,2, J. Mrázek1, A. Kloudová1
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Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská Univerzita, Česká republika

Chřipková pandemie 21. století byla odstartována v dubnu roku 2009, kdy v USA a
Mexiku byl poprvé detekován nový chřipkový virus A(H1N1)2009 (10). Během několika
týdnů se virus rozšířil do mnoha zemí po celém světě. Dne 11. června 2009 WHO vyhlásilo
pandemii chřipky (9). První diagnostická vyšetření tohoto viru na území Moravy byla
v laboratořích Zdravotního ústavu v Ostravě (ZÚ Ostrava) provedena v květnu 2009.
Metodika
Diagnostika viru A(H1N1)2009 byla prováděna jednak klasickou virologickou
diagnostikou zahrnující kultivaci viru na buněčných kulturách MDCK, následoval
hemaglutinační test pro průkaz agens, případně průkaz protilátek v séru komplement fixační
reakcí. V průběhu května 2009 byla zahájena rutinně molekulárně biologická diagnostika
metodou real-time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) na základě
protokolu WHO (3). Rutinním vyšetřením předcházelo ověření výsledků s NRL pro chřipku,
SZÚ.
Základní informace o vyšetřených osobách byly doplněny o cestovatelskou anamnézu,
tělesnou teplotu, případně o další údaje uvedené na žádankách o vyšetření. Zpětná informace
o případném úmrtí pacienta byla získána z Krajské hygienické stanice. Pro statistickou
analýzu dat vyšetřených osob byl použit t-test a χ2 test na hladině významnosti 5 %.
Zpracování dat bylo provedeno programem Stata v. 10.
Výsledky
Za období květen 2009 až březen 2010 bylo vyšetřeno ZÚ v Ostravě celkem 1 381
vzorků, jednalo se z 99 % o materiál z výtěru z nosu a nosohltanu. Z celkového počtu vzorků
bylo 30 % pozitivních na virus A(H1N1)2009, přibližně 1 % na jiný typ chřipkového viru A
(obr. 1).
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Obr. 1. Výsledky metody real-time RT-PCR

Během května až října bylo vyšetřeno asi 19 % vzorků (obr. 2), jednalo se převážně o
osoby s cestovatelskou anamnézou (obr. 3), případně o kontakty s nemocnou osobou. Prudký
nárůst začal v listopadu 2009 až lednu 2010, v únoru došlo již k poklesu počtu vzorků.
Celkem bylo diagnostikováno 410 (30 %) pozitivních vzorků. Do října se podíl pozitivních
výsledků pohyboval přibližně kolem 20 % vzorků, nárůst na 43 % a 38 % byl zaznamenán
v listopadu a prosinci. Nejvíce vzorků bylo vyšetřeno od osob, které navštívily Velkou
Británii a Ameriku (obr. 4).
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Obr. 2. Počty vyšetřených vzorků v jednotlivých týdnech v období květen 2009 – březen 2010
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468

negativní

pozitivní

50
45
40
počet vzorků

35
30
25
20
15
10
5
0
Afrika

Asie

Autrálie

Amerika

Severní
Evropa

Střední
Evropa

Jihovýchodní
Evropa

Východní
Evropa

Velká
Británie

Španěksko

Řecko

Obr. 4. Vyšetřené vzorky s cestovní anamnézou podle navštívených zemí

Celkem bylo vyšetřeno 687 vzorků mužů a 694 vzorků žen, nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl v podílu pozitivních výsledků mezi muži a ženami (p = 0,810).
Průměrný věk osob s pozitivním výsledkem 31,0 let (SD 17,4) byl statisticky
významně nižší (p < 0,001) než u osob s negativním výsledkem 42,1 let (SD 21,9). Největší
podíl pozitivních výsledků byl zjištěn u dětí a mladých lidí ve věku 10 – 19 let a dále u osob
do 40 let (obr. 5). Podíl pozitivních výsledků u osob starších 65 let byl velmi malý (3,8 %).
Zvýšenou teplotu udávalo významně více (p = 0,001) osob s pozitivním výsledkem
(97 %) než osoby s negativním výsledkem (91 %). Průměrná teplota se u osob s pozitivním
výsledkem pohybovala kolem 38,9 ± 0,8°C.
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Obr. 5. Proporce pozitivních výsledků podle věkových skupin

