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Životné podmienky a zdravie, 2014

FTALÁTY: EXPOZIČNÍ ZDROJE, ZDRAVOTNÍ RIZIKA,
EXPOZICE ČESKÉ POPULACE1
M. Černá1,2, A. Krsková1, A. Grafnetterová1, K. Forysová3, K. Vrbík1, M. Malý1
1

Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
Ústav obecné hygieny, 3. LF UK, Praha, Česká republika
3
Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci, Česká republika
2

Ftaláty představují skupinu stále více používaných syntetických chemických látek, jejichž
nežádoucí zdravotní význam je v současné době intenzivně diskutován. Jsou především
nezbytné pro výrobu plastů, používají se při výrobě plastových výrobků, jako jsou dětské
hračky, či lékařské prostředky, v kosmetice jako vehikulum vonných složek. Mohou být
přítomny ve stavebním materiálu, pojivech a tmelech, detergentech (saponátech, čisticích
prostředcích), nátěrových hmotách, prostředcích osobní péče, léčivých přípravcích, textiliích
či potravinářských výrobcích, obalech a kontejnerech na potraviny (1).
V důsledku jejich stále širšího využívání jsou ftaláty přítomny prakticky ve všech
složkách prostředí, kam se dostávají v průběhu výroby, při distribuci produktů, při jejich
použití i při jejich likvidaci. Přesto, že se na rozdíl od persistentních chlorovaných
organických látek v organismu nekumulují, jejich stálá přítomnost v prostředí a kontinuální
expozice velkých populačních skupin mohou významným způsobem ovlivňovat zdraví
populace a to zejména ovlivněním hormonální rovnováhy organismu.
Ftaláty jsou řazeny mezi tzv. endokrinní disruptory (modulátory) (2). V experimentech na
zvířatech prokazatelně ovlivňující reprodukci zejména u samců. Jejich anti-androgenní efekt
se projevuje inhibicí syntézy testosteronu, poruchou sexuální diferenciace, sníženou kvalitou
spermií i nižší porodní hmotností. Studie u člověka upozorňují na sníženou kvalitu spermií,
snížení porodní hmotnosti a poruchy vývoje reprodukčního systému. U dívek je zmiňována
předčasná puberta. Mohou také působit jako alergeny a vyvolávat alergii a astma. Z dalších
nežádoucích účinků je uváděna neurotoxicita, poruchy chování v dětství (ADHD), poškození
funkce štítné žlázy, respirační problémy u dětí i seniorů, zvýšený výskyt alergií a astmatu.
1

Projekt spolufinancovaný z programu LIFE+LIFE09 ENV/BE/000410, MŠMT, číslo projektu
7EX11063, z prostředků SZÚ Praha a PRVOUK P02 environmentální výzkum.
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Expozice populace chemickým látkám z prostředí je jedním z faktorů ovlivňujících
zdravotní stav populace. K expozici člověka ftalátům může docházet orálně (kontaminovaná
potrava, voda, cumlání hraček u dětí), dermální cestou (kosmetika, předměty běžné potřeby),
inhalačně (těkání ftalátů z podlahového materiálu, používání kosmetiky ve sprejích), ale i
parenterálně (intubace, hadičky, transfuzní sety apod.). Ftaláty mohou procházet placentou a
ovlivňovat tak plod v průběhu kritického období jeho vývoje. Fétus je exponován jak
parentálním ftalátům, tak i jejich monoesterům vyskytujícím se v amniotické tekutině a v těle
jejich matek (3). Mezi populační skupiny se zvýšeným rizikem patří tak především vyvíjející
se féty a malé děti. Kontinuální a opakovaná expozice vysokým dávkám je spojena se
změnami v hormonálním systému, což může vést k poruchám reprodukce či k dalším
plíživým zdravotním změnám na populační úrovni (2).
Pro sledování expozice chemickým látkám z prostředí je v současné době jedním z
nejpoužívanějších nástrojů humánní biomonitoring (HBM) definovaný jako sledování a
kvantifikace environmentálních chemických látek, jejich metabolitů či dalších změn
souvisejících s expozicí v tělních tekutinách a tkáních člověka (4, 5). V některých státech
včetně České republiky patří HBM mezi rutinně provozované sledování zátěže běžné
populace chemickým kontaminantům z prostředí (6, 7, 8, 9). Na rozdíl od dlouhodobě
sledovaných biomarkerů expozice chemickým látkám z prostředí jako jsou těžké kovy nebo
persistentní chlorované organické látky jsou ftaláty zařazovány do spektra sledovaných
biomarkerů až v posledních několika letech. Důvodem je všudypřítomnost ftalátů v okolním
prostředí člověka a tedy riziko externí kontaminace odebíraných vzorků tělních tekutin.
Humánní biomonitoring vychází proto ze sledování jejich metabolitů v moči. Metabolity
vylučované v konjugované formě jsou před vlastní analýzou dekonjugovány inkubací vzorku
moče s β-glukuronidázou. Pro vlastní analýzu je používána kombinace kapalinové
chromatografie a hmotnostní spektrometrïe (HPLC-MS/MS) (4). K dispozici jsou však dosud
pouze data z několika málo zemí (6, 10, 11).
Analýza vybraných metabolitů ftalátů byla proto zařazena mezi biomarkery sledované
v rámci evropského projektu COPHES/DEMOCOPHES (12). Projekt byl v principu zaměřen
na ověření jednotných metodických postupů při realizaci biomonitoringu ve všech
zúčastněných státech a vytvoření jednotných protokolů pro budoucí studie tohoto typu V
příspěvku jsou stručné informace o koncentraci vybraných metabolitů ftalátů v moči dětí a
jejich matek v České republice.
Materiál a metody
Sledování metabolitů ftalátů v moči české populace bylo součástí evropské pilotní studie
DEMOCOPHES, která proběhla v období 2010 – 2012 v celkem 17 evropských státech pod
vedením projektu 7. RP EU COPHES (Consortium to Perform Human Biomonitoring on a
European Scale). Metodika byla stručně popsána ve Sborníku vědeckých prací z r. 2013 (13).
Vzorky první ranní moče byly předepsaným způsobem získány od celkem 120 dětí ve věku 6
– 11 let a jejich matek ve věku do 45 let. Polovina dvojic matka – dítě pocházela z městské
oblasti, polovina z dostatečně vzdálené příměstské a venkovské oblasti.
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Analýza vybraných metabolitů ftalátů byla provedena v SZÚ metodou kapalinové
chromatografie s hmotnostním detektorem (ultra-high-performance liquid chromatographyelectrospray ionization-tandem mass spectrometry – UHPLC-ESI-MS/MS) po předchozím
rozštěpení konjugovaných vazeb metabolitů s kyselinou glukuronovou inkubací s βglukuronidázou. Metabolity ftalátů analyzované ve studii jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1. Sledované metabolity ftalátů
Původní ftalát

Metabolit

Zkratka

DMP

monometylftalát

MMP

Poznámka
Víc než 50 % pod mezí
kvantifikace (LOQ)

DEP
BzBP
DCHP
DEHP

monoetylftalát
MEP
monobenzylftalát
MBzP
monocyclohexylftalát
MCHP
mono(2-etylhexyl) ftalát
MEHP
mono(2-etyl-5-hydroxyhexyl) ftalát
5OH-MEHP*
mono(2-etyl-5-oxohexyl) ftalát
5OXO-MEHP*
*pro sumu obou metabolitů je stanoven zdravotně významný limit (14)

Víc než 90 % pod LOQ

Pro statistickou analýzu byl použit statistický software Stata 9.2 (StataCorp LP, College
Station, TX). Výsledky jsou uváděny formou popisné statistiky jako koncentrace v µg/l moče
a v přepočtu na g kreatininu, jehož koncentrace byla zjištěna metodou HPLC. Vzorky moče s
hodnotou kreatininu nižší než 300 mg/l a vyšší než 3000 mg/l byly z dalšího hodnocení
vyřazeny (15).
Výsledky a diskuse
Metabolity ftalátů obecně vykazovaly vyšší hladiny u dětí než u jejich matek s výjimkou
monoetyl ftalátu (MEP), který není regulován a používá se hlavně v kosmetice (1). Možným
vysvětlením je relativně vyšší expozice ftalátům u dětí. Děti jsou více vystaveny prachu, hrají
si v blízkosti podlahy (PVC) a mají častější kontakt ruka-ústa, navíc je u dětí perorální i
inhalační expoziční dávka v přepočtu na kg hmotnosti vyšší než u dospělých. U sledované
dětské populace byly koncentrace ftalátů významně vyšší u chlapců než u dívek (p = 0,002).
Výsledky u dětí a matek v přepočtu na g kreatininu vykazovaly za použití Spearmanových
korelačních koeficientů signifikantní korelaci (hodnota r pro jednotlivé metabolity se
pohybovala v rozsahu r = 0,390 – 0,615, p < 0,001).
Tab. 2. Hodnota součtu metabolitů 5-OH-MEHP + 5oxo-MEHP v moči u matky a u dítěte vyjádřená formou
popisné statistiky v µg/l
matka
dítě

N
117
120

% > LOQ
100,0
100,0

GM
32,156
61,88

95% CI
28,18 - 36,69
54,32 - 70,50

min.
4,1
12,52

P50
30,94
54,63

P95
112,62
210,44

max.
153,93
530,63

Legenda: N – celkový počet; % > LOQ – procenta participantů s hodnotou vyšší než LOQ; GM –
geometrický průměr; 95% interval spolehlivosti (konfidenční interval) pro GM; min. – minimum; max. –
maximum; P50 – 50. percentil (medián); P95 – 95. percentil
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Zdravotně významný limit stanovený pouze pro součet dvou metabolitů dietylhexylftalátu
(DEHP), který je 500 µg/l moče u dětí a 300 µg/l moče u žen, nebyl u české skupiny
překročen s výjimkou hraničního zvýšení (530/500 mg/l) u jednoho chlapce z venkovské
oblasti. Hladiny sumy obou metabolitů jako µg/l moče a µg/g kreatininu jsou uvedeny formou
popisné statistiky v tabulce 2 a 3.
Tab. 3. Statistický popis naměřených laboratorních hodnot sumy 5-OH-MEHP + 5oxo-MEHP v moči u matky a
u dítěte v µg/g kreatininu
matka
dítě

N
117
120

% >LOQ
100,0
100,0

GM
30,24
63,07

95% CI
26,92 - 33,98
56,79 - 70,05

min.
6,85
23,05

P50
29,43
60,14

P95
92,17
196,77

max.
193,82
457,05

Legenda: N – celkový počet; % > LOQ – procenta participantů s hodnotou vyšší než LOQ; GM –
geometrický průměr; 95% interval spolehlivosti (konfidenční interval) pro GM; min. – minimum; max. –
maximum; P50 – 50. percentil (medián); P95 – 95. percentil

Závěr
Výsledky analýzy metabolitů ftalátů v moči české populace jsou srovnatelné s daty
publikovanými v jiných studiích (6, 10, 11). Při porovnání českých dat s výsledky dalších 16
evropských států, které se účastnily studie DEMOCOPHES, se hladiny metabolitů ftalátů u
české populace pohybují lehce nad evropským průměrem. Jedná se však o první výsledky
získané pilotní studií zahrnující malý, metodikou omezený počet sledovaných subjektů, které
je nezbytné doplnit dalšími cílenými studiemi.
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GEOLOGICKÁ STAVBA A JEJ POTENCIÁLNY DOPAD NA ZDRAVOTNÝ STAV
OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
S. Rapant1, V. Cvečková1, Z. Dietzová2, K. Fajčíková1, D. Sedláková3
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2

Vzťah medzi horninami a minerálmi a ľudským zdravím je známy už od dávnoveku.
Každá prírodná látka, minerál alebo chemický prvok môže byť jedom alebo liekom
v závislosti od dávky (Paracelsus), vlastností a expozičnej cesty. Negatívne zdravotné účinky
môže spôsobiť na jednej strane nadbytok, no na druhej strane aj nedostatok chemických
prvkov, iónov a dôležitých mikronutrientov (napr. jódu, selénu, zinku a horčíka).
Rozsiahle environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky, najmä
programy geochemických atlasov (1) a environmentálno-geochemických máp (2) bolo
podkladom pre zostavenie národných geochemických databáz pre územie Slovenskej
republiky. Zároveň bolo tiež odborným východiskom pre štúdium potenciálneho negatívneho
vplyvu geologického prostredia na ľudské zdravie. Pilotným projektom celoslovenských
medicínsko-geochemických prác bola práca Environmentálne a zdravotné indikátory
Slovenskej republiky (3). Unifikovanou formou sa zostavili databázy environmentálnych
indikátorov (chemických prvkov/zložiek/parametrov v podzemných vodách a pôdach)
a ukazovateľov demografického vývoja a zdravotného stavu (zdravotné indikátory) pre každú
z 2 883 obcí Slovenskej republiky. Takto zostavené mapy a databázy sú východiskom pre
následné hodnotenie vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva
Slovenskej republiky. Hlavným cieľom práce bolo zistiť, ako vplýva rôznorodosť
geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky, teda zistiť, či
sa rozdielnosť geochemického pozadia odráža v zdravotnom stave obyvateľstva.
Materiál a metódy
Environmentálne indikátory
Pod environmentálnymi indikátormi rozumieme obsahy chemických prvkov/zložiek alebo
hodnoty chemických parametrov analyzovaných a meraných v životnom prostredí (3). V práci
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hodnotíme environmentálne indikátory v podzemných vodách a pôdach. Tieto dve zložky
geologického prostredia majú určite najväčší súvis s ľudským zdravím. Celkový počet
hodnotených geochemických analýz bol pre podzemné vody 20 339 a pre pôdy 10 738.
Hustota vzoriek bola pre podzemné vody približne 1 vzorka na 2,5 km2 a pre pôdy 1 vzorka
na 5 km2.
Zdravotné indikátory
Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky sme hodnotili na základe zdravotných
indikátorov. V našej štúdii sme použili desaťročné obdobie (1994 – 2003). Zdrojom údajov
zdravotných indikátorov boli databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré
garantuje štát (www.statistics.sk). Používame len údaje popisujúce demografiu a úmrtnosť.
Údaje hodnotiace incidenciu rôznych ochorení nie sú k dispozícii.
Na zhodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky v súvislosti so
životným prostredím sme vybrali 30 zdravotných indikátorov, u ktorých sa dá predpokladať
najväčší súvis s geologickou zložkou životného prostredia. Prehľad hodnotených zdravotných
indikátorov spolu s celoslovenskými priemernými hodnotami uvádzame v tab. 1 a (16, 17).
Spracovanie environmentálnych indikátorov
Pri spracovaní a výpočte environmentálnych indikátorov sme pristúpili k takému
spracovaniu geochemických dát a k takému vyjadreniu environmentálnych indikátorov, aby
ich bolo možné zjednotiť so zdravotnými indikátormi. Museli sme teda environmentálne
indikátory transformovať do podoby zdravotných indikátorov. Tie predstavujú jedno číslo pre
hodnotený administratívny celok Slovenskej republiky – obec, resp. okres. Do takejto istej
podoby sme teda transformovali geochemické údaje o chemickom zložení pôd a podzemných
vôd z územia Slovenskej republiky. Environmentálne indikátory boli teda vypočítané pre
základné územné jednotky Slovenskej republiky – obce a následne pre okresy, vyššie územné
celky (VÚC) a pre celú Slovenskú republiku (16, 17). Výpočty environmentálnych
indikátorov predstavovali stanovenie určitej priemernej hodnoty prvku/zložky pre hodnotený
územnosprávny celok z obsahov všetkých vzoriek pôd a vôd spadajúcich do príslušného
územnosprávneho celku (3).
Spracovanie zdravotných indikátorov
Všetky zdravotné indikátory sú vypočítané ako kumulatívna skutočnosť za roky 1994 až
2003, t.j. za 10 rokov, keď sme sčítali všetky prípady a všetky počty obyvateľov sme brali ako
osoboroky (počet obyvateľov k 31. 12. príslušného roka) pre každú hodnotenú územnú
jednotku.
Metodiku výpočtov a štandardizáciu zdravotných indikátorov sme realizovali podľa
odporúčaní WHO (4, 5, 6).
Zdravotné indikátory sú zostavené v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO
(ICD, 10. revízia). Presné postupy výpočtov, resp. vzorce, ako sa počítali jednotlivé zdravotné
indikátory, sú uvedené na internetovej stránke www.geology/geohealth.
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Tab. 1. Zoznam 30 vybraných najvýznamnejších zdravotných indikátorov vo vzťahu k životnému prostrediu
Skupina
Vekové
charakteristiky

Obsah
očakávané dožitie mužov pri narodení
očakávané dožitie žien pri narodení
podiel obyvateľstva vo veku 60 a viac rokov
podiel obyvateľstva vo veku 85 a viac rokov

Skratka
LEm
LEw
A60+
A85+

Reprodukčné
zdravie

hrubá pôrodnosť
generálna miera fertility (plodnosť)
podiel detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pod
2500 g)
podiel spontánnych potratov
hrubá úmrtnosť mužov
hrubá úmrtnosť žien
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť mužov
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť žien

BIR
GFR

‰
‰

LBW

%

SAR
CMm
CMw
SMRp
SMRm
SMRw

‰
‰
‰
%
%
%

PPDm
PPDw

%
%

PPDNCp

%

PYLL1m

roky

PYLL1w

roky

PYLL100

roky

PYLLC

roky

Úmrtnosť

Predčasná úmrtnosť podiel predčasných úmrtí mužov (pod 65 rokov)
podiel predčasných úmrtí žien (pod 65 rokov)
podiel predčasných úmrtí z prirodzených príčin (pod
65 rokov)
počet rokov strateného potenciálneho života na 1
úmrtie muža
počet rokov strateného potenciálneho života na 1
úmrtie ženy
počet rokov strateného potenciálneho života na
100 000 obyvateľov
počet rokov strateného potenciálneho života zo
zhubných nádorov na 100 000 obyvateľov
Relatívna úmrtnosť

Nepriamo vekovo
štandardizovaná
úmrtnosť

relatívna úmrtnosť na zhubné nádory

REC

relatívna úmrtnosť na choroby žliaz s vnútorným
vylučovaním a metabolizmu

REE

relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby

REI

nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
zhubné nádory
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
zhubné nádory tráviacej sústavy
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
zhubné nádory dýchacej sústavy
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
srdcové infarkty
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
mozgové porážky a infarkty
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
dýchacia sústava (okrem nádorov)
nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť –
tráviaca sústava (okrem nádorov)
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Jednotka
roky
roky
%
%

počet úmrtí na 100 000
obyvateľov
počet úmrtí na 100 000
obyvateľov
počet úmrtí na 100 000
obyvateľov

SMRC

%

SMRC1526

%

SMRC3039

%

SMRI2125

%

SMRI6364

%

SMRJ

%

SMRK

%

Rozčlenenie geologickej stavby
Pre zhodnotenie možného vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva
Slovenskej republiky sme geologické prostredie Slovenskej republiky rozdelili do ôsmich
hlavných celkov: paleozoikum, kryštalinikum, karbonatické mezozoikum, karbonatickosilikátové mezozoikum, flyšový paleogén, vulkanity, neogén a kvartér. Podľa týchto
geologických celkov sme rozdelili aj databázy environmentálnych a zdravotných indikátorov.
Vplyv kontaminácie potenciálne toxickými prvkami na zdravotný stav obyvateľstva
Slovenskej republiky sme sledovali v troch historických banských oblastiach – Slovenské
rudohorie, Stredoslovenské neovulkanity a oblasť Hornej Nitry (obr. 1). V týchto troch
oblastiach sme vyčlenili kontaminované (138 obcí) a nekontaminované (155 obcí) oblasti na
základe obsahu potenciálne toxických prvkov.