Ze severní Moravy bylo hlášeno 21 případů úmrtí, ze 76 % se jednalo o osoby se
závažným nebo chronickým onemocněním, především kardiorespiračním (43 %). U 24 %
byla uvedena také obezita. Průměrný věk zemřelých osob byl 46,1 ± 15,0 let.
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Diskuze
V rámci pandemie chřipky A(H1N1)2009 byla poprvé ve světě použita diagnostika
metodou real-time RT-PCR pro průkaz tohoto chřipkového viru a tím bylo možné poprvé
v historii lidstva velmi podrobně sledovat průběh pandemie chřipky v „reálném čase“ (11).
Nárůst počtu pozitivních případů pandemické chřipky A(H1N1)2009
diagnostikovaných v laboratořích ZÚ Ostrava odpovídal celkovému vývoji v ČR i počtu
hospitalizovaných pacientů na infekční klinice FN Na Bulovce (2), tak také vývoji v celé
Evropě (6), kdy k nárůstu počtu pozitivních případů došlo ve 44. týdnu roku 2009. Do 44.
týdne (začátek listopadu) se jednalo především o osoby, které se nakazily při návštěvě
postižených oblastí (7).
Větší proporce pozitivní výsledků byla evidována především u osob mladšího a
středního věku, což je zcela odlišné oproti běžné sezónní chřipce (2,5,8). Malá proporce
pozitivních výsledků u osob starších 65 let je vysvětlována na základě sérologických studií,
ve kterých byly zjištěny u těchto osob relativně často stopy až ochranné titry protilátek
zkříženě reagujících s novým pandemickým virem (2,4,8).
Do srpna 2010 WHO evidovalo přibližně 18,5 tisíc úmrtí v důsledku pandemické
chřipky A(H1N1)2009, největší počet zemřelých osob byl evidován v Americe (přibližně 8,5
tisíc), v Evropě zemřelo přibližně 4,9 tisíc osob (12). V ČR zemřelo 101 osob, z toho na
severní Moravě asi jedna pětina (1). V ČR věk u 90 % zemřelých osob nepřekročil 65 let, což
odpovídá také zvýšené vnímavosti mladších ročníků na tento pandemický virus. Přibližně u
15 % zemřelých osob nebylo evidováno jiné závažné nebo chronické onemocnění. Jako
rizikový faktor byla evidována obezita, jak samostatně, tak ve spojení s jiným závažným
onemocněním (2,5).
Závěr
ZÚ Ostrava vyšetřil v období květen 2009 až březen 2010 metodou real-time RT-PCR
celkem 1 381 vzorků, z toho 30 % vzorků bylo pozitivních na virus A(H1N1)2009. Největší
nárůst pozitivních vzorků byl registrován v listopadu a prosinci 2009. Největší proporce
pozitivních výsledků byla u dětí a mladých lidí ve věku 10 - 19 let. Průměrný věk osob
s pozitivním výsledkem byl přibližně o 9 let nižší než u osob s negativním výsledkem. Na
pandemickou chřipku A(N1H1)2009 na severní Moravě zemřelo 21 osob v průměrném věku
46,1 let, u 24 % nebylo diagnostikováno žádné jiné závažné nebo chronické onemocnění.
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ROZŠÍRENIE POZNATKOV O EKOLÓGII A EPIDEMIOLÓGII MYŠACIEHO
GAMAHERPETICKÉHO VÍRUSU (MHV) IZOLOVANÉHO NA SLOVENSKU
J. Sokolová1,2, K. Reptová2, M. Wágnerová2, A. Chalupková2,
J. Čipková2, Z. Hrabovská2,3, J. Mistríková2,3
1

2

Katedra klinických disciplín FZSP, Trnavská univerzita, Trnava
Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
3
Virologický ústav SAV, Bratislava

Vírusy podčeľade Gammaherpesvirinae sú v prírode značne rozšírené a infikujú rôzne
druhy cicavcov vrátane človeka. Myšací herpetický vírus (MHV) bol izolovaný v roku 1976
počas ekologických štúdií arbovírusov v okolí Bratislavy v lokalite Rovinka pri Podunajských
Biskupiciach z hlodavcov Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus (1). Záujem
o vírus MHV výrazne stúpol po tom, čo sa dokázala jeho fylogenetická súvislosť s EpsteinBarrovej vírusom (EBV) asociovaným s Bürkittovým lymfómom, nazofaryngeálnym
karcinómom, Hodgkinovou chorobou a s herpesvírusom 8 (HHV-8) asociovaným s Kaposiho
sarkómom (KSHV) a niektorými B-bunkovými lymfómamy vyskytujúcich sa u pacientov
s AIDS (2, 3). Od objavu tohto vírusu sa dôsledne preštudoval jeho genóm a patogenéza,
avšak oblasť ekológie a epidemiológie bola v úzadí. Dokázalo sa, že v rámci prirodzenej
populácie myšovitých hlodavcov sa MHV prenáša vzdušnou cestou rôznymi telesnými
výlučkami, močom, slinami a trusom (3). Rozličné spôsoby prenosu MHV-68 v prírode spolu
s faktom, že vírus prekračuje rámec druhovej špecifickosti, viedli k hypotéze, že by mohol
byť prenesený aj na iné zvieratá žijúce v rovnakom biotope, vrátane človeka. Ďalšie štúdie
vykonané v tomto kontexte zistili vírusové neutralizujúce protilátky u jeleňov, danielov,
oviec, diviakov, muflónov, u domácich úžitkových zvierat (hovädzí dobytok, kozy, kone)
a u domácich mačiek a psov.
Prítomnosť anti-MHV protilátok bola dokázaná aj u ľudí, ktorý pracovali v laboratóriu
s vírusom, u ľudí pracujúcich s hlodavcami, u poľovníkov a vo všeobecnej populácii (6, 7, 8,
9, 10, 11). Zistenie prítomnosti MHV-68 protilátok môže byť medicínsky a epidemiologicky
významné, vzhľadom na poznatky, že MHV-68 perzistentne infikuje bunkové línie rôznych
živočíšnych druhov, vrátane človeka a transformuje ľudské B-lymfocyty in vitro (10).
Poznanie ekológie a epidemiológie tohto vírusu je dôležité pre pochopenie ciest jeho šírenia
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sa nielen v rámci prirodzenej populácie myšovitých hlodavcov, ale aj možnosti infekcie a jej
následkov u druhov obývajúcich spoločný biotop.
Cieľom našej štúdie bolo preto vyšetriť séra pochádzajúce z Bratislavy a okolia,
získané od druhov Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus na výskyt protilátok proti
MHV a potvrdiť tak nedávno publikované zistenia (11), že u týchto živočíchov cirkulujú
protilátky proti vírusu MHV. Zamerali sme sa na lokalitu Bratislavského kraja a druhy, ktoré
nežijú vo voľnej prírode, ale v tesnej blízkosti človeka (tzv. domáci miláčikovia).
Materiál a metódy
Krvné séra zvierat (Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus), ktoré sa odobrali
počas rokov 2008 a 2009, sme získali zo Štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave. Séra sme
pred vyšetrením inaktivovali 30 minút pri 56 °C. Výskyt protilátok proti MHV (izolát
Šumava) v sérach zvierat sme zisťovali pomocou vírus neutralizačného testu (VNT) na
VERO bunkách (stabilizovaná bunková línia fibroblastoidných buniek pochádzajúca
z obličiek mačiaka zeleného). 96-jamkové mikrotitračné platničky s VERO bunkami sme
založili 24 hodín pred infikovaním. Absorbcia vírusu prebiehala 90 minút v termostate pri
teplote 37 °C. Séra sme riedili dvojkovým riedením v DMEM médiu. V teste sme použili
vírus so známym titrom (titer vírusu dosahoval CPE 106 PFU), ktorý bol nariedený
desiatkovým riedením. U pozitívnych vzoriek sme stanovili titer vírus neutralizujúcich
protilátok. Titer vírusu sme stanovili ako najvyššie riedenie séra, ktoré ešte zabraňovalo
vzniku cytopatického efektu (CPE) na VERO bunkách. Štatistickú významnosť rozdielu
v proporciách vírus neutralizujúcich protilátok medzi dvomi skupinami vyšetrovaných druhov
sme overili chi-square testom pomocou programu R project.
Výsledky
Na prítomnosť protilátok sme vyšetrili 467 zvieracích sér. Zamerali sme sa na
zvieratá, ktoré obývajú s hlodavcami spoločný biotop a prichádzajú s nimi do blízkeho
kontaktu, a teda na Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus. Celkovo bolo na prítomnosť
protilátok proti vírusu MHV-Šumava pozitívnych 65 vzoriek (13,9 %). Z 202 vyšetrených sér
druhu Felis silvestris catus bolo pozitívnych 9 sér (4,45 %) a z 265 vyšetrených sér druhu
Canis lupus familiaris bolo pozitívnych 56 sér (21,13 %). Pozitivita bola výrazne vyššia
pri druhu Canis lupus familiaris. Rozdiel vo výskyte vírus neutralizujúcich protilátok v sérach
týchto dvoch vyšetrovaných druhov bol štatisticky významný (P < 0,001). Sumárne sú
výsledky zhrnuté v tab. 1.
Tab. 1. Výsledky vírus neutralizačného testu 467 sér testovaných na prítomnosť protilátok proti vírusu MHV
Druh
Počet vzoriek
Seropozitivita
Felis silvestris catus
202
9
4,45 %
Canis lupus familiaris
265
56
21,13 %
Spolu
467
65
13,91 %
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Vo vzorkách, ktoré boli pozitívne (65 sér), sme stanovili titer vírus neutralizujúcich
protilátok. Titre vírus neutralizujúcich protilátok celkovo nedosahovali vysoké hodnoty.
Výsledky titrácie sú v tab. 2.
Tab. 2. Výsledky titrácie pozitívnych sér
Riedenie
1:1
1:2
1:4
1:8
1:16