Obr. 1. Kontaminované a nekontaminované oblasti Slovenskej republiky

Výsledky
Priemerné hodnoty zdravotných indikátorov obyvateľstva Slovenskej republiky
rozčlenené podľa geologickej stavby (na základe katastrov obcí) sú uvedené v tab. 2.
Priemerné hodnoty environmentálnych indikátorov (na základe katastrov obcí) pre podzemné
vody a pôdy sú dostupné na internetovej stránke (18). Vybrané hodnoty environmentálnych
a zdravotných indikátorov troch kontaminovaných oblastí v porovnaní s tromi susednými
nekontaminovanými oblasťami obdobného geologického, geomorfologického a taktiež
socioekonomického charakteru uvádzame v tab. 3. V tab. 4 pre porovnanie uvádzame hodnoty
environmentálnych a zdravotných indikátorov dvoch okresov Slovenskej republiky. Okres
Krupina je geologicky budovaný len horninovým celkom neogénnych vulkanitov (z hľadiska
zdravotných indikátorov ide o najnepriaznivejšie geologické prostredie). Okres Bardejov je
budovaný len horninovým celkom flyšového paleogénu (z hľadiska zdravotných indikátorov
ide o najpriaznivejšie geologické prostredie).
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Tab. 2. Zdravotné indikátory pre populáciu Slovenskej republiky podľa geologických celkov (priemerné hodnoty
vypočítané pre administratívne celky, podľa počtu obyvateľov)
Geologický celok
Nadmorská výška
Počet obyvateľov
LEm
LEw
A60+
A85+
BIR
GFR
LBW
SAR
CMm
CMw
SMRp
SMRm
SMRw
PPDm
PPDw
PPDNCp
PYLL1m
PYLL1w
PYLL100
PYLLC
REC
REE
REI
SMRC
SMRC1526
SMRC3039
SMRI2125
SMRI6364
SMRJ
SMRK
sum24neg

1
424,75
1 489
66,42
75,81
15,26
0,80
12,03
54,44
8,64
67,12
13,29
10,22
108,32
109,60
108,43
33,73
18,17
26,20
4,95
2,46
4360,96
1058,67
209,46
17,30
569,73
101,78
98,90
101,43
128,21
84,78
124,81
94,92
7462,11

2
466,55
2 319
67,05
75,85
15,87
0,85
9,93
43,78
6,50
59,76
13,50
9,87
101,03
102,50
99,43
34,18
17,97
25,43
5,06
2,54
4436,38
1001,67
209,57
13,74
551,58
96,34
97,23
95,30
103,65
119,47
109,87
101,14
7413,69

3
412,54
1 341
68,37
77,04
16,82
0,97
10,41
47,48
5,24
62,59
13,92
10,40
98,39
100,22
96,02
31,55
15,59
23,81
4,60
2,12
3985,16
982,93
219,17
14,98
572,02
96,95
96,57
99,03
95,82
102,53
113,74
90,24
6933,59

4
340,19
1 838
67,49
77,35
14,79
0,82
10,32
45,11
5,49
61,65
12,29
9,31
97,99
97,63
98,85
33,16
16,53
24,76
4,99
2,41
3985,46
927,37
195,96
13,90
505,07
95,18
97,86
92,00
97,54
121,31
100,61
94,23
6791,56

5
412,40
1 437
68,59
78,15
13,64
0,74
13,18
59,02
6,31
77,11
11,25
8,38
98,48
99,27
97,62
34,02
17,87
25,92
5,44
2,71
3874,38
908,76
177,99
12,65
463,32
95,03
94,11
97,37
109,94
72,61
109,39
84,31
6584,24

6
332,93
1 155
65,88
75,58
16,88
0,97
10,15
45,96
6,58
58,95
15,44
11,74
108,05
111,07
106,60
32,19
15,87
24,36
4,68
2,15
4586,18
1096,28
236,28
17,61
638,78
102,91
102,20
102,36
101,39
125,53
126,34
130,61
7864,16

7
226,57
1 072
67,85
76,82
17,64
1,07
11,22
51,75
7,37
60,24
15,31
11,82
105,62
106,84
105,27
30,12
14,22
22,74
4,29
1,83
4040,81
997,06
233,43
17,71
665,98
99,37
100,87
106,43
108,18
120,72
96,00
107,22
7179,47

8
173,23
1 871
67,86
75,15
15,84
0,86
10,12
44,49
6,67
58,55
13,71
10,51
104,63
104,47
105,73
32,22
16,79
24,68
4,72
2,29
4181,55
1102,35
231,99
15,38
567,77
106,96
106,83
109,80
97,41
112,39
98,68
107,98
7324,05

Legenda: 1 – paleozoikum, 2 – kryštalinikum, 3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén, 4 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 5 – flyšový paleogén, 6 – neovulkanity, 7 – neogén, 8 – kvartér,
nadmorská výška v m n. m., počet obyvateľov – priemerná hodnota pre obec, sum24neg – suma 24 negatívnych
zdravotných indikátorov (LWB – SMRK)

Diskusia
Zdravotný stav obyvateľstva je v zmysle deklarácie WHO približne na 50 % podmienený
životným štýlom (spôsob života a práce). Genetickým faktorom a úrovni zdravotníckej
starostlivosti sa prisudzuje 10 – 20 % podiel. Životnému prostrediu, teda hlavne geologickej
zložke životného prostredia sa prisudzuje približne 20 % podiel. Preto odlišnosti
v zdravotnom stave obyvateľstva, ktoré sa približujú k 20 %, resp. ich prekračujú,
považujeme za signifikantné.
Z tab. 2 vidíme významné rozdiely pri veľkej väčšine zdravotných indikátorov
jednotlivých geologických celkov. Rozdiely medzi najpriaznivejšími a najnepriaznivejšími
hodnotami zdravotných indikátorov sú vo viacerých prípadoch veľmi výrazné a veľmi často
prekračujú 20 %.
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Tab. 3. Vybrané hodnoty environmentálnych a zdravotných indikátorov v kontaminovaných oblastiach
Slovenskej republiky
Stredoslovenské neovulkanity
Kontamin.
Nekontamin.
oblasť
oblasť
LEm
CMw
REC
REE
REI
PYLLC
SMRC
SMRK
sum24
neg

64,04
17,53
297,59
34,16
1068,29
1373,94
100,75
126,09

65,13
16,99
299,52
23,13
903,61
1334,45
100,43
167,27

9720,63

9454,31

As
Cd
Cu
Hg
Pb
Sb
Zn

11,03
3,34
35,67
0,16
91,42
2,96
134,14

7,06
0,60
19,18
0,08
29,63
1,53
78,40

As
Cd
Cu
Hg
Pb
Sb
Zn

0,00194
0,00139
0,00263
0,00014
0,00198
0,00024
0,17592

0,00160
0,00286
0,00239
0,00012
0,00106
0,00021
0,25344

Horná Nitra
Kontamin.
Nekontamin.
oblasť
oblasť
Zdravotné indikátory
69,71
69,56
11,21
12,07
238,53
247,94
19,82
15,98
655,01
658,91
917,34
964,94
96,07
98,13
88,54
82,71
6382,88
Pôdy
32,38
0,24
19,15
0,15
37,65
1,23
88,32
Podzemné vody
0,02096
0,00444
0,00129
0,00015
0,00107
0,00019
0,20046

Slovenské rudohorie
Kontamin.
Nekontamin.
oblasť
oblasť
66,30
12,82
245,00
19,24
741,95
1106,99
97,4
102,64

65,48
17,81
342,39
21,72
995,74
1449,49
108,45
106,12

6294,34

8218,60

9201,61

16,90
0,34
17,91
0,10
29,95
0,97
72,75

96,68
0,79
139,89
3,03
118,34
76,79
89,81

13,14
0,31
22,68
0,18
26,26
2,36
74,59

0,00194
0,00818
0,00169
0,00014
0,00193
0,00023
0,15462

0,01217
0,00054
0,00413
0,00016
0,00163
0,00941
0,12486

0,00165
0,00205
0,00112
0,00013
0,00104
0,00048
0,12066

Legenda: sum24neg – suma 24 negatívnych zdravotných indikátorov (LWB – SMRK), obsahy rizikových
prvkov v podzemných vodách v mg.l-1, v pôdach v mg.kg-1

Ako najnepriaznivejšie geologické prostredie pre zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej
republiky bolo jednoznačne zdokumentované horninové prostredie neogénnych vulkanitov
(andezity a bazalty) a ako najpriaznivejšie horninové prostredie paleogénu (pieskovce,
bridlice, ílovce). Najvýznamnejšie rozdiely medzi týmito dvoma geologickými celkami sme
zistili najmä pre nasledovné zdravotné indikátory: SMRI6364 (mozgové porážky a mŕtvice)
viac ako 70 %, SMRK (tráviaci systém) 55 %, REI (obehový systém) a REE (endokrinný
a metabolický systém) takmer 40 %, REC (zhubné nádory) takmer 30 %.
Vhodnosť geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky
je v nasledovnom poradí: paleogén, silikátovo-karbonatické mezozoikum, karbonatické
mezozoikum, neogén, kvartér, kryštalinikum, paleozoikum, vulkanity (od najpriaznivejšieho
po najnepriaznivejšie).
Ak odhliadneme sedimenty kvartéru a neogénu, ktoré vo svojom geochemickom pozadí
odrážajú veľmi zmiešaný, priestorovo často veľmi rozdielny horninový materiál a tieto dva
celky sa vyznačujú aj najvyšším stupňom antropogénneho znečistenia, vidíme zásadný vplyv
geologickej stavby na zdravotný stav obyvateľstva v starších útvaroch. Prevažne silikátové
geologické celky – vulkanity, kryštalinikum a paleozoikum sa vyznačujú najnepriaznivejšími
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hodnotami zdravotných indikátorov a prevažne karbonatické geologické celky – paleogén,
karbonatické mezozoikum a silikátovo-karbonatické mezozoikum sa vyznačujú
najpriaznivejšími hodnotami zdravotných indikátorov.
Tab. 4. Hodnoty environmentálnych a zdravotných indikátorov pre 2 okresy Slovenskej republiky
Podzemné vody
Pôdy
Zdravotné indikátory
Krupina Bardejov
Krupina Bardejov
Krupina Bardejov
pH
7,12
7,62
Al
6,58
5,21
LEm
63,59
70,21
MIN
409,08
484,79
As
6,98
5,73
LEw
74,06
76,42
CHSKMn
2,20
1,73
B
47,37
58,80
A60+
18,26
13,89
Ca+Mg
1,80
2,75
Ba
450,79
351,28
A85+
1,13
0,79
Li
0,006
0,014
Be
1,52
1,07
BIR
11,38
13,41
Na
15,036
10,338
Bi
0,57
0,31
GFR
53,51
59,24
K
12,458
4,510
Ca
0,98
0,51
LWB
7,44
9,55
Ca
49,303
80,753
Cd
0,45
0,61
SAR
69,60
80,23
Mg
13,951
17,978
Ce
69,63
58,78
CMm
15,37
8,95
Sr
0,208
0,297
Co
14,06
11,53
CMw
13,39
7,35
Fe
0,413
0,092
Cr
61,13
121,42
SMRp
118,86
93,15
Mn
0,135
0,049
Cu
18,46
15,41
SMRm
111,53
78,04
NH4
0,089
0,063
F
213,29
243,44
SMRw
111,35
101,41
F
0,117
0,110
Fe
3,51
2,09
PPDm
39,45
33,80
Cl
21,45
13,77
Hg
0,06
0,10
PPDw
16,73
16,01
34,08
44,96
K
1,46
1,67
PPDp
24,84
19,44
SO4
NO2
0,03
0,03
Mg
0,59
0,52
PYLL1m
5,68
5,12
NO3
28,14
14,84
Mn
0,10
0,06
PYLL1w
1,99
2,33
PO4
0,62
0,03
Mo
0,45
0,60
PYLL100
5601,00
3134,00
HCO3
173,87
282,12
Na
0,91
1,03
PYLLC
1125,42
805,24
SiO2
48,79
11,30
Ni
17,44
28,49
REC
243,75
174,98
Cr
0,00219
0,00071
P
0,06
0,06
REE
22,67
15,96
Cu
0,00287
0,00162
Pb
51,63
20,73
REI
884,73
491,97
Zn
0,22101
0,15654
Sb
1,03
0,64
SMRC
94,16
91,47
As
0,00163
0,00114
Se
0,07
0,11
SMRC1526
94,25
85,95
Cd
0,00296
0,00025
Sr
111,41
79,52
SMRC3039
94,17
81,33
Se
0,00063
0,00068
Sn
3,40
5,34
SMRI2125
105,62
102,34
Pb
0,00109
0,00094
V
113,07
64,60
SMRI6364
166,32
93,61
Hg
0,00011
0,00011
W
1,17
0,73
SMRJ
104,73
38,56
Ba
0,05145
0,06306
Zn
105,86
56,69
SMRK
119,72
53,58
Al
0,05347
0,01234
pHH2O
6,06
5,61
Sb
0,00016
0,00013
pHKCl
5,21
4,69
karbonáty
1,68
0,21
Pozn.: údaje pre podzemné vody v mg.l-1, okrem pH, Ca+Mg v mmol.l-1, pre pôdy makroprvky v %, mikroprvky
v mg.kg-1

Najvýznamnejšie rozdiely v chemickom zložení podzemných/pitných vôd sme pozorovali
v obsahoch Ca a Mg a tvrdosti vody. Tie sú v silikátových geologických celkoch signifikantne
nižšie ako v karbonatických celkoch. Vápnik a horčík sú veľmi dôležité katióny, ktoré sú
významnou súčasťou mnohých enzýmových systémov. Dôležité sú pre procesy krvotvorby,
činnosť srdca a majú význam aj v prevencii onkologických ochorení (7). Jednoznačne
môžeme potvrdiť, že mäkká voda výrazne zvyšuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení, a to
až o viac ako 50 %. Naše výsledky sú plne v súlade s mnohými ďalšími podobnými
výskumami (napr. 8, 9, 10).
Obdobne v poslednom období bolo publikovaných viacero prác (11, 12, 13), v ktorých sa
opisuje zvýšený výskyt onkologických ochorení pri nízkom obsahu Ca a Mg
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v podzemných/pitných vodách. Zhoršený zdravotný stav obyvateľstva žijúcich na
silikátových horninových komplexoch teda spájame hlavne s deficitnými obsahmi Ca a Mg.
V prípade pôd nevidíme na prvý pohľad v obsahoch chemických prvkov žiadne signifikantné
rozdiely, ktoré by mohli mať výrazný dopad na ľudské zdravie. Detailnú analýzu vplyvu
chemických prvkov na rôzne zdravotné indikátory budeme realizovať pomocou viacerých
metód, najmä využitím nelineárnej regresie a neurónových sietí.
Úroveň geogénnej kontaminácie, resp. geogénno-antropogénnej kontaminácie hlavne
potenciálne toxickými prvkami je na Slovensku spätá najmä s historickými banskými
oblasťami. Vyskytujú sa najmä v geologickom prostredí paleozoika a vulkanitov, menej
v kryštaliniku. Na obr. 1 uvádzame tri takéto banské oblasti, a to: Slovenské rudohorie,
Stredoslovenské neovulkanity (banská činnosť v týchto oblastiach bola zameraná najmä na
Pb, Zn, Cu, Sb, Ag a Au) a oblasť Hornej Nitry, kde sa ešte aj v súčasnosti ťaží a spaľuje
v elektrárni hnedé uhlie s vysokým obsahom As (do 0,8 %). V týchto troch oblastiach sme
vyčlenili obce s kontamináciou (potenciálne toxické prvky) a obce bez kontaminácie.
Geologicky, geomorfologicky, ale aj socioekonomicky (prevažne vidiecke obyvateľstvo) ide
prakticky o rovnocenné oblasti a jediné rozdiely medzi týmito oblasťami sú v obsahoch
potenciálne toxických prvkov.
Priemerné hodnoty vybraných environmentálnych aj zdravotných indikátorov v týchto
troch zdvojených (s kontamináciou a bez kontaminácie) oblastiach uvádzame v tab. 2.
Výsledky sú pomerne prekvapivé. Nevidíme zásadnejšie rozdiely v zdravotnom stave
obyvateľstva medzi kontaminovanými a nekontaminovanými oblasťami. Zvýšené obsahy
potenciálne toxických kovov (As, S, Pb, Hg, Cd, Cu a i.) zrejme majú oveľa menší vplyv na
zdravie ľudí ako sa doposiaľ vo všeobecnosti uvažuje. Vysvetľujeme si túto skutočnosť
nasledovne. Bioprístupné podiely potenciálne toxických prvkov v pôdach sú v týchto
oblastiach vo veľkej väčšine pod 5 % (14), teda len malá časť rizikových prvkov prestupuje
do potravinového reťazca. Rizikové prvky vo vodách tejto oblasti vďaka neutrálnemu až
alkalickému prostrediu sú tiež väčšinou relatívne veľmi nízke. Celkovo však ide o obsahy
rizikových prvkov, ktoré nie sú až tak vysoké. Aj keď rizikové prvky prestupujú do ľudských
tkanív a tekutín (15), zrejme tu fungujú adaptačné mechanizmy, keď sa ľudský organizmus
stáva postupne voči nim odolný. Geochemické pozadie (hlavne makroprvky) aj v týchto
oblastiach zrejme rozhodujúco vplýva na zdravotný stav obyvateľstva.
Vyššie uvedené signifikantné rozdiely v zdravotných indikátoroch jednotlivých
geologických celkov len veľmi ťažko a veľmi nepravdepodobne môžeme spájať s rozdielnym
životným štýlom, prípadne rozdielnou úrovňou zdravotnej starostlivosti alebo rozdielnymi
genetickými faktormi. O vplyve geochemického pozadia na zdravotný stav obyvateľstva
zrejme najpresvedčivejšie vypovedajú výsledky uvedené v tab. 4. V tejto tabuľke uvádzame
pre porovnanie vybrané údaje environmentálnych a zdravotných indikátorov pre dva okresy
dvoch najkontrastnejších geologických celkov, a to flyšový paleogén (okres Bardejov)
a neogénne vulkanity (okres Krupina). Obsah Ca, Mg a tvrdosť vody sú v okrese Krupina (36
obcí, celý okres spadá do geologického celku vulkanity) výrazne nižšie ako v okrese Bardejov
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(86 obcí, celý okres spadá do geologického celku paleogén). Naproti tomu obsah alkálií (Na a
K) sú v okrese Krupina približne dvojnásobné ako v okrese Bardejov.
Zásadné rozdiely medzi týmito dvoma okresmi vidíme aj v hodnotách zdravotných
indikátorov. Priemerný vek dožitia u mužov je v okrese Krupina takmer o 7 rokov nižší ako
v okrese Bardejov. Relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia (REI) je v okrese
Krupina o viac ako 80 % vyššia ako v okrese Bardejov. Najvyššie rozdiely pozorujeme
v indikátore SMRK (úmrtnosť na choroby tráviacej sústavy). Hodnoty tohto indikátora sú
v okrese Krupina viac ako o 100 % nepriaznivejšie ako v okrese Bardejov. Podobnú situáciu –
nepriaznivé hodnoty zdravotných indikátorov v okrese Krupina a oveľa priaznivejšie hodnoty
zdravotných indikátorov v okrese Bardejov pozorujeme prakticky pri všetkých zdravotných
indikátoroch. Predpokladáme, že uvedené rozdiely pravdepodobne súvisia s deficitným
obsahom Ca a Mg v podzemných (pitných) vodách neogénnych vulkanitov, ktoré sú
signifikantne nižšie ako obsahy Ca a Mg v podzemných vodách viazaných na celok
paleogénnych sedimentov.
Záver
Predložené výsledky potvrdzujú, že existujú významné rozdiely v zdravotnom stave
obyvateľstva Slovenskej republiky v závislosti od rôznorodosti geologickej stavby, teda od
rôzneho geochemického pozadia. Ako najpriaznivejší geologický celok pre zdravie ľudí bolo
určené geologické prostredie flyšových hornín paleogénu (pieskovce, bridlice, ílovce) a ako
najnepriaznivejšie geologické prostredie neogénnych vulkanitov (andezity, bazalty). Celkovo
sú z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva nepriaznivejšie silikátové horninové prostredia
– kryštalinikum (najmä granity, migmatity a ruly), paleozoikum (metasedimenty,
metavulkanity) a vulkanity (andezity, čadiče). Naopak pre zdravie ľudí sú priaznivejšie
karbonatické prostredia.
Prezentovaná štúdia by mohla byť podkladom pre medicínske a epidemiologické štúdie
vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva.
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PRIEREZOVÁ ŠTÚDIA SLEDOVANIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
U MAJORITNÝCH A MINORITNÝCH TEHOTNÝCH ŽIEN1
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Reprodukčné zdravie je veľmi široký pojem a je definované ako stav fyzickej, psychickej,
mentálnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť ochorenia vo všetkých oblastiach
súvisiacich s reprodukčným systémom, jeho funkciami a fyziológiou (16). Definícia
reprodukčného zdravia je adaptovaná na sociálno-kultúrne faktory, rodové odlišnosti
s dôrazom na ochranu ľudských a reprodukčných práv. Reprodukčné zdravie má dva
obrovské významové kontexty: je základom tak pre život indivíduí, dvojíc a rodín, ako aj
základom pre sociálny a ekonomický rozvoj celej komunity, národa, respektíve spoločnosti.
Miera pôrodnosti Rómov je v celej strednej a východnej Európe vyššia ako miera
pôrodnosti väčšinového obyvateľstva a vyjadruje demografickú charakteristiku Rómov
a reprodukčné správanie, ktoré súvisí s ich sociálno-ekonomickým postavením. Je to jedna
z príčin, prečo sú rómske rodiny tradične veľké a rómske obyvateľstvo veľmi mladé. Index
starnutia má u Rómov hodnotu 15, priemerný vek Rómov je 19,3 roka v porovnaní s 33,6
roka u ostatnej populácie. Problémom v tomto prípade nie je miera pôrodnosti ako taká, ale
poskytnutie možnosti rozvoja rovnocenného vzdelania pre rómske generácie, aby boli
prínosom spoločnosti, do ktorej patria (8, 9, 13).
Skoré sobáše a takmer úplná absencia antikoncepcie prispievajú k veľkému počtu detí
v rodinách. V piatich skúmaných štátoch strednej a východnej Európy (v Bulharsku,
Rumunsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku) je 33 – 47 % Rómov vo veku 16 – 19 rokov
vydatých alebo ženatých, alebo žijú s partnerom. Zvyšuje sa počet sobášov podľa zvykového
práva (custom law) na úkor formálnych civilných. Stúpa počet nevydatých matiek,
1

Práca je podporovaná grantom VEGA 1/0011/14 a grantom 1/GSD/2012 – vedecký grantový systém
UPJŠ v Košiciach pre interných doktorandov.
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rozvedených žien a mladých vdov. Z ľudí s päť a viac deťmi 45 % nemá žiadne alebo
nekompletné základné vzdelanie, 38 % má základné, 15 % neúplné stredné a iba 2 % majú
stredoškolské alebo vyššie vzdelanie. Súvislosť medzi stupňom vzdelania a počtom detí
zdôrazňuje význam vzdelávania dievčat a žien, ktoré by zvýšilo ich znalosti o reprodukčnom
zdraví a plánovanom rodičovstve (15).
Indikátory zdravia sa odvíjajú nielen od environmentálnych faktorov, ale dnes v čase
narastajúcich sociálnych rozdielov aj od sociálno-ekonomickej charakteristiky rodiny a
spoločnosti (6, 10). Aj ostatné parametre, ako sú komplikácie pôrodu, gestačný vek,
intrauterinná retardácia plodu, odzrkadľujú celkový sociálno-ekonomický stav populácie
a jednotlivca a na úroveň zdravotníckej starostlivosti.
Údaje o zdraví rómskej populácie v krajinách východnej a strednej Európy sú limitované
a naznačujú zhoršenú kvalitu zdravia v minoritných rómskych komunitách a zároveň volajú
po nutnej potrebe túto skupinu cielene sledovať (6, 8, 9). V rómskej komunite je vyšší výskyt
infekčných ochorení, je nižšia preočkovanosť, ale chýbajú cielené štúdie, ktoré by túto
skutočnosť presne objasnili. Rómska populácia sa ako odlišné etnikum samozrejme odlišuje
svojimi typickými biologickými a imunologickými parametrami od populácie ostatnej (2, 4,
12).
Spoločným znakom rómskej populácie je odlišný spôsob životného štýlu, vnútorná
kohezivita, nízky stupeň vzdelania a zamestnanosti, zlé zdravotné uvedomenie, veľmi vysoká
prevalencia fajčenia, alkoholizmu a nezdravé stravovacie návyky (5, 6, 8, 12). OSN vytvorila
tzv. štruktúru základných problémov existencie ľudskej spoločnosti a vytvorila systém
definícií tzv. „Milenium Development Goals – MDG“, t.j. ciele rozvoja v ďalšom miléniu
(16).
Takmer všetky ciele sa týkajú reprodukčného zdravia priamo:
− znížiť v rokoch 1990 – 2015 maternálnu úmrtnosť o ¾,
− znížiť počet úmrtí detí do 5 rokov o dve tretiny,
− zastaviť šíriacu sa epidémiu infekčných ochorení, menovite AIDS.
Ďalšie rozvojové ciele nepriamo súvisia s reprodukčným zdravím: eradikovať extrémnu
chudobu a hlad, dosiahnuť základné vzdelanie, podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami,
dosiahnuť environmentálnu udržateľnosť.
Materiál a metodika
V období rokov 2011 až 2013 sme vykonali prierezovú dotazníkovú štúdiu, pri ktorej sa
získavali údaje vo vzorke tehotných žien z východného Slovenska. V neštátnych
gynekologických ambulanciách primárnej zdravotníckej starostlivosti sme tehotným ženám
distribuovali dotazníky. Návratnosť („response rate“) bola 332 vyplnených dotazníkov, čo
činilo 83 %. Súbor tvorilo 246 žien nerómskeho pôvodu a 86 žien malo rómsky pôvod. Pri
zbere údajov v ambulancii gynekológa tehotné ženy v spolupráci s výskumným personálom
vypĺňali distribuované dotazníky. U žien rómskeho etnika sme vykonali tzv. regulované
interview, t.j. regulovaný dotazníkový rozhovor, pri ktorom dotazník vypĺňali členovia
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výskumného tímu (vzhľadom na nízke porozumenie, nízku vzdelanostnú úroveň a jazykové
bariéry rómskej populácie). Identifikáciu rómskeho etnika sme vykonali priznaním
používania rómskeho jazyka v rodine alebo jeho znalosťou u respondentky. Pomocným
identifikačným kritériom bolo trvalé bydlisko, hlavne pokiaľ išlo o semi-segregované alebo
segregované komunity. Dotazník obsahoval základné sociálno-demografické údaje tehotných
žien, údaje o stravovaní, návykoch, pohybovej aktivite, životnom štýle. Obsahoval aj otázky
o názoroch tehotných žien na výživu. Databázu sme štatisticky vyhodnotili v programe IBM
SPSS 19. Odpovede v databázach sme porovnali interetnicky s vyjadrením základnej
frekvenčnej analýzy. Pre porovnanie nominálnych hodnôt štatistickej významnosti sme
použili chí-kvadrátový test podľa Mantela Heanszela. Aj údaje v ordinárnej numerickej
podobe sme spracovali v programe SPSS analýzou porovnania aritmetických priemerov
ANOVA. Štatistickú významnosť sme určovali na úrovniach p < 0,05, p < 0,01 a p < 0,001.
Na tvorbu grafov sme použili software Microsoft Excel, na tvorbu tabuliek software
Microsoft Excel a Microsoft Word.
Výsledky
Štúdie sa zúčastnilo 332 tehotných žien. Z toho bolo 246 nerómiek a 86 Rómiek.
Priemerný vek žien v súbore bol 27,13 roka. U nerómiek bol priemerný vek 28,03 roka
(najmladšia mala 19 rokov a najstaršia 42 rokov) a priemerný vek ich partnera 30,44. Rómske
tehotné ženy mali v priemere 24,53 roka (najmladšia mala 16 rokov a najstaršia 41 rokov)
a ich partner, otec dieťaťa mal priemerný vek 27,05 roka (tab. 1).
Tab. 1. Základné charakteristiky vyšetrovaného súboru tehotných žien
Etnikum

Nerómky

Rómky
Štatistická
významnosť
(ANOVA)

Štatistická
hodnota

Vek
rodičky

Vek
otca

Mesiac
tehotenstva

Počet
pôrodov

Počet
tehotenstiev

Počet
detí

x

28,03

30,44

6,32

1,71

1,15

0,71

x

4,91

5,39

2,15

0,98

1,3

0,98

n

246

123

123

123

123

123

x

24,53

27,05

6,02

2,81

2,3

1,88

x

7,02

7,886

2,19

2,9

3,08

2,98

n
F

86
12,76

43
9,75

43
0,59

43
13,56

43
11,51

43
14,7

p

***

*

n.s.

***

***

***

S

S

* (p˂0,05); ** (p˂0,01); *** (p˂0,001)

Väčšina žien bola v čase zberu údajov v druhom a treťom trimestri tehotenstva.
V priemere išlo o 6. mesiac tehotenstva (tab. 1). Tabuľka 1 uvádza aj prehľad odpovedí
ostatných, nižšie spomínaných charakteristík súboru. Štatisticky významný rozdiel sa potvrdil
takmer vo všetkých parametroch, jedine mesiac tehotenstva je nesignifikantný. V otázke
zisťujúcej, koľký pôrod rodičku čaká sa potvrdil štatisticky významný rozdiel. Nerómky mali
v priemere 1,71 pôrodov, pričom Rómky mali v priemere až 2,81 pôrodov. Na nerómky
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pripadá v priemere 1,15 predchádzajúcich tehotenstiev a 0,71 detí, na Rómky 2,3 tehotenstiev
a 1,88 detí.
V súbore ide väčšinou o prvorodičky, a to až v 52,8 % prípadov nerómiek a 37,2 %
Rómiek. Jedno dieťa má 32,5 % nerómiek a 25,6 % Rómiek. Dve a viac detí uvádzajú
väčšinou ženy rómskeho etnika (obr. 1).
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Obr. 1. Počet detí vo vyšetrovanej vzorke tehotných žien
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Obr. 2. Vzdelanie tehotných žien vo vyšetrovanom súbore

Vo vzdelaní respondentiek v závislosti od etnika sa tiež potvrdil štatisticky významný
rozdiel. Ukončené základné vzdelanie má 3,3 % majoritných žien, 61 % má vzdelanie
stredoškolské a 35,8 % vysokoškolské. Naproti tomu 18,6 % Rómiek neukončilo základné
vzdelanie, 48,8 % má ukončené základné vzdelanie, t.j. takmer 70 % Rómiek má len základné
vzdelanie. Z minoritných žien 30,2 % ukončilo stredoškolské alebo učňovské vzdelanie
s maturitou a len 2,3 % vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (obr. 2).
Väčšina opýtaných tehotných žien žije v manželskom zväzku, a to 81,3 % nerómiek
a 55,8 % Rómiek. Slobodných je 9,8 % nerómiek, naproti tomu až 20,9 % Rómiek. Štatisticky
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významný rozdiel je aj v počte žien, ktoré uviedli, že žijú s partnerom, a to 8,9 % nerómiek
a 23,3 % Rómiek (obr. 3).
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Obr. 3. Rodinný stav v súbore tehotných žien

Na vidieku býva 40,7 % nerómiek a 30,2 % Rómiek. V meste do 50 000 obyvateľov býva
49,6 % nerómiek a 44,2 % Rómiek. V meste od 50 000 do 100 000 obyvateľov býva 8,9 %
nerómiek a 16,3 % Rómiek. Mesto nad 100 000 obyvateľov označilo 0,8 % nerómiek a 7 %
Rómiek (obr. 4).
Najviac respondentiek býva s rodičmi v rodinnom dome, a to 40,7 % nerómiek a 32,6 %
Rómiek. Vo vlastnom rodinnom dome býva 20,3 % nerómiek a 25,6 % Rómiek. Vlastný byt
primeraných rozmerov označilo 23,6 % nerómiek a 9,3 % Rómiek. V podnájme žije 8,9 %
nerómiek a 14 % Rómiek. S rodičmi v byte žije 4,9 % žien majoritného etnika a 18,6 %
Rómiek. 1,6 % nerómiek označilo inú možnosť bývania (obr. 5).
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Obr. 4. Bydlisko vyšetrovaných tehotných žien

V súbore sme skúmali základné parametre ako reportované antropometrické údaje –
výšku, hmotnosť a hodnotu krvného tlaku. Respondentiek sme sa tiež pýtali, či poznajú
hladinu svojho cholesterolu v krvi. Zisťovali sme aj, akými ochoreniami trpia alebo trpeli
respondentky a ich rodinní príslušníci.
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Obr. 5. Spôsob bývania vo vyšetrovanej vzorke tehotných žien

Pri porovnávaní hmotnosti sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel. Nerómky mali
v priemere 60,79 kg a Rómky priemerne 58,21 kg. Signifikantné boli rozdiely v telesnej
výške respondentiek. Priemerná výška nerómiek (164,66 cm) je štatistický významne vyššia
ako priemerná výška u Rómiek (159,55 cm). Hodnotu krvného tlaku na začiatku tehotenstva
a v čase vypĺňania dotazníka uviedlo približne 70 % nerómiek a 50 % Rómiek. Prehľad
priemerných hodnôt krvného tlaku je uvedený v tabuľke 2, ako aj prehľad hmotnosti a výšky
respondentiek. V prehľade uvádzame pre lepšiu orientáciu zvlášť priemernú hodnotu
systolického a diastolického tlaku na začiatku tehotenstva, ako aj v dobe dotazníkovej štúdie.
Tab. 2. Základné fyziologické a antropologické parametre vyšetrovaného súboru
Etnikum

Nerómky

Rómky
Štatistická
významnosť
(ANOVA)

Štatistická
hodnota

Hmotnosť
rodičky

Výška
rodičky

TKSz*

TKSt*

TKDz*

TKDt*

x

60,79

164,66

113,8

116,62

73,19

74,89

11,28

5,45

10,93

11,2

8,59

8,14

n

246

123

104

104

101

101

x

58,21

159,55

115,05

114,41

69

69,95

10,4

10,57

11,36

13,8

8,67

9,34

n
F

86
1,73

42
16,24

22
0,205

22
0,65

22
4,3

22
0,65

p

n.s.

***

n.s.

n.s.

*

n.s.

S

S

x

x

* TKSz – hodnota systolického tlaku na začiatku tehotenstva; TKSt – hodnota systolického tlaku v čase
dotazníkového šetrenia; TKDz – hodnota diastolického tlaku na začiatku tehotenstva; TKDt – hodnota
diastolického tlaku v čase dotazníkového šetrenia