Felis silvestris catus (9)
2
3
3
1
-

Canis lupus familiaris (56)
15
21
12
8
-

Spolu (65)
17
24
15
9
-

Diskusia
Cieľom tejto štúdie bolo zistenie, či u živočíšnych druhov Canis lupus familiaris a
Felis silvestris catus, žijúcich v tom istom biotope ako myšovité hlodavce, ktoré sú
prirodzeným hostiteľom vírusu MHV, cirkulujú vírus neutralizujúce protilátky. U obidvoch
vyšetrovaných druhov sa nám podarilo potvrdiť prítomnosť protilátok proti vírusu MHV.
Celkovo bolo pozitívnych takmer 14 % vyšetrených sér. Všetky vzorky pochádzali
z Bratislavského kraja. Špajdelová a Grmanová (2010) vyšetrili 1 696 krvných sér týchto
druhov na prítomnosť špecifických protilátok proti vírusu MHV z rôznych krajov Slovenska,
z toho 804 vzoriek od Felis silvestris catus a 892 vzoriek od Canis lupus familiaris. Pozitivitu
vykazovalo 256 vzoriek (15,09%) pričom najvyššia bola práve v Bratislavskom kraji
(17,04 %). Myšací herpetický vírus (MHV) bol v roku 1976 počas ekologických štúdií
arbovírusov izolovaný z hlodavcov práve v okolí Bratislavy, v lokalite Rovinka pri
Podunajských Biskupiciach.
Pozitivita u Felis silvestris catus (4,45%) bola výrazne nižšia ako u Canis lupus
familiaris (21,13 %). Naše výsledky sú v zhode s výsledkami Špajdelovej a Grmanovej
(2010), ktoré tiež zistili nižšiu pozitivitu u druhu Felis silvestris catus (12,19%) než u Canis
lupus familiaris (17,71%). Toto zistenie je prekvapivé, keďže vzhľadom na potravové vzťahy
medzi týmito druhmi sme predpokladali skôr opačný trend. Rozdielny výskyt bude zrejme
spôsobený odlišnosťami v spôsobe života týchto zvierat. Zvieratá, ktorých séra sme
vyšetrovali, totiž nežijú vo voľnej prírode, keďže boli získané od chovateľov mačiek a psov.
Možnosti pohybu vo voľnej prírode sú teda obmedzené a väčšiu šancu prísť do kontaktu
s hlodavcami, z ktorých by sa vírus mohol na tieto druhy preniesť, má Canis lupus familiaris.
Z toho vyvodzujeme pravdepodobnú príčinu vyššieho % zachytenia vírus neutralizujúcich
protilátok u tohto druhu.
Záver
Potvrdili sme cirkuláciu špecifických neutralizujúcich protilátok proti vírusu MHV
u druhov Canis lupus familiari a Felis silvestris catus. Bratislava a okolie je pravdepodobne
lokalita s najvyšším výskytom vírusu vo voľnej prírode. Výrazne vyššiu pozitivitu sme
dokázali u druhu Canis lupus familiaris.
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EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY VÝSKYTU LYMSKEJ BORELIÓZY
V KOŠICKOM KRAJI
Z. Kalinová, L. Čisláková, M. Halánová
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Lymská borelióza (LB) je ochorenie známe vo svete už niekoľko storočí. Pri objavení
pôvodcu LB sa myslelo, že ide o jeden druh a baktéria bola označená ako Borrelia
burgdorferi. V súčasnosti sa celá skupina označuje ako komplex B. burgdorferi sensu lato (B.
burgdorferi s. l.). V rámci druhového komplexu dnes spoľahlivo rozlišujeme 14 poddruhov
(genospecies): B. burgdorferi sensu stricto (B. burgdorferi s. s.), B. garinii, B. afzelii, B.
japonica, B. valaisiana, B. andersonii, B. lusitaniae, B. bissetii, B. tanukii, B. turdii, B.sinica,
B. californiensis, B. spielmanii a B. carolinensis (2). Pre ľudí sú patogénne najmä tri druhy –
B. burgdorferi s. s., B. garinii a B. afzelii.
Pôvodcom LB patrí do rodu Borrelia, čeľade Spirochetaceae a radu Spirochetales.
Borélia je pohyblivá, gramnegatívna, špirálovitá spirochéta.
Hostiteľské spektrum B. burgdorferi s. l. je veľmi široké a zahŕňa cicavce, plazy
a vtáky. Najčastejšie ide o myši, hraboše, zajace, veveričky, vtáky a vysokú zver. Môžu nimi
byť aj domáce zvieratá: pes, mačka, hovädzí dobytok, ovce, kozy. Rezervoárom môžu byť aj
kliešte, ktoré sú zároveň aj vektorom ochorenia. V ostatnom období boli borélie potvrdené aj
u jašteríc (1).
Hlavná cesta prenosu LB je prostredníctvom vektora, ktorým je kliešť z rodu Ixodes.
V Európe je to I. ricinus. Vo východnej časti USA prenáša nákazu I. scapularis, v západnej
časti USA je to I. pacificus. V Ázii sa ako vektor uplatňuje I. persulcatus. Prenos je možný aj
močom hlodavcov a mliekom niektorých domácich zvierat. Nemožno vylúčiť ani prenos
borélií krvnou transfúziou v období boreliémie a prenos z matky na plod. Prenos LB je možný
aj pri manipulácií s kliešťom pri jeho odstraňovaní.
LB je typická zoonóza, čo znamená, že cirkuluje v prírode a človek sa infikuje len
náhodne pri kontakte s infikovaným kliešťom.
Klinický obraz LB je veľmi pestrý. Zasahuje do sféry viacerých klinických odborov.
LB je multisystémové infekčné ochorenie, postihuje najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový
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systém. Ochorenie prebieha v troch štádiách. Prvé dve štádiá sú akútne a príznaky sú
vyvolané priamym pôsobením samotnej baktérie. Tretie štádium je chronické (neskoré,
perzistentné) a je do značnej miery ovplyvnené už imunopatologickými zmenami, ktoré sú
navodené infekciou. Nákaza môže prebiehať aj ako latentná infekcia (zvýšené hladiny
protilátok bez klinických prejavov).
Liečba LB vyžaduje komplexný prístup. Možno ju rozdeliť na kauzálnu
a symptomatickú. V kauzálnej liečbe je treba voliť antibiotiká s dobrým prienikom do bunky.
V súčasnosti je u dospelých liekom voľby doxycyklín, u detí amoxicilín.
Cieľ práce
Charakterizovať výskyt LB v Košickom kraji v rokoch 2004 – 2008.
Materiál a metodika
Výročné správy odboru epidemiológie RÚVZ za Košický kraj (3) a pre porovnanie za
SR (5).
Výsledky
Celková chorobnosť na LB na Slovensku dosahovala v období rokov 2004 – 2008
hodnoty od najnižšej 12,57/100 000 obyvateľov (677 prípadov) v roku 2004 po najvyššiu
19,24/100 000 obyvateľov (1040 prípadov) v roku 2008 (tab. 1).
Chorobnosť na LB v Košickom kraji sa pohybovala v analyzovanom období rokov od
7,54/100 000 obyvateľov (58 prípadov) v roku 2006 po 13,78/100 000 obyvateľov (106
prípadov) v roku 2005 (tab. 1). V roku 2004 chorobnosť v Košickom kraji prevyšovala
celoslovenskú chorobnosť – 13,39/100 000 obyvateľov pri zaznamenaných 103 prípadoch.
Tab. 1. Výskyt LB v SR a Košickom kraji v rokoch 2004-2008
Oblasť
SR
KK

Hodnota
abs.
rel.
abs.
rel.