Z ostatných sledovaných údajov v dotazníku môžeme konštatovať, že najčastejšie sa
vyskytujúce ochorenia v rodine nerómskych respondentiek boli hypertenzia, alergia, cukrovka
a kŕčové žily. V rodine rómskych žien prevládala hypertenzia, astma, cukrovka, výskyt
vrodenej chyby, obezita a infarkt.
Nerómske ženy sa najčastejšie sťažovali na alergiu, častý výskyt ochorení dýchacích ciest,
nekvalitné vlasy a nechty a anémiu. Rómske ženy často trpeli opakujúcimi sa infekciami
dýchacích ciest, alergiou a častými infekciami močových ciest.
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Diskusia
Sociálnoekonomické podmienky väčšiny Rómov v strednej a východnej Európe sú horšie
ako v majoritnej populácii a z toho rezultuje aj fakt, že ich zdravotný stav a spôsob života je
odrazom týchto podmienok. Dôležitú úlohu v rozdieloch medzi oboma etnikami hrá vzdelanie
a taktiež rodinný stav, ktoré sa vo veľkej miere podpisujú pod zdravotné dopady v tehotenstve
(3).
Z našej uskutočnenej prierezovej štúdie u tehotných žien z východného Slovenska je jasne
badateľný nižší sociálno-ekonomický status u rómskych žien. Až 67 % Rómiek má len
základné vzdelanie, a aj to nie vo všetkých prípadoch ukončené. Takmer 45 % Rómiek nežije
v manželskom zväzku. Približne 50 % rómskych rodičiek žije s rodičmi. Necelých 45 % žien
z minoritného etnika uviedlo, že v zaistení dostatočnej výživy im bránia životné podmienky.
Tento fakt môže vychádzať zo skutočnosti, že až 42 % rómskych tehotných žien bolo v čase
dotazníkového šetrenia nezamestnaných.
Gruber (7) tvrdí, že vystavenie rizikovým faktorom životného prostredia, životného štýlu
a psychologickým stresorom po celú dobu tehotenstva vedie k nepriaznivým výsledkom
tehotenstva a k možným dopadom na zdravie novorodenca a dieťaťa.
Jedna z najcitovanejších prác o vplyve prenatálnych faktorov na tehotenstvo (11)
potvrdzuje, že najhorším faktorom vplývajúcim na výsledky tehotenstva je fajčenie. My sme
zistili, že fajčenie pred a počas tehotenstva bolo výrazne častejšie u rómskych žien. K tomu
istému výsledku sa dopracoval aj Bobák (3) v prierezovej štúdii u tehotných žien v Českej
republike. Výsledky jeho štúdie, podobne ako naše, nezaznamenali u rómskych žien abúzus
alkoholu, aj keď je všeobecne známe nezdravé správanie Rómov v oblasti fajčenia a alkoholu.
Značné rozdiely v oboch skupinách zaznamenávame pri hodnotení stravovacích návykov.
Návyky nezmenilo 30,2 % rómskych žien, aj napriek domnienke, že ich stravovacie návyky
nie sú veľmi kvalitné. Kvalitnejšiu a pestrú stravu sa počas tehotenstva snažilo jesť až 56,1 %
nerómiek, ale len 23,3 % Rómiek. Wilhelmová (2011) v štúdii o nutričnom chovaní tehotných
žien v Brne uvádza, že 59 % žien z jej súboru zmenilo v tehotenstve svoje stravovacie návyky
a 80 % žien celkovo hodnotilo svoje stravovanie ako kvalitné. Bašková (2002) konštatuje, vo
svojom prieskume realizovanom u tehotných žien v Martine, deficit konzumácie rýb, obilnín
a zeleniny. Wilhelmová (2011) uvádza, že v jej skúmanom súbore len približne polovica žien
prijímala denne mliečne výrobky, ryby konzumovalo 1 x týždenne len 48 % žien. V našom
vyšetrovanom súbore približne polovica nerómiek konzumovala mliečne výrobky denne, u
Rómiek to bolo len 25 %. Wilhelmová (2011) tiež tvrdí, že jej vykonaná štúdia preukázala
vysokú koreláciu medzi stupňom dosiahnutého vzdelania a znalosťami a stravovacími
návykmi žien. Skupinou s najmenej vhodnými návykmi bola skupina žien s najnižším
vzdelaním.
Wilhelmová (14) zaznamenala nedostatočnú hydratáciu či prijímanie nevhodných tekutín
u viac ako 70 % tehotných žien sledovaného súboru. My sme približne u polovice Rómiek
evidovali konzumáciu nevhodných tekutín, ako napríklad kávy a ochutených sladených vôd.
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Nedostatok príjmu tekutín bol badateľný u takmer 30 % žien rómskeho etnika a necelých
14 % nerómskych žien.
Výrazné rozdiely sme zistili aj v dĺžke prípravy na tehotenstvo. Nijako sa na tehotenstvo
nepripravovalo 81,4 % rómskych žien a 54,5 % nerómiek z nášho súboru. V porovnaní s
Wilhelmovou (14), v ktorej súbore sa na tehotenstvo nepripravovalo 84 % žien, je situácia u
nerómiek na východnom Slovensku o niečo lepšia. Tehotenstvo neplánovala takmer polovica
Rómiek a 35 % nerómiek v nami vyšetrovanej vzorke. Veľmi málo respondentiek
navštevovalo kurz predpôrodnej prípravy. Kurzu sa zúčastnilo len 6,5 % nerómskych žien a
4,7 % rómskych žien. Štúdia z Brna od Wilhelmovej (14) zaznamenala výrazne lepšie
výsledky. V Brne až 72 % tehotných žien s vysokoškolským vzdelaním navštevovalo tieto
kurzy, žien so základným a stredoškolským vzdelaním len 20 %.
Najčastejším zdrojom informácii tehotných žien o správnej výžive a pohybovej aktivite v
tehotenstve komplexne boli v našej štúdii gynekológovia, v Brne najviac žien získalo tieto
informácie z literatúry.
V závere Kramer (11) zaoberajúci sa vplyvom prenatálnych faktorov na tehotenstvo
potvrdzuje, že socioekonomické nerovnosti a nízky socioekonomický status vedú k vyššiemu
riziku tak predčasného pôrodu, ako aj intrauterinnej rastovej retardácie, čoho výsledkom je
znížená pôrodná hmotnosť alebo iné poruchy vývoja plodu. Socioekonomické nerovnosti sa
významnou mierou podieľajú na výsledkoch tehotnosti, zároveň významne ovplyvňujú
stravovanie, ktoré má tiež význam pri intrauterinnom vývoji.
Záver
Na základe porovnania životného štýlu vo vzorke tehotných žien z východného Slovenska
môžeme poukázať na rozdiely vo vzdelanosti, sociálno-ekonomickom statuse v období
tehotenstva u žien z rozdielnych sociálnych pomerov. Značnú časť týchto rozdielov
vysvetľuje najmä vzdelanie budúcich matiek, od ktorého sa v značnej miere odvíja správanie
v týchto oblastiach životného štýlu a prevencie. Nepriaznivé výsledky sme zaznamenali
hlavne u žien rómskeho etnika, kde bola výrazne nižšia vzdelanostná úroveň než u žien
majoritného etnika. K rozdielom prispieva v zásadnej miere aj lipnutie rómskej populácie na
starých tradíciách a kultúre, čo reflektuje v posune pohľadu na využitie zdravotníckej
starostlivosti v tejto skupine populácie a vedie k zriedkavým návštevám v zdravotníckych
zariadeniach opäť s dopadom na zdravotný stav.
Práca a jej výsledky nám otvárajú priestor pre zavádzanie opatrení na zmiernenie
negatívnych sociálno-ekonomických vplyvov. Jednou z možností je kvalitná edukačná práca a
zvýšenie informovanosti pacientok o danej problematike. Edukácia v tejto oblasti by mala byť
doménou predovšetkým zdravotníckych pracovníkov, či už v gynekologických ambulanciách,
alebo na úseku verejného zdravotníctva. Takéto edukačné aktivity vykonávali napríklad aj
tzv. zdravotní mediátori v rómskych komunitách, čo rozhodne prispelo k zlepšeniu vedomostí
a prístupu tejto etnickej skupiny k vlastnému zdraviu a k základnej prevencii. Ďalšou
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možnosťou je zvýšiť záujem žien o kurzy predpôrodnej prípravy, kde sa môžu vzdelávať
prostredníctvom individuálneho prístupu vyškolených pracovníkov.
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NOVÉ ASPEKTY V PROBLEMATIKE PASÍVNEHO FAJČENIA VO VYBRANOM
SÚBORE ŽIEN – MATIEK V SR1
Ľ. Argalášová1, Ľ. Ševčíková1, J. Jurkovičová1, Z. Štefániková1, A. Kánovicsová1, J.
Babjaková1, M. Šimko2, J. Kajaba3, M. Weitzman4
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Expozícia tabakovému dymu (ETS – Environmental Tobacco Smoke) patrí medzi
najčastejšie toxické environmentálne expozície. Pasívne fajčenie predstavuje vysoké riziko
najmä pre deti, ale taktiež pre ženy – matky. Potvrdili to štúdie v USA, v ktorých sa preukázal
dopad na telesné a duševné zdravie matiek, ktoré žili v spoločnej domácnosti s fajčiarom (1,
2, 3). Tento negatívny vplyv na zdravie matky môže sekundárne ovplyvniť aj zdravie
ostatných členov rodiny, no najmä vývoj dieťaťa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je
dnes na svete účinkom pasívneho fajčenia v domácnosti vystavených 700 miliónov detí spolu
so svojimi matkami (4).
V Európskej únii je vo svojich domácnostiach exponovaných ETS denne 14 %
nefajčiarov a 23 % fajčiarov. Podľa správy WHO (Report on the Global Tobacco Epidemic)
odhad prevalencie dospelých fajčiarov tabaku na Slovensku v roku 2009 bol 23 % (5). Podľa
Global Adult Tobacco Survey (GATS) (2008 – 2010), v ktorej zisťovali prevalenciu aktívneho
a pasívneho fajčenia u žien vo veku 15 – 49 rokov v 14 krajinách s nízkym a stredným
príjmom, bola prevalencia fajčenia od 0,4 % v Egypte až po 30,8 % v Rusku. Prevalencia
pasívneho fajčenia u žien bola od 17,8 % v Mexiku až po 72,3 % vo Vietname. Slovensko ani
Česká republika sa na tejto štúdii nezúčastnili (20).
Global Youth Tobacco Survey z roku 2007 uvádza, že viac ako 50 % detí na Slovensku vo
veku 13 – 15 rokov je vystavených pasívnemu fajčeniu (4, 6). Pasívne fajčenie sa veľmi často
uvádza ako predisponujúci faktor pre vznik poškodenia ľudského organizmu. Medzi dokázané
riziká patria najmä opakované zápaly horných a dolných dýchacích ciest, zhoršenie a
vyvolávanie alergických prejavov u predisponovaných jedincov, zníženie funkcie dýchacích
1

Táto práca bola realizovaná s podporou projektu „Tvorba študijného programu MPH Master of Public
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ Kód ITMS: 26140230009
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ciest, opakovaný kašeľ, rakovina pľúc, zvýšenie rizika kardiovaskulárnych ochorení (vrátane
infarktu myokardu), syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), zníženie pôrodnej hmotnosti
s možným vplyvom na ďalší vývoj dieťaťa, obezity a psychosociálnych následkov u detí
narodených aktívne a pasívne fajčiacim matkám (1, 7, 8, 9, 10). Nezanedbateľné sú aj
ekonomické straty, týkajúce sa zvýšených nákladov na liečbu, sociálne dávky a iné následky
(11).
Cieľ
Cieľom štúdie je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a duševné
zdravie matiek – nefajčiarok, žijúcich v spoločnej domácnosti s fajčiarmi podľa
predchádzajúcej štúdie z USA (Medical Expenditure Panel Survey 2000 – 2004, Household
Component (3, 12).
Súbor a metódy
Výskum sa uskutočnil na gynekologických klinikách a poliklinikách Univerzitnej
nemocnice UK v Bratislave. Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného
dotazníka sme hodnotili environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory v živote
matiek. Súčasťou dotazníka bola medzinárodne akceptovaná metodika SF-12 (Medical
Outcomes Short Form-12), podľa ktorej sme hodnotili fyzické a duševné zdravie matiek. SF12 meria v 12 položkách osem oblastí zdravia: fyzický funkčný stav, obmedzenia spôsobené
telesným zdravím, telesnú bolesť, vnímanie celkového zdravia, vitalitu, sociálne pôsobenie
(funkcie), obmedzenia zapríčinené emocionálnymi problémami a duševné zdravie. SF-12
umožňuje získať skóre pre každú z týchto ôsmich oblastí zdravia a súhrnné skóre pre telesné
(PCS – Physical Component Summary) a duševné (MCS – Mental Component Summary)
zdravie (13). Škála je v rozmedzí od 0 – 100, vyššie skóre zodpovedá lepšej úrovni zdravia.
Pre oba ukazovatele sme použili štandardizovanú priemernú hodnotu 50 a štandardnú
odchýlku 10 pre všeobecnú populáciu USA. Pre oba ukazovatele stavu telesného (PCS)
a duševného (MCS) zdravia sme použili v našom súbore medián ako tzv. cut-off point (14).
Z celkovej vzorky 544 žien bolo 219 (40 %) tehotných. Z analýzy sme ich vylúčili a
budeme ich ako samostatný súbor analyzované neskôr. Do štúdie sme zaradili 325 matiek,
ktoré majú minimálne jedno dieťa vo veku do 18 rokov. V tomto súbore bolo 68 % matiek
nefajčiarok, 27 % bývalých fajčiarok a 5 % fajčiarok (obr. 1). Priemerný počet vyfajčených
cigariet bol 11,5 ± 6,2/deň, priemerná doba fajčenia 11,2 ± 6,8 rokov. Po ďalšom vylúčení
fajčiarok a žien s deťmi vo veku nad 18 rokov sme podrobili podrobnej analýze súbor 309
matiek.
Dáta sme hodnotili pomocou bivariantnej a multivariantnej štatistickej analýzy,
viacnásobnej logistickej regresie (programy SAS, S-Plus a EpiInfo 7). Projekt odsúhlasila
Etická komisia LFUK a FNsP v Bratislave a Institutional Review Board New York University
School of Medicine v USA.
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Obr. 1. Pomer fajčiarok a nefajčiarok v súbore matiek (n = 325)

Výsledky a diskusia
V konečnom súbore 309 matiek (po vylúčení fajčiarok a žien s deťmi vo veku nad 18
rokov) žilo s partnerom (manželom) nefajčiarom 74 % matiek a s fajčiarom 26 % matiek (obr.
2). Priemerný počet cigariet manžela fajčiara bol 12,7 ± 9,8/deň, priemerná doba fajčenia 13,8
± 8,1 rokov. Priemerný vek matiek bol 31,70 ± 4,8 rokov a priemerné skóre telesného (PCS)
47,8 ± 8,7 a duševného zdravia (MCS) 49,10 ± 9.

Nefajčiar
Fajčiar

26%

74%
Obr. 2. Fajčenie partnera v súbore nefajčiacich matiek (n = 309)

Na základe výsledkov bivariantnej analýzy bola prítomnosť fajčiaceho partnera v
domácnosti v negatívnom vzťahu s priemerným skóre MCS a PCS, signifikantne však iba s
PCS (p=0,006) (Tab. 1).
PCS skóre matiek bolo v signifikantne negatívnej asociácii s vekom, so stavbou tela
(nadváha) a s bývaním na vidieku, signifikantne pozitívny vzťah sa potvrdil s týždennou
frekvenciou pohybovej aktivity a s bývaním v meste.
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Tab. 1. Vzťahy medzi sledovanými ukazovateľmi a priemerným skóre PCS a MCS v súbore nefajčiacich matiek
(n = 309), bivariantná analýza
Ukazovateľ (matka)*
Fajčiar v domácnosti
Nie
Áno
Vek
< 30 rokov
≥ 30rokov
Rodinný stav
Vydatá/partner
Nevydatá/bez partnera
Vzdelanie
Základné a stredné
Úplne stredné
Vysokoškolské
Zamestnanie
Áno
Nie
Príjem do domácnosti
< 600 EUR/mesiac
≥ 600 EUR/mesiac
Stavba tela
Podváha/Normálna
Nadváha/Obezita
Fyzická aktivita
Viac ako 1x do týždňa
Maximálne 1x do týždňa
Menej ako 1x týždeň/žiadna
Bývanie
Mesto
Vidiek

N

MCS
(priemer)

211
65

49,61
48,05

241
45

49,25
48,47

242
43

49,50
46,89

20
83
183

46,00
48,31
49,84

119
166

49,07
49,29

0,84

48,04
47,60

0,67

26
252

47,03
49,26

0,23

44,69
48,02

0,06

199
63

49,48
47,74

0,17

48,47
45,85

0,03

126
54
105

49,61
48,70
48,70

221
65

49,60
47,50

p-hodnota†

0,22

0,59
0,08

0,12

0,69

0,09

PCS
(priemer)
48,46
45,06
48,31
44,72
47,97
46,33
44,20
46,71
48,60

49,55
47,94
45,60
48,38
45,58

p-hodnota†

0,0056

0,01
0,26

0,04

0,002

0,02

Legenda:

MCS – škála mentálneho zdravia; PCS – škála fyzického zdravia; SE – stredná chyba aritmetického priemeru
†
bivariantná analýza – Studentov t-test a ANOVA
*
- každá kategória premennej obsahuje chýbajúce údaje

Zistená negatívna asociácia medzi príjmom do domácnosti a priemerným skóre PCS si
vyžaduje ďalšiu analýzu vzhľadom na nízke zastúpenie matiek s príjmom do domácnosti
nižším ako 600 EUR za mesiac.
Po adjustácií na vek, vzdelanie, rodinný stav, zamestnanie, príjem, stavbu tela a fyzickú
aktivitu v mnohonásobnej logistickej regresií, prítomnosť fajčiaceho partnera v domácnosti
zostáva naďalej v nezávislom vzťahu s poklesom skóre PCS, t.j. s horším fyzickým zdravím
(AOR= 1,9 (95% IS = 1,0-3,6)). MCS skóre nebolo v signifikantnom vzťahu s prítomnosťou
fajčiaceho partnera (Obr. 3). V mnohonásobnej logistickej regresií sa potvrdil vzťah medzi
stavbou tela, týždennou frekvenciou pohybovej aktivity a skóre PCS, vzťah medzi bývaním
v meste a na vidieku a fyzickým zdravím sa nepotvrdil.
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Prítomnosť fajčiara v domácnosti

s fajčiarom
bez fajčiara
MCS

p<0,05

PCS

0

1

2

3

Adjustované odds ratio na priemer PCS a MCS

4
***

(adjustované na vek, vzdelanie, rodinný stav, zamestnanie, príjem, BMI, fyzickú aktivitu)

Obr. 3. Nezávislé vzťahy medzi rôznymi charakteristikami a telesným (PCS - skóre) a duševným zdravím (MCS
- skóre) v súbore nefajčiacich matiek (n=309), multivariantná analýza, adjustované odds ratio

Výsledky našej štúdie sú ojedinelé vzhľadom na to, že je veľmi málo publikácií
zaoberajúcich sa vplyvom pasívneho fajčenia na mentálne a fyzické zdravie matiek (3, 15,
16). Nemôžme taktiež vylúčiť dôsledky pobytu s fajčiarom ako takým, ako aj iné skresľujúce
faktory, uplatňujúce sa v štúdii. Potrebná je objektivizácia expozície fajčenia v domácnosti
(stanovenie kotinínu v sére alebo v moči) (17). Stanovenie kotinínu v moči sme uskotočnili na
vybranom súbore matiek aj v našej štúdií. Výsledky plánujeme vyhodnotiť v neskorších
publikáciach. Taktiež plánujeme vyhodnotiť osobitne súbor tehotných žien ako aj rozšíriť
veľkosť súboru.
Záver
Výsledky štúdie priniesli poznatky, že bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým
faktorom spojeným s horším fyzickým zdravím matiek – nefajčiarok v produktívnom veku.
Ukázalo sa, že telesné zdravie matiek je výrazne ovplyvnené vekom, telesnou hmotnosťou a
fyzickou aktivitou.
Naše doterajšie výsledky predstavujú závažný argument pre intervenciu v rodinách (18,
19). Tieto údaje si však vyžadujú ďalšie komplexné analýzy, ktoré by v čo najvyššej miere
objektivizovali vplyv pasívneho fajčenia na telesné a duševné zdravie žien - matiek na
Slovensku.
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Deti sú investíciou do budúcnosti spoločnosti. Ich zdravie a spôsob života bude mať vplyv
na prosperitu a stabilitu krajín európskeho regiónu v nasledujúcich desaťročiach. Zachovanie
zdravia od prenatálneho obdobia po dospelosť je základom sociálneho a ekonomického
rozvoja spoločnosti. Ochrana a podpora zdravia mladej generácie je v súčasnosti dôležitou
úlohou moderného verejného zdravotníctva a predpokladá primárnu starostlivosť o zdravé
životné a pracovné podmienky implementáciou hygienických normatívov do praxe a
podporovaním správneho spôsobu života detí a mládeže (2, 17).
Epidemiologické štúdie opakovane potvrdili, že primerané prostredie (vhodný a bezpečný
priestor na hry a šport) môže byť významným stimulom na rozvoj dostatočnej pohybovej
aktivity u detí (1). Vo vyspelých krajinách je preto jednou zo spoločenských priorít
zabezpečenie optimálnych podmienok na hranie a športovanie detí a mládeže, zriaďovanie
bezpečných a hygienicky vyhovujúcich zariadení určených k tomuto účelu (športové areály,
herné a relaxačné centrá a iné).
Plávanie a kúpanie dnes patrí k najobľúbenejším aktivitám voľného času. Navyše, s
pravidelnou telesnou aktivitou, akou je práve plávanie, klesá, resp. sa priaznivo ovplyvňuje
frekvencia výskytu viacerých chronických ochorení. Aktívne plávanie má preto významný
vplyv na zdravotný stav populácie. Existuje dostatok dôkazov o pozitívnom vplyve pohybovej
aktivity a osobitne plávania mládeže na jej aerobnú zdatnosť, zníženie hraničného krvného
tlaku, zvýšenie telesnej zdatnosti obéznych detí, zníženie telesnej hmotnosti obéznych detí,
zvýšenie kostnej denzity a pod. Dôležitý je aj prenos zdravotných benefitov získaných
v mladosti do obdobia dospelosti a tým aj zníženie rizika chronických neinfekčných chorôb
(1, 4).
Tak ako všetky športy, má aj plávanie niektoré negatíva. Medzi ne patria negatívne
vplyvy plaveckého prostredia. Pri dlhšom alebo opakovanom pobyte v chlórovanej vode
dochádza k nadmernému odmasťovaniu pokožky tváre a povrchu tela. Chemické a
bakteriologické zložky vo vode môžu spôsobiť rôzne zápalové ochorenia. Rovnako aj
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pohybom mimo bazéna (podlahy spŕch a šatní) vzniká riziko kožných infekcií a úrazov.
Napriek týmto rizikám však prevládajú pozitíva plávania (3).
Vzhľadom na naše podnebné podmienky majú nezastupiteľnú úlohu umelé kúpaliská,
ktoré umožňujú túto aktivitu vykonávať v priebehu celého roku. Okrem zariadení určených na
samotné plávanie však zároveň rastie počet bazénových komplexov určených na relaxáciu a
zábavu, takže mimo plaveckých bazénov dnes existujú najrôznejšie druhy bazénov
kúpeľových, ako sú vírivky, floating tanky a iné, ďalej rôzne vodné atrakcie v akvaparkoch,
ale aj bazény rehabilitačné a liečebné. So vzrastajúcou pestrosťou rozličných vonkajších aj
vnútorných zariadení na plávanie a relax a vo vzťahu k zmenám niektorých sociálnych a
zdravotných faktorov spoločnosti sa zvyšujú a rozširujú možnosti zdravotných rizík,
spojených s ich využívaním (3, 14, 16). Tento fenomén modernej spoločnosti nadobúda
osobitnú závažnosť najmä v súvislosti so zvýšeným zdravotným ohrozením detí a mládeže,
ktoré sú ich častými návštevníkmi.
Cieľom našej práce bolo zhodnotenie hygienickej úrovne a zabezpečenia umelých
kúpalísk a bazénov pre deti v Bratislavskom kraji. Našim zámerom bolo vyhodnotiť aktuálny
stav týchto zariadení, ako aj posúdiť dynamiku zdravotných rizík v období 7 rokov (2006 až
2012).
Materiál a metodika
Zistenie aktuálneho stavu vybavenosti a zdravotnej bezpečnosti umelých bazénov pre deti
v Bratislavskom kraji sa vykonáva každý rok Odborom hygieny detí a mládeže RÚVZ
hlavného mesta Bratislavy v zmysle metodických usmernení a platnej legislatívy. Hygienické
previerky v rámci štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) sa zameriavajú na kontrolu
dodržiavania hygienických požiadaviek v prevádzke zariadenia a dodržiavania schváleného
prevádzkového poriadku, ako aj na odber vzoriek bazénovej vody a kontrolu laboratórnych
výsledkov po stránke fyzikálnej, chemickej a mikrobiologickej. Pri odbere vzoriek vody na
stanovenie mikrobiologických a chemických ukazovateľov a ich preprave do laboratória sa
postupovalo v súlade s platnou legislatívou (7, 8, 12).
Na zhodnotenie celkovej situácie a zdravotnej bezpečnosti detských bazénov na
území Bratislavského kraja sme čerpali informácie z výročných správ RÚVZ mesta Bratislavy
a interných materiálov úradu (15). Všetky výsledky a získané údaje sme spracovali a
štatisticky vyhodnotili pomocou programov Microsoft Office Excel a Epi Info 2000.
Výsledky a diskusia
V súčasnosti sa nachádza na území Bratislavského kraja (BK) 40 bazénov pre deti, z
ktorých je 21 štátnych a 19 súkromných. Na kúpanie batoliat a malých detí je určených 11
bazénov (27,5 %), 6 bazénov je určených na rehabilitáciu detí (15 %), 23 je plaveckých
bazénov pri školách rôznych typov (57,5 %), z čoho sú 4 vonkajšie bazény. Situácia je však
pomerne dynamická, niektoré zariadenia zanikajú a naopak pravidelne sa ďalšie uvádzajú do
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prevádzky. V porovnaní s rokom 2011 pribudli dve nové zariadenia pre plávanie malých detí
a jedna plavecká škola (15).
Kvalita bazénovej vody sa sleduje v priebehu celého roka, a to predkladaním výsledkov
laboratórnych rozborov vody, ktoré si zabezpečujú samotní prevádzkovatelia, ako aj
vykonávaním kontrol v rámci ŠZD. Počas obdobia rokov 2006 až 2012 sa vyšetrilo v rámci
ŠZD 472 vzoriek bazénovej vody, hygienickým požiadavkám vyhovovalo 69,3 % z nich.
V priebehu 7-ročného obdobia nevyhovelo hygienickým požiadavkám 30,7 % z vyšetrených
vzoriek bazénovej vody (obr. 1).

vyhovujúce
vzorky

30,7 %

26,5 %
chemicky
nevyhovujúce
mikrobiologicky
nevyhovujúce

69,3 %

4,0 %
1,9 %

biologicky
nevyhovujúce
Obr. 1. Relatívny podiel nevyhovujúcich vzoriek vody v Bratislavskom kraji

Opakovane najvyšší počet vzoriek nevyhovoval po stránke fyzikálno-chemickej (celkovo
26,5 %), obvykle z dôvodu nedodržania limitu voľného a viazaného chlóru a prekročenia
limitu pH, prípadne amónnych iónov, zákalu a teploty vody. Zisťované nedostatky fyzikálnochemických ukazovateľov (bez priameho zdravotného dopadu) neviedli k dlhodobým
prerušeniam prevádzky.
Na druhom mieste z hľadiska frekvencie výskytu sú pozitívne mikrobiologické nálezy
(spolu 4,0 %). Dôvodom bolo prekročenie MH črevných enterokokov, E. coli a koliformných
baktérií (10 vzoriek vody), prítomnosť S. aureus (5 vzoriek) a P. aeruginosa (6 vzoriek). Ako
uvádzajú Šedová a Šulová (9), pseudomonády sú veľmi 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 na dezinfekčné
roztoky (9).
Biologicky nevyhovujúce vzorky (spolu 1,9 %) sa vyskytli len v roku 2007, keď sa zistila
prítomnosť améb v bazénovej vode aj v okolí bazénov (tab. 1). Amébam vyhovuje prisadnutý
spôsob života a usádzajú sa na stenách bazénov, spojoch obkladačiek, na drsných plochách po
odpadnutých a poškodených obkladačkách, kde zostávajú zvyšky starej vody. Spôsobujú
rôzne črevné ochorenia, ale aj nebezpečné amébové meningoencefalitídy. Preto je z tohto
hľadiska veľmi dôležitý technický stav bazéna, jeho dokonalá mechanická očista, dezinfekcia
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a pravidelné kontroly hygienikov (9). Národné referenčné centrum pre hydrobiológiu
sledovalo výskyt legionel a améb na umelých kúpaliskách na Slovensku. V rámci projektu sa
vyšetrilo na prítomnosť améb 36 vzoriek vôd a sterov z termálnych a netermálnych bazénov v
rekreačných zariadeniach. Vzorky boli pozitívne v 13 prípadoch (36 %). Takmer všetky
pozitívne vzorky sa odobrali z termálnych bazénov, v jednej pozitívnej vzorke z netermálneho
bazéna bola morfologicky identifikovaná améba rodu Acanthamoeba (14).
Tab. 1. Vyšetrenie vzoriek bazénovej vody v období rokov 2006 – 2012 v Bratislavskom kraji
Rok vyšetrenia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Spolu

Počet vyšetrených
vzoriek
102
88
50
63
67
44
58
472

Chemicky
nevyhovujúce
n
[%]
22
21,6
38
43,2
11
22,0
8
12,7
19
28,4
9
20,5
18
31,0
125
26,5

Mikrobiálne
nevyhovujúce
n
[%]
5
4,9
2
2,3
1
2,0
3
4,8
3
4,5
3
6,8
2
3,5
19
4,0

Biologicky
nevyhovujúce
n
[%]
0
0
9
10,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1,9

Situácia v kvalite vody bazénov BK bola počas rokov 2006 – 2012 stabilizovaná, žiadny
výrazný trend v počte nevyhovujúcich vzoriek sme nezaznamenali. Podobne sme
nezaznamenali žiadny rozdiel v kvalite bazénovej vody v závislosti od lokality umelých
bazénov. Percentuálne podiely nevyhovujúcich vzoriek vody boli približne rovnaké vo
všetkých okresoch BK. Aj príčiny zistených nedostatkov sa na umelých kúpaliskách BK
zhodujú a každoročne opakujú: nedostatočné dopúšťanie čerstvej vody, nedostatočná, resp.
nadlimitná dezinfekcia bazénovej vody, nedostatočné praktické skúsenosti personálu a
zanedbávanie povinností vyplývajúcich z prevádzkových poriadkov (15).
Pri bežnej prevádzke akéhokoľvek bazénu dochádza k stálej mikrobiologickej, ale i
chemickej kontaminácii bazénovej vody, pričom hlavným zdrojom znečistenia sú kúpajúce sa
osoby. Zistili sme pozoruhodný rozdiel medzi kvalitou vyšetrených vôd bazénov, určených na
kúpanie dojčiat a batoliat (124 vzoriek), plaveckých bazénov (262 vzoriek) a rehabilitačných
bazénov (86 vzoriek). Najmenej nevyhovujúcich vzoriek vody bolo z plaveckých bazénov
(obr. 2). Ide o bazény väčších rozmerov, sú určené na plávanie starších detí a mládeže. Nami
hodnotené plavecké bazény sú obvykle súčasťou telovýchovného komplexu pri základných,
stredných a vysokých školách. Naopak, najhoršie výsledky sme zistili v bazénch určených na
kúpanie malých detí. To sú rozmerovo aj kapacitne pomerne malé bazény, niektoré sú
súčasťou väčších komplexov (fitness a wellness centier), ktoré poskytujú aj ďalšie služby pre
dospelých.
Už od začiatku 90. rokov minulého storočia sú veľmi populárne a obľúbené rôzne kurzy
plávania dojčiat a batoliat. S tým sa pochopiteľne spája aj zvýšený komerčný záujem
o zriaďovanie a prevádzkovanie bazénov určených na túto činnosť. Lekárom a hygienikom
bolo od začiatku tejto módnej vlny zrejmé, že takáto aktivita sa s takými malými deťmi a
v takomto prostredí spája so zvýšeným zdravotným rizikom (predovšetkým rizikom
infekčných ochorení, rizikom vyplývajúcim z možného tepelného diskomfortu, rizikom
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poškodenia zdravia z expozície chemickým látkam – chlóru a vedľajších produktov
dezinfekcie – VPD). Svedčí o tom aj stúpajúci počet publikovaných prác zaoberajúcich sa
touto problematikou (3, 5, 10, 11).

Obr. 2. Výskyt nevyhovujúcich vzoriek vody v Bratislavskom kraji podľa typu bazéna

Odborníkmi navrhnuté a legislatívne zakotvené zásady a požiadavky na vybavenie
a prevádzku bazénov určených na plávanie malých detí (dojčiat a batoliat) tieto riziká
zmierňujú, aj keď ich nemôžu úplne odstrániť (6, 12, 13, 16).
Napriek prísnej legislatíve a zvýšenej pozornosti zo strany orgánov na ochranu zdravia
sme zistili, že pri tomto type bazénov sa najčastejšie vyskytovalo prekročenie hodnôt
chemických a mikrobiologických indikátorov (tab. 2). Podobne vysoký počet nevyhovujúcich
vzoriek vody ako v prípade bazénov na kúpanie malých detí sme zistili z rehabilitačných
bazénov. Aj pri tomto type bazénov ide o rozmerovo a kapacitne menšie objekty, ktoré sú
súčasťou zariadení určených na starostlivosť o postihnuté deti a mládež.
Tab. 2. Porovnanie výskytu pozitívnych nálezov podľa typu bazéna v Bratislavskom kraji
Typ bazéna
Plávanie malých detí
Rehabilitačné bazény
Plavecké bazény
+++

Počet
vyšetrených
vzoriek
124
86
262

Chemicky
nevyhovujúce
n
[%]
46
37,1
26
30,2
53
20,2+++

Mikrobiálne
nevyhovujúce
n
[%]
12
9,7
5
5,8
2
0,8+++

Biologicky
nevyhovujúce
n
[%]
3
2,4
4
4,7
2
0,8

p < 0,001

Ako sa uvádza vo výročnej správe ÚVZ SR, celkový hygienický štandard a vybavenie
umelých kúpalísk na Slovensku je na dobrej úrovni, všeobecne kvalitnejšie služby sa
poskytujú v prevádzkach podnikateľských subjektov. Hygienická situácia v športových
objektoch a zariadeniach, ktoré sú v správe obcí, je menej priaznivá, pretože priamo závisí od
finančných možností samospráv (14). V našom prieskume sa táto tendencia nepotvrdila.
Naopak, pri porovnaní počtu nevyhovujúcich vzoriek vody z bazénov podľa prevádzkovateľa
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(tab. 3), sme zistili významne horší hygienický štandard v bazénoch prevádzkovaných
súkromníkmi.
Tab. 3. Porovnanie výskytu pozitívnych nálezov podľa prevádzkovateľov bazénov v Bratislavskom kraji
Typ bazéna
Štátne bazény
Súkromné bazény

Počet
vyšetr.
vzoriek
325
147

Nevyhovujúce
vzorky
n
[%]
80
24,6+++
65
44,2

Chemicky
nevyhovujúce
n
[%]
70
21,5+++
55
37,4

Mikrobiálne
nevyhovujúce
n
%
8
2,5+
11
7,5

Biologicky
nevyhovujúce
n
[%]
5
1,5
4
2,7

+++
+

p < 0,001
p < 0,05

Dôvodom môže byť menší súbor hodnotených bazénov, ale aj veľmi rozdielna vlastnícka
štruktúra jednotlivých typov bazénov v našom súbore. Bazény na kúpanie dojčiat a batoliat
(na ktoré sa vzťahujú osobitné hygienické požiadavky) v BK prevádzkujú zväčša (81,5 %
z vyšetrených vzoriek) súkromníci. Plavecké bazény (plávanie väčších detí a mládeže)
v našom súbore sú obvykle (90,5 % z vyšetrených vzoriek) súčasťou základných, stredných
a vysokých škôl, teda ich prevádzkovateľom sú orgány štátnej správy. Podobne orgány štátnej
správy sú prevádzkovateľmi väčšiny rehabilitačných bazénov (75,6 % z vyšetrovaných
vzoriek).
Naše výsledky potvrdili, že kvalitu bazénovej vody a hygienický štandard umelých
kúpalísk môže výrazne ovplyvniť štruktúra a osobná hygiena prevažujúcich návštevníkov
bazéna (dojčatá a batoľatá – zdravotne handicapované deti – zdravé staršie deti a mládež).
Veľmi dôležitú úlohu pritom bezpochyby zohrávajú veľkosť a dispozičné riešenie bazénov,
rešpektovanie kapacitných možnosti, spôsob údržby, čistenia a dezinfekcie vody a príslušných
priestorov, a najmä dôsledné dodržiavanie všetkých legislatívnych požiadaviek na vybavenie
a prevádzku umelých kúpalísk a bazénov zo strany prevádzkovateľov.
Záver
Deti a mládež patria k vysoko citlivej časti populácie vo vzťahu k environmentálnym
a behaviorálnym vplyvom vonkajšieho prostredia, preto prioritou verejného zdravotníctva je
chrániť ich životné prostredie pred škodlivými faktormi chemického, fyzikálneho,
biologického, ale i psychosociálneho charakteru. Dôležitou zložkou činnosti orgánov
verejného zdravotníctva je vykonávanie štátneho zdravotného dozoru zameraného na
hygienickú úroveň a zdravotnú bezpečnosť v zariadeniach určených pre deti a mládež
(vrátane zariadení pre pohybovú aktivitu detí).
Na základe našich výsledkov možno záverom konštatovať, že vykonávaním dôsledných a
pravidelných kontrol v rámci ŠZD v zariadeniach určených na hry a športovanie detí
(kúpaliská) pracovníci úradov verejného zdravotníctva výrazne prispievajú k podpore
a ochrane zdravia detí a mládeže.
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INDIKÁTORY PRE HODNOTENIE MEDICÍNSKEJ KVALITY PÔRODNÍC
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
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Kvalita zdravotnej starostlivosti (ZS) sa stáva čoraz viac súčasťou programov verejného
zdravia na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide o mieru, akou zdravotná starostlivosť pre
populáciu alebo jednotlivca zvyšuje pravdepodobnosť želaných zdravotných prínosov a ktorá je
konzistentná so súčasnými odbornými poznatkami (1), kde dimenzie kvality sú definovateľné a
merateľné vlastnosti systému, ktoré majú vzťah k schopnosti zachovávať, obnovovať alebo
zlepšovať zdravie. Meranie kvality indikátormi kvality ZS je pre verejné zdravotníctvo nástrojom
pre zvyšovanie kvality. Indikátory sú kvantitatívne veličiny, ktoré sa môžu použiť v riadiacej,
manažérskej, klinickej a podpornej funkcii na monitorovanie a hodnotenie kvality zdravotnej
starostlivosti, ktorá ovplyvňuje výsledky pacienta. Cieľom merania indikátora kvality je podľa
Mainza (2) dokumentácia stavu, možnosť porovnania – benchmarkingu s inými pracoviskami v
danej oblasti alebo krajine, nastavenie priorít, kontrola zlepšovania, regulácie a akreditácie,
podpora zlepšovania kvality a podpora pacientov pri výbere zariadenia.
Pôrodníctvo v každej krajine predstavuje významnú súčasť zdravotnej starostlivosti, pôrod je
druhou najčastejšou hospitalizáciou na Slovensku. V Slovenskej republike v roku 2012 bolo
50 123 pôrodov a narodilo sa 55 535 živých detí (3) v 55 pôrodniciach. Pôrod predstavuje
špeciálny prípad hospitalizácie, kde ide o fyziologický proces, matka a dieťa sú zdravé
a výsledný proces, samotný pôrod, by mal mať takisto fyziologický výsledok – outcome. Napriek
tomu v súčasnej medicínskej praxi dochádza k zavádzaniu invazívnych procedúr na kontrolu
priebehu pôrodu. Celosvetové trendy zvyšovania počtu cisárskych rezov a indukcie pôrodov sa
prejavujú aj v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (4). Tieto môžu predstavovať zvýšené
riziko komplikácií pre matku aj dieťa. Vzhľadom na zvyšovanie nákladov na zdravotnú
starostlivosť a snahu o zefektívnenie využitia limitovaných zdrojov v zdravotníctve vo vyspelých
krajinách stúpa význam monitorovania a manažmentu kvality zdravotnej starostlivosti. Na
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Slovensku je však meranie kvality zdravotnej starostlivosti zatiaľ zriedkavé a nemáme v praxi
systémy, ktoré by monitorovali jej zlepšovanie.
Cieľom práce bolo vytvoriť model merania kvality pôrodníckej zdravotnej starostlivosti
pomocou indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti v SR, ktorý by slúžil na zmapovanie
situácie v slovenských pôrodniciach z pohľadu verejného zdravia. Dosiaľ sme na Slovensku
nemali vytvorený taký systém indikátorov hodnotenia kvality zdravotníckej starostlivosti v
oblasti pôrodníctva, ktorý by zahrňoval špecifiká Slovenska.
Materiál a metódy
Pri tvorbe modelu merania kvality ZS sa použila systematická metóda, ktorá zahŕňala
využitie poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM) v oblasti, kde bola dostupná.
Použitie konsenzu expertov sa použilo v oblastiach, kde poznatky EBM zatiaľ nemáme
k dispozícii. Na vyhľadávanie primárneho zoznamu indikátorov sme použili vyhľadávanie v
dostupných databázach PubMed a pri porovnávaní s údajmi s inštitúciami NICE a AHRQ, ktoré
sú lídrami v oblasti indikátorov kvality ZS.