2004
677
12,57
103
13,39

2005
843
15,65
106
13,78

Rok
2006
732
13,58
58
7,54

2007
708
13,13
67
8,71

2008
1040
19,24
83
10,79

Analýza sezonality
Analýza údajov o epidemiologickej situácii vo výskyte ochorení na LB podľa dátumu
prvých klinických príznakov ochorení v Košickom kraji počas 5 rokov potvrdzuje jej sezónny
výskyt (tab. 2).
V priemere najviac hlásených ochorení v jednotlivých rokoch bolo v mesiacoch máj,
jún, júl až august, keď bolo hlásených 257 ochorení z celkového počtu 417 ochorení
(61,63 %) s najvyšším počtom ochorení v mesiaci júl – 86 ochorení (20,62 %).
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Najnižší počet bol zaznamenaný v mesiaci marec (1 prípad) a v mesiaci december (4
prípady) za celé analyzované obdobie 2004 – 2008.
V mesiaci január bol síce hlásený vyšší počet ochorení (49 ochorení), klinicky však
išlo o II. a III. štádiá ochorení.
Tab. 2. Sezónnosť výskytu LB v Košickom kraji v rokoch 2004 – 2008

5
4,85
8
7,55
7
12,07
11
16,42
12
14,46
43
10,31

11
10,67
13
12,26
12
20,69
21
31,34
14
16,87
71
17,02

21
20,39
27
25,47
12
20,69
9
13,43
17
20,48
86
20,62

21
5
25
20,39 4,85 24,27
17
14
1
16,03 13,20 0,94
4
4
3
6,89 6,89 5,17
4
6
6
5,97 8,96 8,96
11
10
4
13,25 12,05 4,82
57
39
39
13,66 9,35 9,35

Spolu

1
0,97
1
0,94
2
3,49
3
4,48
3
3,61
10
2,39

December

1
0,97
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,23

November

1
0,97
5
4,72
1
1,72
1
1,49
1
1,20
9
2,15

Október

8
7,77
17
16,03
12
20,69
4
5,97
8
9,64
49
11,75

September

Júl

abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%

August

Jún

Spolu

Máj

2008

Apríl

2007

Marec

2006

Február

2005

Január

2004

Hodnota

Rok

Mesiac

3
2,91
1
0,94
0
0,00
2
2,99
3
3,61
9
2,15

1
0,97
2
1,89
1
1,72
0
0,00
0
0,00
4
0,95

103
100,00
106
100,00
58
100,00
67
100,00
83
100,00
417
100,00

Analýza ochorení podľa klinickej formy
Spolu v Košickom kraji v období rokov 2004 – 2008 bolo hlásených 417 ochorení na
LB, z toho 334 prípadov ochorení – 80,1 % ako I. štádium, 27 prípadov ochorení – 6,47 %
ako II. štádium a 56 prípadov ochorení ako III. štádium klinickej formy LB (tab. 3).
Najvyšší podiel mala klinická forma – I. štádium z celkového počtu hlásených
ochorení, ktoré boli zaznamenané, a to v rokoch 2008 – 86,75 % (72 prípadov ochorení) a
2004 – 83,5 % (86 prípadov ochorení). Najnižší podiel mala klinická forma – I. štádium
ochorenia v roku 2006, keď z celkového počtu 58 prípadov ochorení tvorí 68,97 % (40
prípadov).
Najvyššiu chorobnosť mala klinická forma A69.2 (Lymská borelióza – erythema
migrans) – I. štádium v analyzovanom období rokov 2004 – 2008 v roku 2004 –
11,18/100 000 obyvateľov (86 prípadov ochorení). Najnižšiu chorobnosť mala v roku 2006 –
5,2/100 000 obyvateľov (40 prípadov ochorení).
Maximálna hodnota chorobnosti pri klinickej forme G63.O (Polyneuropatia pri LB) –
II. štádium bola zaznamenaná v roku 2004 – 1,04/100 000 obyvateľov (8 prípadov ochorení),
najnižšia v roku 2007 a 2008 – 0,39/100 000 obyvateľov (3 prípady ochorenia).
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Maximálna hodnota chorobnosti pri klinickej forme M01.2 (Artritída pri LB) – III.
štádium bola zaznamenaná v roku 2005 – 2,34/100 000obyvateľov (18 prípadov ochorení),
najnižšia v roku 2008 – 1,04/100 000 obyvateľov (8 prípadov ochorení).
Tab. 3. Výskyt LB v Košickom kraji podľa klinickej formy v rokoch 2004-2008
Rok
Forma

Hodnota

A69.2
G63.0
M01.2
Spolu

abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%

2004

2005

2006

2007

2008

Spolu

86
83,5
8
7,7
9
8,73
103
100,00

82
77,36
6
5,67
18
16,98
106
100,00

40
68,97
7
12,07
11
18,96
58
100,00

54
80,6
3
4,48
10
14,93
67
100,00

72
86,75
3
3,61
8
9,64
83
100,00

334
80,1
27
6,47
56
13,43
417
100,00

Analýza ochorení podľa vektorov
Analýza ochorení podľa vektorov, ktorí sa podieľali na vzniku ochorení počas
analyzovaného obdobia 2004 – 2008 v Košickom kraji potvrdila, že najvyšší podiel na vzniku
ochorení mali kliešte – 65,95 % (275 prípadov) (tab. 4).
Tab. 4. Analýzy chorých na LB v Košickom kraji podľa zisteného vektora v rokoch 2004 – 2008
Vektor

Počet chorých

Podiel z celkového počtu chorých v %

Kliešť

275

65,95

Iný bodavý hmyz

91

21,82

Nezistený/neudaný

51

12,23

Spolu

417

100,00

Diskusia
V posledných desaťročiach dochádza v dôsledku globálnych zmien (klimatických,
hospodárskych i spoločenských) k šíreniu alebo novo sa objavovaniu závažných infekčných
ochorení rôznej etiológie. Počet hlásených nákaz zoonotického charakteru narastá aj vďaka
pokrokom v diagnostike. Typickým príkladom je práve Lymská borelióza. Nejde o novú
epidémiu, ale o rozpoznanie ochorenia. Toto ochorenie je kliešťami prenášaná zoonóza.
V Európe je hlavným vektorom jej pôvodcu B. burgdorferi kliešť I. ricinus. V podmienkach
SR je LB na prvom mieste v štatistických údajoch o nákazách prenášaných kliešťami.
Opakované vyšetrenia poukazujú na vysokú expozíciu našej populácie pôvodcom tohto
ochorenia.
Chorobnosť v Košickom kraji dosiahla v roku 2004 hodnotu 13,39/100 000
obyvateľov pri 103 hlásených prípadoch, v roku 2005 hodnotu 13,78/100 000 obyvateľov pri
106 hlásených prípadoch, v roku 2006 hodnotu 7,54/100 000 obyvateľov pri 58 hlásených
prípadoch, v roku 2007 hodnotu 8,71/100 000 obyvateľov pri 67 hlásených prípadoch a v
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roku 2008 hodnotu 10,79/100 000 obyvateľov pri 83 hlásených prípadoch. Celková
chorobnosť na LB v Košickom kraji dosiahla v období rokov 2004 – 2008 najnižšiu hodnotu
v roku 2006 (7,54/100 000 obyvateľov) a najvyššiu v roku 2005 (13,78/100 000 obyvateľov).
V roku 2004 bolo najviac hlásených ochorení v mesiacoch máj, jún, júl, august, v roku
2005 v mesiacoch máj, jún, júl august, september, v roku 2006 v mesiacoch máj, jún, júl,
august, v roku 2007 v mesiacoch máj, jún, júl, august, v roku 2008 najvyšší počet ochorení
bol hlásený v mesiacoch máj, jún, júl, august a september. Analýza hlásených ochorení v
rokoch 2004 – 2008 v Košickom kraji vo vzťahu k sezónnemu výskytu potvrdzuje jej typický
sezónny charakter.
V roku 2004 bolo v Košickom kraji spolu hlásených 103 ochorení na LB, z toho bolo
ochorení (83,49 %) ako I. štádium, 8 ochorení (7,77 %) ako II. štádium a 9 prípadov (8,73 %)
ako III. štádium klinickej formy LB. V roku 2005 bolo hlásených 106 ochorení. Z celkového
počtu ochorení ako I. štádium klinickej formy LB bolo hlásených 82 prípadov (77,36 %)
ochorení, ako II. štádium 6 prípadov (5,66) ochorení a ako III. štádium 18 prípadov (16,98 %)
ochorení. V roku 2006 bolo spolu hlásených 58 ochorení na LB. Z celkového počtu ochorení
ako I. štádium bolo hlásených 40 prípadov (68,96 %) ochorení, ako II. štádium 7 prípadov
(12,07 %) ochorení a III. štádium klinickej formy LB 11 prípadov (18,96 %) ochorení.
Analýzou výskytu LB v Košickom kraji podľa klinickej formy v roku 2007 sa zistilo, že z
celkového počtu 67 hlásených ochorení 54 prípadov (80,60 %) bolo hlásených ako I. štádium,
3 prípady (4,48 %) ochorení ako II. štádium a 10 prípadov (14,92 %) ako III. štádium
klinickej formy LB. Spolu v Košickom kraji bolo v roku 2008 hlásených 83 ochorení na LB,
z toho 72 prípadov (86,75 %) ochorení ako I. štádium, 3 prípady (3,60 %) ochorení ako II.
štádium a 8 prípadov (9,64 %) ochorení ako III. štádium. Z klinických foriem LB prevažuje
v sledovanom období diagnóza A 69.2.
Analýza ochorení podľa vektorov počas obdobia rokov 2004 – 2008 v Košickom kraji
potvrdila, že najvyšší podiel mali kliešte – 65,95 % (275 prípadov).
Z databázy informačného systému prenosných ochorení (5) vyplýva, že v priebehu
prvých 10 rokov sledovania bola priemerná chorobnosť LB na Slovensku 8,06/100 000
obyvateľov, zatiaľ čo za posledných 10 rokov sa priemer chorobnosti zvýšil na 12,81/100 000