Obr. 1. Postup pri vytváraní modelu hodnotenia kvality ZS
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Vzhľadom na neexistenciu konsenzu o vhodných indikátoroch na Slovensku pre hodnotenie
kvality pôrodníc sme sa rozhodli pre našu prácu použiť Delphi metódu za účasti odborníkov z
oblasti perinatológie. Metóda Delphi je štruktúrovaná komunikačná technika, pôvodne vyvinutá
ako systematická, interaktívna prognostická metóda, ktorá spočíva v zostavení panelu
odborníkov, ktorí odpovedajú na sériu dotazníkov, v našom prípade v dvoch kolách. Zvolený
postup je schematicky znázornený na obr. 1.
Výsledky
Prvý zoznam indikátorov kvality bol zostavený ako široký zoznam vytvorený na základe
rešerše domácej aj zahraničnej literatúry. Použili sme databázu PUBMED od roku 1968 a
vyhľadávali sme články s kľúčovými slovami „indicators“, „quality“ a „obstetrics“. Prezreli sme
336 článkov a podľa názvu a abstraktu sme z nich vybrali 176 relevantných článkov k téme
výberu indikátorov v pôrodníctve. Pri identifikácii sme doplnili aj pojmy ako „quality measure“ a
„quality improvement“, ktoré sa opakovane vyskytovali pri štúdiu článkov. Hoci väčšina
získaných článkov sa prekrývala už nami identifikovanými článkami, podarilo sa nám
identifikovať ešte doplnených 20 článkov. Spolu sme získali 196 relevantných časopisových
článkov na ďalšiu analýzu (obr. 2).
Celkový počet článkov z databázy
PubMed identifikovaných pri pojmoch
„quality“ a „indicators“ a „obstetrics“
n = 336

Vylúčených 160 na základe názvu
a abstraktu n = 160

Relevantné články identifikované n = 176

Doplnenie 20 ešte nenájdených
článkov na základe doplnkových
pojmov „quality „measure“ alebo
„quality improvement“ n = 20

Identifikovaných 196 relevantných článkov n
= 196

Obr. 2. Proces vyhľadávania v databáze PubMed
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Pri ďalšom štúdiu článkov bolo našim cieľom identifikovať hlavne štúdie ktoré:
boli zamerané na vytvorenie setu indikátorov,
mali indikátory, ktoré sa zaoberali kvalitou pôrodníckej starostlivosti,
vznikali a výber bol na základe dôkazu významu indikátora,
mali výber indikátorov na základe účasti tímu expertov, ktorí prišli k zhode o týchto
indikátoroch.
ako set indikátorov obsahovali procesné, ako aj výsledkové indikátory kvality ZS.

Tab. 1. Zoznam parametrov kvality
Indikátor

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Úmrtie matky pri pôrode
Úmrtie donoseného plodu (váha 2 500 gramov a viac) do 7 dní po pôrode
Ruptúra maternice
Matka po pôrode preložená na JIS
Pôrodná trauma novorodenca
Komplikácia vyžadujúca operačný zákrok / Návrat na pôrodnú alebo operačnú sálu
Novorodenec > 2 500 g preložený na JIS na viac ako 24 hod.
Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min
Nutnosť transfúzie krvi rodičke a/alebo novorodencovi
Roztrhnutie perinea 3. a 4. Stupňa
Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch nad 2 500g singleton nullipara hlavičkou (NTSV)
Dĺžka hospitalizácie pri vaginálnom pôrode
Dĺžka hospitalizácie pri pôrode cisárskym rezom
Podiel pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom
Podiel vyvolávaných pôrodov indukovaných oxytocínom
Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok
Perinatálna úmrtnosť
Perinatálna úmrtnosť 2 000 – 2 499 g
Perinatálna úmrtnosť 1 500 – 1 999 g
Perinatálna úmrtnosť 1 000 – 1 499 g
Perinatálna úmrtnosť pod 1 000 g
Frekvencia predčasného pôrodu
Centralizácia – transport in utero
VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)
ATB prevencia beta-hemolytických streptokokov počas pôrodu
Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)
Účasť príbuznej osoby
Frekvencia elektívneho cisárskeho rezu
Frekvencia cisárskeho rezu
Episiotómie
Výlučné dojčenie počas hospitalizácie po pôrode

Do prvého zoznamu sme zaradili 70 parametrov kvality. Väčšie množstvo indikátorov sme
vylúčili na základe konzultácie so slovenskými perinatológmi pre neexistenciu dát k danému
indikátoru a nemožnosti ani získať tieto dáta retrospektívne. Z uvedených parametrov sme
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vybrali 31 parametrov, ktoré boli relevantné v slovenských podmienkach a boli zadefinované na
základe svojich nominátorov a denominátorov a exkluzívnych kritérií. Ich zoznam je v tab. 1.
Odborníkom zaradeným do panelu, ktorých charakteristiku uvádza tab. 2, sme v prvom kole
Delphi metódy zaslali dotazník obsahujúci prvý zoznam 31 indikátorov s možnosťou doplniť
jeden indikátor podľa vlastného uváženia. Ich úlohou bolo vybrať 15 indikátorov, ktoré každý z
nich považoval za relevantné pre hodnotenie kvality v slovenskom pôrodníctve. V prvom kole na
dotazník odpovedalo 14 z 15 (93,3 %) oslovených odborníkov. Za každé zaradenie medzi
relevantné indikátory jedným z odborníkov sme indikátoru pridelili jeden bod. Z pôvodných 31
indikátorov sme po prvom kole vybrali 18 indikátorov (58,0 %) s najväčším počtom hlasov od
expertov (tab. 3). Podmienkou zaradenia indikátora do druhého kola bolo získanie podpory od
aspoň jednej tretiny z expertov.
Tab. 2. Charakteristika panelu odborníkov (N = 14)
Pohlavie
ženy
muži
Zamestnanie
Univerzitná klinika
Nemocnica mimo univerzitnej
Ambulancia, mimo nemocnice
Odbor
Gynekológia a pôrodníctvo
Neonatológia
Akademickí pracovníci
Profesor
Docent
Krajina zamestnania
Slovensko
Zahraničie

n
1
13

[%]
7,1
92,9

10
3
1

71,4
21,4
7,1

11
3

78,6
21,4

3
4

21,4
28,6

12
2

85,7
14,3

Zoznam indikátorov z prvého kola dotazníkov sme opätovne zaslali expertom. V novom
dotazníku mali členovia panelu vyznačiť pre každý indikátor jeho váhu.
Výsledky pre jednotlivé indikátory sú uvedené v tab. 4. Hodnotu váhy indikátora sme
vypočítali ako priemer bez vylúčenia extrémnych hodnôt z počtu 13 odovzdaných dotazníkov v
druhom kole Delphi metódy.
Podľa váhy indikátora sme zvolili prvých 10 indikátorov (tab. 5), ktoré by boli vhodné pre
použitie na meranie kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Diskusia
Keďže meranie kvality ZS na Slovensku nie je ešte rozvinuté a zabehnuté v porovnaní
s vyspelými krajinami, máme možnosť použiť poznatky zo zavádzania indikátorov v týchto
krajinách.
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Tab. 3. Zoznam indikátorov po prvom kole Delphi metódy.
Indikátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Úmrtie donoseného plodu (váha 2 500 gramov a viac) do 7 dní
po pôrode
Pôrodná trauma novorodenca
Roztrhnutie perinea 3. a 4. Stupňa
Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok
Perinatálna úmrtnosť
Frekvencia cisárskeho rezu
Úmrtie matky pri pôrode
Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)
Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min
Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch nad 2 500 g singleton
nullipara hlavičkou (NTSV)
Podiel pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom
Centralizácia – transport in utero
Ruptúra maternice
ATB prevencia beta-hemolytických streptokokov počas pôrodu
Perinatálna úmrtnosť 2 000 – 2 499 g
VBAC (vaginálny pôrod po 1 cisárskom reze)
Episiotómie
Komplikácia vyžadujúca nečakaný operačný zákrok / Návrat na
pôrodnú alebo operačnú sálu
Matka po pôrode preložená na JIS
Novorodenec > 2 500 g preložený na JISku na viac ako 24 hod.
Dĺžka hospitalizácie pri vaginálnom pôrode
Podiel vyvolávaných pôrodov indukovaných oxytocínom
Účasť príbuznej osoby
Frekvencia elektívneho cisárskeho rezu
Dĺžka hospitalizácie pri pôrode cisárskym rezom
Perinatálna úmrtnosť 1 500 – 1 999 g
Frekvencia predčasného pôrodu
Výlučné dojčenie počas hospitalizácie po pôrode
Nutnosť transfúzie krvi rodičke a/alebo novorodencovi
Perinatálna úmrtnosť 1 000 – 1 499 g
Perinatálna úmrtnosť pod 1 000 g

Počet odborníkov
hlasujúcich za
indikátor
11

Podiel z celkového
počtu možných
hlasov (N = 14)

11
11
11
11
11
10
10
9
9

0,785714
0,785714
0,785714
0,785714
0,785714
0,714286
0,714286
0,642857

9
9
8
7
6
6
6
5

0,642857
0,642857
0,571429
0,5
0,428571
0,428571
0,428571
0,357143

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

0,285714
0,285714
0,285714
0,285714
0,285714
0,285714
0,214286
0,214286
0,214286
0,214286
0,142857
0,142857
0,142857

0,785714

0,642857

Vývoj indikátorov ZS v USA výrazne ovplyvnili snahy najväčšej štátnej poisťovne Medicare
o zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na demografické zloženie klientov
Medicare však indikátory v pôrodníctve netvorili jej prednostný záujem. Normálny vaginálny
pôrod je však v USA najčastejšia diagnóza pri prepustení z nemocnice, preto najvýznamnejšia
akreditačná inštitúcia v USA, Joint Commission (JCAHO) v spolupráci s National Quality Forum
a Leapfrog Group vytvorili panel expertov a v roku 2009 JCAHO uverejnilo sadu 5 indikátorov
na meranie kvality ZS v perinatológii (5). Od januára 2014 bude povinnosťou každej nemocnice,
ktorá má aspoň 1 100 pôrodov ročne, hlásiť výsledky, ktoré dosahuje v týchto parametroch.
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V našich podmienkach sú pôrodnícke diagnózy tiež na poprednom mieste v počte hospitalizácií,
preto sme si zhodne ako model výberu indikátorov zvolili pôrodníctvo.
Tab. 4. Zoznam indikátorov z druhého kola Delphi metódy s váhami
Indikátor

Priemer
(N = 13)

Min.

Max.

SD

1

Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok

10,59556

5,0

20,0

4,364

2

Centralizácia – transport in utero

8,824952

0,0

40,0

11,988

3
4

Perinatálna úmrtnosť

8,140916

0,0

25,2

6,842

Počet pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom
Úmrtie donoseného plodu (váha 2 500 gramov a viac) do
7 dní po pôrode
Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min

7,351653

0,8

26,7

7,354

6,315221

1,3

15,0

4,381

6,074503

1,7

10,5

3,232

Frekvencia cisárskeho rezu

5,632091

0,8

15,0

3,869

5,336644

0,0

25,2

7,494

5,315581

0,0

10,0

4,110

5,274622

1,3

10,0

3,206

5,220721

0,0

13,3

4,856

4,520483

0,0

10,0

3,524

4,176758

1,3

7,1

2,189

14

Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)
Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch nad 2 500 g
singleton nullipara hlavičkou (NTSV)
VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)
ATB prevencia beta-hemolytických streptokokov počas
pôrodu
Perinatálna úmrtnosť 2 000 – 2 499 g
Komplikácia vyžadujúca operačný zákrok / Návrat na
pôrodnú alebo operačnú sálu
Ruptúra maternice

3,96787

0,0

10,0

3,281

15

Úmrtie matky pri pôrode

3,871189

0,0

10,5

3,918

16
17

Episiotómie
Pôrodná trauma novorodenca

3,802353
3,273445

1,0
0,0

9,5
10,0

2,756
3,333

18

Roztrhnutie perinea 3. a 4. stupňa

2,229054

0,0

5,0

1,608

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Organizácia Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) od roku 1993 pripravuje
program klinických indikátorov vo všetkých oblastiach medicíny. Tieto sa výrazne vyvíjali od
svojho vzniku. V roku 2011 publikovali 353 indikátorov v 22 sadách z rôznych oblastí medicíny.
Špeciálna sekcia štandardov je venovaná pôrodníctvu. Hlásenie hodnôt týchto indikátorov však
nie je povinné, ale dobrovoľné. Údaje sa zbierajú z verejného a súkromného sektora,
metropolitných a vidieckych nemocníc v Austrálii a na Novom Zélande. V roku 2012 údaje
poskytlo 670 zdravotníckych zariadení, z toho 341 verejných a 329 súkromných.
V Európe bol vyvinutý systém EURO-PERISTAT, ktorý porovnáva základné indikátory
európskych krajín. Slovensko však nedodalo údaje pre mnohé indikátory a dáta, ktoré dodalo,
neboli vždy dostatočne presné. Použil sa len jeden dátový zdroj, a to NCZI, ktorý nie je
dostatočný vzhľadom na problémy hlásení zdravotníckych informácií v SR (6, 7). EUROPERISTAT je však napriek tomu najvýznamnejším programom v zbere dát v perinatológii v
Európe. Rozvoj technológií, ako napríklad e-health na Slovensku, sa môže stať dobrým zdrojom
informácií o zlepšovaní kvality ZS v oblasti perinatológie v SR.
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Tab. 5. Zvolené indikátory pre hodnotenie pôrodníc v SR
1

Indikátor
Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok

2

Centralizácia – transport in utero

3

Perinatálna úmrtnosť

4

Počet pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom

5

Úmrtie donoseného plodu (váha 2 500 gramov a viac) do 7 dní po pôrode

6

Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min

7

Frekvencia cisárskeho rezu

8

Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)

9

Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch nad 2 500 g singleton nullipara hlavičkou (NTSV)

10

VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)

Vo Francúzsku Boulkedid (8) vytvorila štúdiu, ktorá spracováva problematiku indikátorov
kvality ZS podobnou metodikou, akú sme zvolili pre túto prácu. Vo svojej štúdii Boulkedid a kol.
špecifikovala 35 indikátorov vhodných na sledovanie kvality ZS vo francúzskych pôrodniciach.
Panel odborníkov pomocou Delphi metódy v dvoch kolách vybral súbor 18 indikátorov, ktoré sú
relevantné pre pôrodníctvo vo Francúzsku. V štúdii je zaujímavý výber členov panelov, ktorý vo
Francúzsku zahŕňal 34,3 % pôrodných asistentiek, ktoré tam majú rozdielne postavenie ako na
Slovensku. Vo Francúzku ich je 20 000 na 830 000 pôrodov. Majú kompetencie viesť pôrody,
robiť prenatálnu starostlivosť, starať sa o novorodenca, robiť preventívne gynekologické
prehliadky.
Výber setu indikátorov kvality, ktorý by bol vhodný na meranie kvality ZS pre špecifické
slovenské podmienky, je zložitý. V súčasnosti je k dispozícii veľké množstvo indikátorov, ktoré
je možné použiť pri meraní kvality v pôrodníctve. Draycott (9) uvádza, že pri spočítaní použitých
indikátorov len štyroch profesionálnych skupín Royal College of Obstetricians & Gynaecologists
(RCOG), American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG), Royal Australian and
New Zealand College of Obstetricians & Gynaecologists (RANZCOG) a Society of Obstetricians
and Gynaecologists of Canada (SOGC) existuje 290 indikátorov týkajúcich sa zdravia matky v
96 klinických kategóriách. V popisoch jednotlivých parametrov bolo uvedených 18 definícii
jednotlivého indikátora – krvácania v popôrodnom období (9).
Pri výbere setu indikátorov sme zvažovali špecifiká Slovenska, a to najmä nízky absolútny
počet pôrodov (okolo 55 000 v roku 2011) a relatívne vysoký počet pôrodníc v r. 2012, z čoho
vyplýva nízky počet pôrodov na jednu pôrodnicu v niektorých pôrodniciach (v 22 z 55 pôrodníc
na Slovensku vykonali v priemere menej ako 2 pôrody denne). Zber dát o práci v pôrodnici v
elektronickej forme takmer neexistuje. K dispozícii je len obmedzený počet informácií a v
hláseniach v správe o rodičke a v hláseniach o narodení novorodenca pre NCZI sa vyskytujú
nepresnosti. Často ich nevyplňuje personál, ktorý vie o rodičke dostatok údajov, a existuje
nesúlad medzi hodnotami základných údajov, ako počet novorodencov z rôznych zdrojov (4).
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Záver
V našej práci sme vybrali set 10 indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti na základe
Delphi metódy s pomocou panelu 14 odborníkov. Výber sme uskutočnili na modeli pôrodníctva
ako oblasti s výrazným vplyvom na zdravie populácie. Vytvorený model možno použiť v iných
oblastiach medicíny, ako aj na hodnotenie aktuálneho stavu kvality ZS, stanovenie relevantných
benchmarkov, ako aj monitorovania zlepšovania kvality ZS a pri tvorbe stratégie ďalšieho
rozvoja pôrodníctva v Slovenskej republike.
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VPLYV TELESNEJ AKTIVITY NA VYBRANÉ UKAZOVATELE ZDRAVIA
A VÝŽIVOVÉ ZVYKLOSTI1
J. Jurkovičová1, Z. Štefániková1, K. Hirošová1, M. Samohýl1, Ľ. Argalášová1,
Ľ. Ševčíková1, L. Chovanec2, J. Lipková3
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Vysokoškolskí študenti tvoria vekom a vzdelaním osobitnú skupinu populácie. Podľa
štatistických údajov majú najnižšiu incidenciu ochorení, úrazov a úmrtí. Aj keď ide o
zdravých, mladých, adaptabilných a vzdelaných ľudí, predsa nie sú uchránení od mnohých
negatívnych vplyvov, často vyplývajúcich z ich spôsobu života počas 5- až 6-ročného
vysokoškolského štúdia (1). Jedným z najvážnejších a najsilnejších zásahov v ich živote je
prechod zo stredoškolského na vysokoškolské štúdium, u mnohých spojený so zmenou
bydliska. Príchod do nových podmienok a nového kolektívu prináša so sebou liberalizáciu
osobného života – so všetkými rizikami moderného životného štýlu a vplyvov okolia (2).
Osobitnú skupinu tvoria poslucháči medicíny – nielen nadpriemerným stupňom
zdravotníckeho vzdelania a náročnosťou štúdia, ale aj vysokým potenciálom budúceho vplyvu
nielen na životný štýl pacientov, ale aj zdravej časti populácie.
Cieľom práce bolo vo vybranom súbore mladých zdravých jedincov – vysokoškolských
študentov – zistiť vplyv voľnočasovej telesnej aktivity na vybrané ukazovatele zdravotného
stavu, výživové zvyklosti a subjektívne hodnotenie vlastného zdravia.
Súbor a metódy
Vyšetrili sme súbor 1 583 vysokoškolákov, z toho 413 mužov (26,1 %, priemerný vek
23,1 ± 2,1 rokov) a 1 170 žien (73,9 %, priemerný vek 22,7 ± 1,4 rokov). Z objektívnych
ukazovateľov zdravia sme vyšetrovali hladinu krvných lipidov (celkový cholesterol,
triacylglyceroly, HDL-cholesterol) z kapilárnej krvi metódou suchej kvapky automatom
Reflotron; krvný tlak sme merali za štandardných podmienok digitálnym tlakomerom Omron.
Vyšetrovali sme antropometrické ukazovatele zamerané na nadhmotnosť a obezitu (BMI
vypočítaný z odmeranej hmotnosti a výšky ako podiel hmotnosti [kg] a druhej mocniny výšky
1