obyvateľov. Oproti päťročnému priemeru bol zaznamenaný až 20 % vzostup ochorení. Z
klinických foriem LB prevažuje za desaťročné obdobie v 74 % diagnóza A69.2, diagnózy
G63.0 sa vyskytujú v 6 % a diagnóza M01.2 v 20 %.
V roku 2005 bolo hlásených 843 ochorení (chorobnosť 15,65/100 000), čo bol oproti
roku 2004 vzostup o 24 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 28 %. Ochorenia boli
vykázané ako A69.2 v 629 prípadoch v štádiu erythema migrans (EM), v štádiu kĺbových
zmien ako polyartritídy v 61 prípadoch a s príznakmi neurologických zmien v 153 prípadoch.
V roku 2006 bolo hlásených 732 ochorení (13,58/100 000), čo je oproti roku 2005
pokles o 13 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 5 %. Z celkového počtu ochorení bolo
503 ochorení (chorobnosť 9,33) vykázaných ako EM (A69.2), 178 ochorení (chorobnosť.
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3,30) ako artralgie pri LB (M01.2) a 51 ochorení (chorobnosť 0,95) ako polyneuropatie pri
LB (G63.0).
V priebehu roka 2007 bolo hlásených spolu 851 ochorení (chorobnosť 15,78/100 000),
čo je oproti roku 2006 vzostup o 16 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 20 %. Ako dg.
A69.2 bolo vykázaných 575 ochorení (chorobnosť 10,66), ako M01.2 bolo vykázaných 234
ochorení (chorobnosť 4,34) a ako G63.0 bolo vykázaných 42 ochorení (chorobnosť 0,78).
Hlásené boli 2 importované nákazy (1x z Nórska a 1x z Česka).
V priebehu roka 2008 bolo na Slovensku hlásených 1042 ochorení (chorobnosť
19,3/100 000), čo je oproti roku 2007 vzostup o 23 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o
36 %. Ako dg. A 69.2 bolo vykázaných 790 ochorení (chorobnosť 14,63), ako M 01.2 200
ochorení (chorobnosť 3,7) a ako G 63.0 bolo vykázaných 52 ochorení (chorobnosť 0,95).
Hlásených bolo 5 importovaných nákaz (2x z Talianska a po 1prípade z Česka, Maďarska a z
Rakúska).
V susednej Českej republike patrí LB medzi povinne hlásené ochorenia. Najčastejším
pôvodcom nákazy je B. afzelii. Ako vektor sa uplatňuje kliešť Ixodes ricinus. V roku 2004
bolo hlásených v Českej republike 3 243 ochorení (chorobnosť 31,78) na LB. V roku 2005
dosiahla chorobnosť hodnotu 35,63/100 000 obyvateľov pri 3 647 hlásených prípadoch,
v roku 2006 42,56/100 000 obyvateľov (4 370 prípadov). V roku 2007 bola chorobnosť na LB
34,65/100 000 obyvateľov pri 3 558 prípadoch. V roku 2008 bolo hlásených 4 350 ochorení,
čo reprezentuje chorobnosť 41,89/100 000 obyvateľov. V Českej republike v období rokov
2004 – 2008 chorobnosť na LB dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2006 a najnižšiu v roku
2004 (4).
Záver
LB predstavuje dnes veľmi aktuálny medicínsky problém s vážnym zdravotným
dosahom. Patrí medzi ochorenia s variabilným a často nešpecifickým klinickým obrazom.
Napriek tomu, že pôvodca, cesty prenosu a klinické prejavy sú väčšinou známe, diagnostika
tohto ochorenia je zložitá a vyžaduje multidisciplinárny a komplexný diagnostický prístup.
Základným predpokladom skvalitnenia diferenciálnej diagnostiky LB je správna indikácia
sérologických vyšetrení, erudovaná interpretácia sérologických a iných výsledkov spolu
s klinickou diagnózou.
Literatúra
1. Majlathova V, Majlath I, Derdakova M, Vichova B, Peťko B. Borrelia lusitaniae and green lizard (Lacerta
viridis), Karst Region, Slovakia. Emerg Infect Dis 2006; 12: 1895-1901.
2. Rudenko N, Golovchenko M, Grubhoffer L, Oliver J.H. Jr. Borrelia carolinensis sp. nov., a new (14th)
member of the Borrelia burgdorferi sensu lato complex from the Southeastern Region of the United States. J
Clin Microbiol 2009; 47: 134-141.
3. RÚVZ Košice odbor epidemiológie – výročné správy za roky 2004 – 2008.
4. http://www.szu.cz/tema/prevence/lymeska-borrelioza-epidemiologicka-data
5. http://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/VyrocneSpravy.aspx

481

Za spoluprácu pri vydávaní zborníka ďakujeme:

Sídlo spoločnosti:
DANONE, spol. s r.o.
Prievozská 4
821 09 Bratislava
E-mail: info@danone.com
www.danone.sk

Adresa:
Merck spol. s r.o.,
Tuhovská 3, P.O.Box 34,
830 06 Bratislava 36, SR
E-mail: merck@merck.sk
www.merck.sk

SLOVENSKO

DispoLab Distribúcia jednorazového zdravotníckeho materiálu
Adresa:
DISPOLAB, Žilina s.r.o.
Gabajova 11, 010 01 Žilina,
SR
E-mail: talafa@dispolab.sk
www.dispolab.sk

482

INDEX AUTOROV

meno

strana

A
Ághová Ľ.
Ambroz P.
Argalášová - Sobotová Ľ.