Práca bola podporená grantom MŠVVaŠ SR a SAV VEGA č. 1/1045/12
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[m], obsah telesného tuku kalipericky zo súčtu 4 kožných rias, obvod pása pásovým
meradlom, normálne a rizikové hodnoty obvodu pása sme hodnotili podľa odporúčania IDF
(3). LDL-cholesterol sme vypočítali podľa Friedewalda a vypočítali sme aj index aterogenity
(CHOL/HDL-CHOL) a aterogénny index plazmy log TAG/HDL-CHOL) (4). Celkové
relatívne kardiovaskulárne riziko sme vypočítali podľa modelu SCORE s využitím tabuľky
relatívneho rizika určenej pre mladých ľudí v nízkom absolútnom riziku podľa odporúčania
Európskej kardiologickej spoločnosti (5). Základné údaje o vyšetrenom súbore sú v tab. 1 a 2.
Tab. 1. Základná charakteristika vyšetreného súboru – objektívne ukazovatele zdravotného stavu

vek [r.]
BMI [kg.m-2]
BMI > 25 muži, > 24 ženy [%]
telesný tuk [%]
telesný tuk [kg]
beztuková telesná hmota [kg]
obvod pása [cm]
WHR
index pás/výška
TK systolický [mmHg]
TK diastolický [mmHg]
Pokojová pulzová frekvencia
CHOL [mmol/l]
TAG [mmol/l]
HDL-CH [mmol/l]
LDL-CH [mmol/l]
CHOL/HDL-CH
log TAG/HDL-CH
Relatívne riziko SCORE (priemer)

Muži (n = 413)

Ženy (n = 1 170)

x ± SD
23,1 ± 2,1
24,1 ± 3,1
32,4
14,8 ± 4,8
12,4 ± 6,5
67,5 ± 8,5
87,5 ± 8,5
0,89 ± 0,06
0,48 ± 0,05
126,2 ± 12,1
70,9 ± 8,8
71,4 ± 12,3
3,80 ± 0,61
1,40 ± 0,72
1,28 ± 0,44
1,90 ± 0,64
3,29 ± 1,13
0,02 ± 0,26
1,42 ± 0,68

x ± SD
22,7 ± 1,4
20,8 ± 2,6
10,7
23,7 ± 4,6
13,5 ± 4,6
45,8 ± 6,0
70,8 ± 7,2
0,74 ± 0,05
0,42 ± 0,04
110,6 ± 10,7
69,1 ± 7,8
74,9 ± 11,0
4,08 ± 0,70
1,23 ± 0,57
1,57 ± 0,48
1,97 ± 0,72
2,85 ± 1,08
-0,11 ± 0,23
1,15 ± 0,39

Tab. 2. Základná charakteristika vyšetreného súboru – vybrané faktory životného štýlu a stravovacích zvyklostí

Fajčenie [%]
Doba spánku < 6 h denne [%]
Časté stresové situácie v škole [%]
Časté stresové situácie v súkromí [%]
Pravidelné užívanie výživových doplnkov [%]
Počet jedál denne
Priemerný denný energetický výdaj [MJ]
Priemerný denný energetický príjem [MJ]
Energetická bilancia
Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu (veľmi dobrý/dobrý) [%]
Subjektívne hodnotenie celkovej životosprávy (uspokojivá) [%]
Subjektívne hodnotenie telesnej hmotnosti (vyššia) [%]
Subjektívne hodnotenie fyzickej kondície (veľmi dobrá/dobrá) [%]

Muži
n = 413
24,9
6,3
34,3
16,6
26,7
4,1 ± 1,0
13,5 ± 4,4
14,5 ± 5,3
+ 0,97 ± 6,7
93,7
18,2
31,0
71,6

Ženy
n = 1 170
12,2
5,4
54,1
19,0
24,6
4,2 ± 0,9
9,4 ± 2,8
10,1 ± 3,6
+ 0,61 ± 4,9
93,2
13,8
27,5
58,7

Ide o vekovo, vzdelanostne a zdravotne homogénny súbor s priemernými hodnotami
antropometrických ukazovateľov, krvného tlaku a lipidového spektra v pásme normálnych
hodnôt, v nízkom absolútnom aj relatívnom riziku kardiovaskulárnych chorôb. Muži častejšie
fajčia, majú vyšší energetický príjem (aj výdaj), subjektívne priaznivejšie hodnotia svoju
životosprávu a fyzickú kondíciu, častejšie hodnotia svoju hmotnosť ako vyššiu a udávajú
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nižšiu záťaž stresmi ako ženy. Zastúpenie nadváhy/obezity bolo 32,4 % u mužov a 10,7 %
u žien. Výživové a stravovacie zvyklosti, energetickú a biologickú hodnotu stravy sme
vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24-hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby
potravinových komodít a režim stravovania). S využitím slovenskej banky dát zloženia
potravín a programu Výživa sme získali komplexné informácie o výživovej spotrebe
vysokoškolákov.
Údaje o faktoroch životného štýlu a psychosociálnych faktorov (fajčenie, dĺžka spánku,
užívanie vitamínových preparátov, hodnotenie vlastnej životosprávy, fyzickej kondície
a zdravotného stavu, výskyt častých stresových situácií v škole a v súkromí) sme získavali
pomocou modifikovaného dotazníka CINDI.
Úroveň telesnej aktivity sme stanovili ako súčin údajov o trvaní celkovej dennej fyzickej
aktivity (T) a frekvencii intenzívnej fyzickej aktivity (v trvaní aspoň 20 min, spôsobujúcej
zadychčanie a spotenie) (F). Získali sme pomerné číslo, podľa ktorého sme súbor rozdelili na
2 skupiny podľa úrovne telesnej aktivity a vzájomne sme tieto skupiny porovnali. V skupine 1
(s nízkou úrovňou telesnej aktivity) bolo 123 mužov (29,8 %) a 527 žien (45,0 %) (hodnota
TxF < 1,5) a v skupine 2 (s vysokou úrovňou telesnej aktivity) bolo 290 mužov (70,2 %)
a 643 žien (55,0 %) (hodnota TxF ≥ 1,5), rozdiel je štatisticky významný (p = 0,0000).
Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky, na zistenie vzájomných
asociácií medzi úrovňou telesnej aktivity a faktormi životného štýlu, psychosociálnymi
faktormi a vybranými ukazovateľmi zdravotného stavu sme použili bivariantnú
a multivariantnú analýzu a chí-kvadrátový test. Štatistickú významnosť sme hodnotili
Studentovým t-testom. Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou programov
Microsoft Office Excel, EpiInfo a S-Plus.
Výsledky
Porovnanie antropometrických ukazovateľov v skupine 1 a 2 mužov a žien uvádzame
v tab. 3. Muži s nedostatočnou telesnou aktivitou (skupina 1) mali významne vyšší obsah
telesného tuku (p = 0,0229), nižšiu hmotnosť beztukovej telesnej hmoty (p = 0,0305), vyššie
hodnoty indexu pás/výška (p = 0,0362) a nevýznamne nižšie hodnoty BMI a vyššie hodnoty
obvodu pása a WHR. V skupine žien s nedostatočnou telesnou aktivitou sme zistili významne
nižšie hodnoty BMI (p = 0,0015), nižšiu hmotnosť telesného tuku (p = 0,0343), ale aj nižšiu
hmotnosť beztukovej telesnej hmoty (p = 0,0007) a nevýznamne nižšie hodnoty obvodu pása.
Biologické faktory a priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko v dvoch porovnávaných
skupinách uvádzame v tab. 4. Skupina mužov s dostatočnou telesnou aktivitou (skupina 2)
mala významne vyššiu priemernú hladinu HDL-cholesterolu v krvi (p = 0,0093), nižšiu
hodnotu aterogénneho indexu CHOL/HDL-CH (p = 0,0030) a nižšiu hodnotu aterogénneho
indexu plazmy log TAG/HDL-CH (p = 0,0068), priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko
bolo v tejto skupine nevýznamne nižšie. Ženy skupiny 2 mali významne nižšiu pokojovú
pulzovú frekvenciu (p = 0,0000) a nižšiu priemernú hodnotu TAG v krvi (p = 0,0277). V tejto
skupine mali ženy aj vyššiu priemernú hladinu HDL-cholesterolu a nižšie hodnoty
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aterogénneho indexu CHOL/HDL-CH, aterogénneho indexu plazmy log TAG/HDL-CH aj
priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko, rozdiely však boli štatisticky nevýznamné.
Tab. 3. Porovnanie súboru mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou – antropometrické
ukazovatele

Muži
Vek [r.]
BMI [kg.m-2]
Telesný tuk [%]
Telesný tuk [kg]
Beztuková telesná hmota [kg]
Obvod pása [cm]
WHR
Index pás/výška
Ženy
Vek [r.]
BMI [kg.m-2]
Telesný tuk [%]
Telesný tuk [kg]
Beztuková telesná hmota [kg]
Obvod pása [cm]
WHR
Index pás/výška

Skupina 1
n = 123

Skupina 2
n = 290

x ± SD
23,0 ± 1,8
24,0 ± 3,2
15,7 ± 5,2
12,7 ± 6,9
66,1 ± 9,3
88,6 ± 10,5
0,90 ± 0,1
0,49 ± 0,05
n = 527
22,8 ± 1,5
20,6 ± 2,6
23,5 ± 4,6
13,2 ± 4,5
45,1 ± 5,8
70,6 ± 7,2
0,74 ± 0,05
0,42 ± 0,04

x ± SD
23,2 ± 2,2
24,2 ± 3,0
14,5 ± 4,7
12,3 ± 6,3
68,1 ± 8,1
87,1 ± 7,5
0,89 ± 0,1
0,48 ± 0,04
n = 643
22,7 ± 1,3
21,1 ± 2,6
23,7 ± 4,6
13,7 ± 4,6
46,3 ± 6,2
71,0 ± 7,2
0,74 ± 0,05
0,42 ± 0,04

p
0,4779
0,4193
0,0229
0,4990
0,0305
0,0922
0,1410
0,0362
0,1451
0,0015
0,4580
0,0343
0,0007
0,3876
0,6664
0,8839

Tab. 4. Porovnanie súboru mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou – TK, lipidový profil
aterogénne indexy a relatívne kardiovaskulárne riziko (SCORE)

Muži
TK systolický [mmHg]
TK diastolický [mmHg]
Pokojová pulzová frekvencia
CHOL [mmol/l]
TAG [mmol/l]
HDL-CH [mmol/l]
LDL-CH [mmol/l]
CHOL/HDL-CH
log TAG/HDL-CH
Relatívne riziko (SCORE)
Ženy
TK systolický [mmHg]
TK diastolický [mmHg]
Pokojová pulzová frekvencia
CHOL [mmol/l]
TAG [mmol/l]
HDL-CH [mmol/l]
LDL-CH [mmol/l]
CHOL/HDL-CH
log TAG/HDL-CH
Relatívne riziko (SCORE)

Skupina 1
n = 123

Skupina 2
n = 290

x ± SD

x ± SD

125,8 ± 12,1
70,7 ± 7,4
72,6 ± 12,2
3,80 ± 0,69
1,46 ± 0,77
1,20 ± 0,43
1,94 ± 0,70
3,54 ± 1,27
0,07 ± 0,27
1,49 ± 0,69
n = 527
110,5 ± 11,1
69,3 ± 8,1
76,8 ± 11,1
4,05 ± 0,70
1,27 ± 0,66
1,54 ± 0,46
1,95 ± 0,69
2,86 ± 1,03
-0,10 ± 0,23
1,17 ± 0,41

126,3 ± 12,1
70,9 ± 9,3
71,0 ± 12,3
3,79 ± 0,58
1,37 ± 0,70
1,32 ± 0,43
1,87 ± 0,61
3,18 ± 1,05
-0,004 ± 0,25
1,39 ± 0,67
n = 643
110,7 ± 10,4
69,0 ± 7,6
73,3 ± 10,7
4,11 ± 0,71
1,20 ± 0,49
1,59 ± 0,49
1,99 ± 0,73
2,84 ± 1,13
-0,13 ± 0,22
1,13 ± 0,38

p
0,6681
0,8600
0,2590
0,9663
0,2435
0,0093
0,3221
0,0030
0,0068
0,1801
0,8095
0,4255
0,0000
0,1876
0,0277
0,1021
0,2427
0,8015
0,0634
0,1468

Stravovacie zvyklosti mužov a žien dvoch porovnávaných skupín uvádzame v tab. 5 a 6.
Muži skupiny 2 konzumovali významne častejšie mlieko (p = 0,0087) a mliečne výrobky (p =
0,0037), ryby (p = 0,0110), ale aj víno (p = 0,0499) a pivo (p = 0,0108) a viac tekutín v rámci
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pitného režimu denne (p = 0,0066). Konzumovali aj nevýznamne častejšie ovocie, zeleninu,
strukoviny a sladené nealkoholické nápoje, muži skupiny 1 konzumovali nevýznamne
častejšie sladkosti, potraviny rýchleho občerstvenia, údeniny a destiláty. Ženy skupiny 2
konzumovali významne častejšie mliečne výrobky p = 0,0001, ovocie (p = 0,0000), zeleninu
(p = 0,0000), strukoviny (p = 0,0002), viac tekutín v rámci pitného režimu (p = 0,0000)
a nevýznamne častejšie mlieko, ryby, víno a pivo. Ženy skupiny 1 konzumovali významne
častejšie potraviny rýchleho občerstvenia (p = 0,0002), sladené nealkoholické nápoje (p =
0,0033) a nevýznamne častejšie sladkosti a údeniny.
Tab. 5. Porovnanie stravovacích zvyklostí mužov s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou (konzumácia
denne/takmer denne)

Mlieko
Mliečne výrobky
Ovocie
Zelenina
Strukoviny
Ryby
Sladkosti
Fast-food
Údeniny
Sladené nealkoholické nápoje
Destiláty
Víno
Pivo
Pitný režim (> 2 l tekutín denne)

Skupina 1
n = 123
[%]
58,7
26,4
58,8
61,6
15,8
9,2
44,6
19,1
35,5
45,8
6,6
5,8
13,4
22,1

Skupina 2
n = 290
[%]
71,6
41,0
62,7
67,3
22,4
18,7
38,0
18,4
26,6
46,9
4,5
12,1
24,2
35,5

p
0,0087
0,0037
0,4200
0,2860
0,1077
0,0110
0,1980
0,9191
0,0597
0,7988
0,3925
0,0499
0,0108
0,0066

Tab. 6. Porovnanie stravovacích zvyklostí žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou (konzumácia
denne/takmer denne)

Mlieko
Mliečne výrobky
Ovocie
Zelenina
Strukoviny
Ryby
Sladkosti
Fast-food
Údeniny
Sladené nealkoholické nápoje
Destiláty
Víno
Pivo
Pitný režim (> 2 l tekutín denne)

Skupina 1
n = 527
[%]
63,7
43,3
70,9
74,7
18,5
16,0
46,9
14,4
14,8
26,5
1,7
6,3
6,3
12,9

Skupina 2
n = 643
[%]
68,9
54,4
82,2
85,3
24,7
17,7
44,7
7,5
11,1
19,2
1,6
8,1
6,7
26,0

p
0,0659
0,0001
0,0000
0,0000
0,0002
0,4580
0,4555
0,0002
0,0571
0,0033
0,7953
0,2398
0,8548
0,0000

Pri porovnávaní dvoch sledovaných skupín sme našli významné rozdiely aj v stravovacom
režime (tab. 7). Významne vyšší počet jedál konzumovali denne muži (p = 0,0263) aj ženy (p
= 0,0001) zo skupiny 2, muži aj ženy skupiny 2 konzumovali aj významne častejšie raňajky
a desiate. Naopak, ženy skupiny 1 konzumovali významne častejšie druhú večeru.
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Tab. 7. Stravovací režim mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou (konzumácia
denne/takmer denne)

Muži
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera 1
Večera 2
Počet jedál denne ( x ± SD)
Ženy
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera 1
Večera 2
Počet jedál denne ( x ± SD)

Skupina 1
n = 123
[%]
60,2
43,9
92,7
40,5
93,5
39,5
3,9 ± 1,0
n = 527
81,0
42,2
97,6
49,9
91,0
21,3
4,1 ± 1,0

Skupina 2
n = 290
[%]
76,4
55,4
96,8
49,6
95,8
40,7
4,2 ± 1,1
n = 643
88,6
64,4
96,1
55,6
90,1
16,3
4,3 ± 0,9

p
0,0007
0,0307
0,0551
0,0936
0,3056
0,8718
0,0263
0,0004
0,0000
0,1035
0,0531
0,6214
0,0307
0,0001