115
300
52, 92, 132, 202, 264

B
Babjaková J.
Bar M.
Béder I.
Béderová A.
Bencko V.
Bérešová J.
Bernasovská K.
Blažíček P.
Bojnický M.
Bomba A.
Božíková S.
Brukkerová D.
Brunclíková M.

344, 452
300
145
145, 251
13
208
427
139
344
179, 183, 193
145
321
392

Č, D
Čejchanová J.
Černá M.
Čipková J.
Čisláková L.
Čokášová D.
Dietzová Z.
Drolet D.
Dušinská M.

26, 125
26, 125
472
476
179
19
350
139

E, F
Egnerová A.
Fabiánová E.
Fajfrová J.
Farková S.
Feľbaba V.
Fiala O.
Fiala Z.
Fialová D.
Frič M.

221
397
199
215
462
350
350, 439
439
397

G
Gáliková T. E.
Garajová J.

387, 392
387

483

Gazdík F.
Gazdíková K.
Gerová Z.
Gömöriová K.
Gregušová A.

115
115
221
245
202

H, CH
Halánová M.
Held M.
Hijová E.
Hirošová K.
Holéczyová G.
Horáková D.
Hrabovská Z.
Hudák A.
Hudecová Z.
Hurbánková M.
Huťková A.
Hyjánek J.
Chalupková A.
Chmelárová A.

476
105
189, 193
404
245
240, 289, 294, 297
472
19
139, 260
111
72
240
472
193

I, J
Izsáková Z.
Jajcaj M.
Jakušová V.
Janout V.
Janušová T.
Jirák Z.
Jurkovičová J.

284
44
87
240, 289, 294, 297, 300
275
367, 378
52, 92, 132, 202, 264

K
Kadrabová J.
Kajaba I.
Kajaba J.
Kalinová Z.
Kánovicsová A.
Karpatová E.
Kebza V.
Kecerová A.
Kernová V.
Kimáková J.
Kimáková T.
Klimentová G.
Kloudová A.
Knezović R.
Kodl M.
Kollárová H.
Kollárová J.
Koprovičová J.

260
115, 260
92, 162
476
92
202
304, 312
231
304, 312
462
65, 329, 462
392
467
321
304, 312
289, 294, 297
416
174, 279

484

Kováčiková H.
Kožárová M.
Kremláček J.
Krivošíková Z.
Krsková A.
Kudláčková M.
Kuruc Š.
Kuzmová L.

221
416
350
139
26, 125
260
202
65

L
Labancová J.
Lemay F.
Lesczynski A.
Ležovič M.
Liu Y.H.

19
350
92
338, 344, 452
92, 202

M, N
Macáková Z.
Mačalová J.
Maďarič A.
Macháčová E.
Machata M.
Machatová Z.
Majzonová M.
Malinčíková J.
Marušiaková M.
Mihalčík L.
Mihalská E.
Mihinová D.
Michalík J.
Mistríková J.
Mišľanová C.
Molnár F.
Moravčíková K.
Mrázek J.
Nikodemová D.
Nosková T.

251
329
260
202
362
362
202
240
444
44
111
111, 344, 452
58
472
139, 260
284
392
467
72
404

O, P
Osina O.
Ostrihoňová T.
Páričková J.
Pastucha D.
Pauková V.
Pavlík V.
Petrášová M.
Petrášová D.
Pinter I.
Pochybová D.
Poláková K.

387
208
449
240, 297
139, 260
199
174
174, 279
81
449
284

485

Povová J.
Pramuková B.

300
150, 189

R
Ralbovská R.
Rambousková J.
Reptová K.
Rimárová K.
Rosinský J.

321
125
472
231, 411
202

S
Salaj R.
Salamonová M.
Siegfried L.
Sihelská D.
Skřejpková K.
Sokolová J.
Spěváčková V.
Spustová V.
Stansfeld S.
Staruchová M.
Strojný L.
Syčová M.
Szabadosová V.
Szárazová M.

150, 183
202
179
317
289, 294
472
26
260
52
139
179
98
183, 189, 193
275

Š
Šebáková H.
Šedová D.
Šerý O.
Ševčíková Ľ.
Šimko G.
Šimko M.
Šlachtová H.
Šmíd J.
Šolcová I.
Šplíchalová A.
Štefániková Z.
Štefková G.
Šulová A.
Švandová M.

31
255
300
52, 92, 115, 132, 202, 221, 264
202
92
31, 433
26
312
367, 378
92, 132, 202, 215, 264
427
255
87

T
Tomášek I.
Tomášková D.
Tomášková H.

31
357
31, 289, 294, 300, 367, 378, 464

486

V, W
Valachovičová M.
Valenta V.
Vargová P.
Vičanová M.
Voleková J.
Volkovová K.
Vyletelová M.
Vyskočil A.
Wágnerová M.
Weitzman M.
Wilhelmová R.
Wranová K.
Wsolová L.

92, 115, 260
421
92
72, 81
404
139
444
350
472
92, 202
155
26, 125
139, 221

Z, Ž
Záborský T.
Zajacová M.
Zenka M.
Žiaran S.
Žigová A.
Žofčáková J.

444
202
202
38
387, 392
183, 189

487