Pokiaľ ide o príjem energie a vybraných nutrientov, minerálnych látok a vitamínov (tab.
8) zistili sme u mužov skupiny 2 významne vyšší príjem živočíšnych bielkovín (p = 0,0276)
a vápnika (p = 0,0158) a významne nižšiu energetickú bilanciu (p = 0,0005). Ženy skupiny 1
mali v priemere vyšší príjem takmer všetkých nutrientov, významný rozdiel bol v príjme
energie (p = 0,0203), celkových lipidov (p = 0,0213), sodíka (p = 0,0036), soli (p = 0,0000)
a vitamínu E (p = 0,0378), ženy skupiny 2 mali významne nižšiu (a zápornú) energetickú
bilanciu (p = 0,0000).
Z faktorov životného štýlu nevýznamne častejšie fajčili muži aj ženy skupiny 1, muži aj
ženy skupiny 2 častejšie udávali nedostatok spánku (< 6 hodín denne), ženy významne (p =
0,0237) a užívanie výživových doplnkov (vitamíny, minerálne látky a pod.) a menej často
udávali stresové situácie v škole aj v súkromí. Muži aj ženy skupiny 2 subjektívne
priaznivejšie zhodnotili svoj zdravotný stav, celkovú životosprávu a najmä fyzickú kondíciu
(muži aj ženy p = 0,0000). Muži skupiny 1 a ženy skupiny 2 sa častejšie domnievajú, že ich
hmotnosť je vyššia ako by mala byť a pociťujú potrebu schudnúť (tab. 9).
Bivariantná analýza po adjustácii na vek potvrdila u mužov významnú pozitívnu asociáciu
pravidelnej telesnej aktivity s hladinou HDL-cholesterolu (p = 0,0030), priemerným počtom
jedál denne (p = 0,0080), pravidelnou konzumáciou raňajok (p = 0,0061), denným príjmom
tekutín (p = 0,0000), subjektívnym hodnotením zdravotného stavu (p = 0,0007), životosprávy
(p = 0,0000) a telesnej kondície (p = 0,0000) a významnú negatívnu asociáciu s aterogénnym
indexom CHOL/HDL-CH (p = 0,0075), aterogénnym indexom plazmy (p = 0,0080), WHR (p
= 0,0061) a energetickou bilanciou (p = 0,0019). U žien sa potvrdila významná pozitívna
asociácia telesnej aktivity s BMI (p = 0,0096), priemerným počtom jedál denne (p = 0,0060),
pravidelnou konzumáciou raňajok (p = 0,0100), denným príjmom tekutín (p = 0,0000),
konzumáciou výživových doplnkov (p = 0,0311), subjektívnym hodnotením zdravotného
stavu (p = 0,0000), životosprávy (p = 0,0000) a telesnej kondície (p = 0,0000) a významná
negatívna asociácia s hladinou TAG (p = 0,0265), aterogénnym indexom plazmy (p =
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0,0113), pokojovou pulzovou frekvenciou (p = 0,0000), energetickou bilanciou (p = 0,0000)
a dĺžkou spánku (p = 0,0041).
Tab. 8. Príjem energie a vybraných nutrientov v skupine osôb s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou
Muži
Energetický príjem [MJ]
Bielkoviny celkové [g]
Bielkoviny živočíšne [g]
Bielkoviny rastlinné [g]
Lipidy celkové [g]
Sacharidy celkové [g]
Sacharóza [g]
Požívatinová vláknina [g]
Sodík [g]
Draslík [g]
Horčík [mg]
Vápnik [mg]
Železo [mg]
Soľ [g]
Vitamín A [mg]
Vitamín E [mg]
Vitamín C [mg]
Energetická bilancia [MJ]
Ženy
Energetický príjem [MJ]
Bielkoviny celkové [g]
Bielkoviny živočíšne [g]
Bielkoviny rastlinné [g]
Lipidy celkové [g]
Sacharidy celkové [g]
Sacharóza [g]
Požívatinová vláknina [g]
Sodík [g]
Draslík [g]
Horčík [mg]
Vápnik [mg]
Železo [mg]
Soľ [g]
Vitamín A [mg]
Vitamín E [mg]
Vitamín C [mg]
Energetická bilancia [MJ]

Skupina 1
n = 123

Skupina 2
n = 290

x ± SD
14,4 ± 4,9
116,2 ± 37,5
69,1 ± 29,2
47,2 ± 18,5
146,2 ± 67,2
414,0 ± 147,3
69,1 ± 50,2
23,1 ± 12,0
12,1 ± 7,4
2,9 ± 1,3
454,7 ± 165,8
1 158,5 ± 491,3
24,6 ± 9,1
15,5 ± 5,9
1,48 ± 1,27
26,7 ± 24,3
116,0 ± 96,2
+ 2,7 ± 6,0
n = 527
10,4 ± 3,7
81,0 ± 32,0
48,0 ± 26,6
33,1 ± 14,1
98,6 ± 44,3
318,0 ± 123,6
63,9 ± 40,8
17,8 ± 9,4
8,4 ± 7,0
2,3 ± 1,1
345,9 ± 138,2
955,2 ± 522,9
18,1 ± 7,9
10,6 ± 5,4
1,33 ± 1,59
18,3 ± 14,4
100,5 ± 96,7
+ 1,69 ± 4,6

x ± SD
14,5 ± 5,5
122,9 ± 52,3
78,4 ± 42,4
44,6 ± 20,2
147,8 ± 73,8
407,1 ± 159,5
71,6 ± 56,3
22,5 ± 12,8
10,4 ± 7,5
2,9 ± 1,5
460,1 ± 187,1
1 327,7 ± 704,5
25,0 ± 10,4
15,5 ± 7,5
1,80 ± 3,61
26,0 ± 20,0
111,2 ± 101,4
+ 0,22 ± 6,9
n = 643
9,9 ± 3,5
77,6 ± 31,3
45,6 ± 25,1
32,0 ± 14,3
92,5 ± 45,4
306,3 ± 111,0
60,8 ± 39,2
17,8 ± 8,8
7,3 ± 6,1
2,3 ± 1,1
347,3 ± 130,0
987,5 ± 475,7
17,8 ± 7,3
9,3 ± 4,4
1,47 ± 1,70
16,7 ± 12,8
103,7 ± 95,2
- 0,28 ± 4,9

p
0,8818
0,1977
0,0276
0,2214
0,8363
0,6814
0,6617
0,6784
0,0380
0,9239
0,7811
0,0158
0,7412
0,9837
0,3416
0,7799
0,6603
0,0005
0,0203
0,0656
0,1120
0,2110
0,0213
0,0866
0,1826
0,9720
0,0036
0,6981
0,8611
0,2701
0,4274
0,0000
0,1372
0,0378
0,5770
0,0000

OVD (6)
*odpor. hodnoty
11,5
66
33*
33*
80
442
26
400
1 000
12
5*
0,95
12
80
0*
9,5
52
26*
26*
65
369
22
350
900
16
5*
0,85
12
75
0*

Viacnásobná lineárna regresia po adjustácii na vek potvrdila u mužov štatisticky
významnú pozitívnu asociáciu telesnej aktivity s hladinou HDL-cholesterolu v krvi
a s množstvom beztukovej telesnej hmoty a významnú negatívnu asociáciu s hodnotou
aterogénneho indexu plazmy. Negatívna asociácia s hladinou TAG, pokojovou pulzovou
frekvenciou a hmotnosťou tuku bola štatisticky nevýznamná. U žien sa potvrdila významná
pozitívna asociácia telesnej aktivity s beztukovou telesnou hmotou a významná negatívna
asociácia s aterogénnym indexom plazmy, hladinou TAG a pokojovou pulzovou frekvenciou.
Pozitívna asociácia s hladinou HDL-cholesterolu a negatívna asociácia s hmotnosťou tuku
bola štatisticky nevýznamná (tab. 10).
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Tab. 9. Vybrané faktory životného štýlu a subjektívne hodnotenia v skupine osôb s dostatočnou a nedostatočnou
telesnou aktivitou
Skupina 1
Skupina 2
Muži
n = 123
n = 290
p
[%]
[%]
Fajčenie
30,9
22,4
0,0685
Doba spánku < 6 h denne
5,7
6,6
0,7419
Časté stresové situácie v škole
11,4
11,1
0,9182
Časté stresové situácie v súkromí
6,6
4,2
0,3056
Pravidelné užívanie výživových doplnkov (viackrát týždenne)
23,0
28,2
0,2465
Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu (veľmi dobrý/dobrý)
91,1
94,8
0,1491
Subjektívne hodnotenie celkovej životosprávy (uspokojivá)
6,5
23,1
0,0001
Subjektívne hodnotenie telesnej hmotnosti (vyššia)
33,6
29,8
0,4588
Snaha schudnúť
42,3
37,5
0,3715
Subjektívne hodnotenie fyzickej kondície (veľmi dobrá/dobrá)
42,5
83,7
0,0000
Ženy
n = 527
n = 643
Fajčenie
13,3
11,3
0,3160
Doba spánku < 6 h denne
3,8
6,7
0,0237
Časté stresové situácie v škole
17,4
14,2
0,1389
Časté stresové situácie v súkromí
4,2
3,9
0,8541
Pravidelné užívanie výživových doplnkov (viackrát týždenne)
21,9
26,7
0,0548
Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu (veľmi dobrý/dobrý)
90,4
95,6
0,0005
Subjektívne hodnotenie celkovej životosprávy (uspokojivá)
6,3
19,9
0,0000
Subjektívne hodnotenie telesnej hmotnosti (vyššia)
25,6
29,0
0,1972
Snaha schudnúť
54,9
61,1
0,0326
Subjektívne hodnotenie fyzickej kondície (veľmi dobrá/dobrá)
37,5
76,0
0,0000
Tab. 10. Model multivariantnej lineárnej regresie
Závislé premenné
Nezávislé premenné

HDL-CH

log TAG/
HDL-CH

TAG

Pulz

Beztuková
hmotnosť

Hmotnosť
tuku

Ženy

Muži

p – hodnoty
Pravidelná konzumácia
raňajok
Počet jedál denne
Energetická bilancia
Množstvo tekutín denne
Fyzická aktivita
Pravidelná konzumácia
raňajok
Počet jedál denne
Energetická bilancia
Množstvo tekutín denne
Fyzická aktivita

+

0,0484

-

0,0048

-

0,0178

-

0,1903

+

0,6503

-

0,1147

+
+

0,0536
0,0006
0,6625
0,0006

+
+
-

0,0572
0,0297
0,7052
0,0050

+
+
-

0,3445 + 0,2942
0,2844 + 0,2232
0,4404 + 0,9137
0,2111 - 0,3812
p – hodnoty

+
+

0,6844
0,0257
0,0033
0,0085

+
-

0,0077
0,0000
0,1066
0,5487

-

0,7471

+

0,0616

+

0,0442

-

0,0784

+

0,9839

-

0,8631

+
+
+

0,5905
0,7170
0,5156
0,0834

+
-

0,4874
0,5206
0,0876
0,0030

+
-

0,7601
0,6315
0,0837
0,0071

+
-

0,3834
0,5851
0,8879
0,0000

+
+
+

0,4974
0,0000
0,0001
0,0047

+
-

0,0016
0,0000
0,0837
0,5046

Pozn.: kladná hodnota vyjadruje pozitívnu asociáciu, záporná hodnota vyjadruje negatívnu asociáciu

Diskusia
Podpora pravidelnej telesnej aktivity je jednou z hlavných výziev verejného
zdravotníctva. Sedavý spôsob života sa stal celosvetovým problémom a je jedným z hlavných
príčin väčšiny chronických chorôb. Celosvetovo sa odhaduje, že telesná inaktivita spôsobuje 6
– 10 % najvýznamnejších neinfekčných chorôb – kardiovaskulárne, diabetes mellitus 2. typu,
rakovinu prsníka a hrubého čreva a možno jej pripísať 9 % predčasnej mortality (7).
Dlhoročné výskumy, naopak, prinášajú opätovné potvrdenie skutočnosti, že telesná aktivita
hrá hlavnú úlohu v prevencii chronických chorôb (8). Pravidelná telesná aktivita znižuje
riziko predčasnej celkovej úmrtnosti a riziko vývoja kardiovaskulárnych chorôb, hypertenzie,
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náhlych mozgových príhod, rakoviny hrubého čreva a prsníka, diabetes mellitus 2. typu
a osteoporózy a má významnú úlohu aj v prevencii obezity (9).
Pedersen (10) vo svojej nedávnej práci vyslovil hypotézu, že telesná inaktivita vedie k
nahromadeniu viscerálneho tuku a následne k aktivácii oxidatívneho stresu a zápalových
procesov, ktoré podporujú vývoj niektorých patologických stavov, medzi inými inzulínovú
rezistenciu a aterosklerózu, a tým dochádza k vývoju chorôb definovaných ako choroby z
telesnej inaktivity. Na druhej strane existuje veľa klinických a experimentálnych dôkazov, že
telesné cvičenie bráni progresii ochorení ciev a znižuje kardiovaskulárnu morbiditu
a mortalitu.
Autori z Bostonskej univerzity vyhodnotili vaskulárne funkcie a glukózovú toleranciu
pred a po 5-dňovom období prísneho ležania v posteli u zdravých dobrovoľníkov
v priemernom veku 31 rokov. Už po takejto krátkej inaktivite pozorovali súbežný vývoj
inzulínovej rezistencie, mikrovaskulárnej disfunkcie, dyslipidémie a zvýšeného TK. Táto
štúdia naznačuje, že cievny systém je veľmi citlivý na metabolické zmeny spojené s telesnou
inaktivitou a dokazuje, že dokonca krátke obdobie inaktivity môže mať nepriaznivé
metabolické a cievne dôsledky (11).
Vo vyšetrenom súbore 1 583 univerzitných študentov – poslucháčov medicíny sme
zisťovali vplyv pravidelne vykonávanej telesnej aktivity na vybrané ukazovatele zdravotného
stavu s dôrazom na kardiovaskulárne rizikové faktory, súvislosť telesnej aktivity s výživou
a stravovacími zvyklosťami a so subjektívnym hodnotením vlastného zdravia. Aj napriek
tomu, že priemerné hodnoty antropometrických ukazovateľov boli v pásme normálnych
hodnôt, v celom súbore bola takmer tretina mužov a 10,7 % žien v pásme nadváhy/obezity.
V multinacionálnej štúdii 15 746 univerzitných študentov z 22 krajín Afriky, Ázie a Latinskej
Ameriky zistili autori 22 % zastúpenie osôb s nadváhou/obezitou (24,7 % mužov a 19,3 %
žien), čo sa pripisuje urbanizácii rozvojových krajín, zvýšenej konzumácii vysokoenergetickej
stravy a stúpajúcemu výskytu sedavého spôsobu života. U študentov týchto krajín sa zistilo
postupné pomalé, ale sústavné priberanie na hmotnosti v priebehu štúdia (12). Ďalší autori
(13) zistili v súbore 147 poslucháčov 1. ročníka medicíny 32 % zastúpenie nadváhy/obezity,
čo pripísali nadmernej konzumácii potravín rýchleho občerstvenia, sladených
nealkoholických nápojov a nedostatočnej telesnej aktivite. V skupine 240 poslucháčov
medicíny v Indii zistili tiež vyššie zastúpenie nadváhy/obezity – spolu 24 % (8), čo sú vyššie
hodnoty ako v našom súbore (16,4 %).
Hodnoty lipidového profilu aj krvného tlaku v našom súbore sú tiež v pásme normálnych
hodnôt, výsledkom sú nízke priemerné hodnoty celkového relatívneho rizika podľa modelu
SCORE. Napriek tomu 3,2 % študentov (8,5 % mužov a 1,4 % žien) malo hodnotu
relatívneho rizika vyššiu ako 2.
Napriek dostatočnému zdravotníckemu vzdelaniu a uvedomeniu 24,9 % mužov a 12,2 %
žien fajčí, nedostatočnú telesnú aktivitu sme zaznamenali u 29,8 % mužov a 45 % žien.
Podobne aj iní autori zistili častejšiu telesnú aktivitu v súbore 240 medikov – mužov (62 %)
v porovnaní so ženami (38 %), ako najčastejšie príčiny inaktivity udávali nedostatok času
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(60,5 %), lenivosť (61,8 %) a náročnosť štúdia (42 %) (8). V súbore takmer 1 000
španielskych univerzitných študentov len 27,4 % malo dostatočnú telesnú aktivitu (14).
Osobitne významné je vypestovať si kladný vzťah k pravidelnému cvičeniu či iným formám
pohybovej aktivity u študentov medicíny, lebo ako ukázali viaceré výskumy, telesne aktívni
lekári s dobrou fyzickou kondíciou s väčšou pravdepodobnosťou odporúčajú telesnú aktivitu
aj svojim pacientom (9, 15). Lekári sú pre pacientov uznávaným a rešpektovaným zdrojom
zdravotníckych odporúčaní, čo im umožňuje vykonávať poradenstvo v prevencii chorôb, hoci
podľa amerických autorov podiel lekárov odporúčajúcich telesnú aktivitu je nízky – len 34 %
pacientov dostalo odporúčanie cvičiť pri svojej poslednej návšteve lekára (16). Väčšina
lekárov a študentov medicíny v Kanade sa však nedomnieva, že sú adekvátne pripravení na
odporúčanie telesnej aktivity v praxi. Autori konštatujú, že telesne aktívni lekári v Kanade
všeobecne častejšie odporúčajú svojim pacientom cvičenie než inaktívni (9).
Cieľom našej práce bolo vo vybranom súbore mladých zdravých jedincov –
vysokoškolských študentov – zistiť vplyv voľnočasovej telesnej aktivity na vybrané
ukazovatele zdravotného stavu, výživové zvyklosti a subjektívne hodnotenie vlastného
zdravia. Pri porovnaní dvoch skupín osôb podľa trvania a frekvencie telesnej aktivity sme
zistili, že telesne neaktívni muži mali významne vyšší obsah telesného tuku, index pás/výška
a významne nižší obsah beztukovej telesnej hmoty. Telesne neaktívne ženy mali významne
nižšie hodnoty BMI, nižší obsah telesného tuku, ale aj beztukovej telesnej hmoty. Vzhľadom
na to, že telesne aktívnejšie ženy častejšie hodnotili subjektívne svoju hmotnosť ako vyššiu
a významne častejšie deklarovali snahu schudnúť, je možné, že motívom intenzívnejšej
telesnej aktivity bola u nich snaha o zlepšenie výzoru a zníženie hmotnosti. U mužov sme
pozorovali opačnú situáciu – telesne menej aktívni častejšie hodnotili svoju hmotnosť ako
vyššiu a častejšie deklarovali snahu schudnúť, čo sa prejavilo aj na výsledkoch objektívneho
vyšetrenia v zmysle vyšších hodnôt obsahu tuku, obvodu pása a WHR v tejto skupine.
Podobné výsledky priniesla aj štúdia na 734 univerzitných študentoch, kde autori (17)
potvrdili významný vplyv telesnej aktivity na stavbu tela: fyzicky najaktívnejší muži mali
najmenší obsah tuku a najaktívnejšie ženy mali najväčšie množstvo beztukovej hmoty. Podľa
týchto autorov BMI a index pás/výška nie sú presné ukazovatele telesnej stavby u mladých
dospelých, čo sa potvrdilo aj v našej práci.
Vyšetrenie kardiometabolických rizikových faktorov potvrdilo priaznivý vplyv telesnej
aktivity. Muži aj ženy z telesne aktívnej skupiny mali vyššie priemerné hladiny HDLcholesterolu (muži významne) a nižšie priemerné hodnoty pokojovej pulzovej frekvencie
(ženy vysoko významne). Telesne neaktívni muži mali všetky rizikové hladiny lipidového
spektra aj aterogénnych indexov v priemere vyššie, index CHOL/HDL-CH a aterogénny
index plazy významne. U žien neboli výsledky natoľko jednoznačné – telesne neaktívne ženy
mali významne vyššie hladiny TAG a nevýznamne vyššie hladiny aterogénnych indexov, ale
aj nevýznamne nižšie priemerné hladiny celkového CHOL a LDL-CH. U oboch pohlaví sme
zaznamenali nevýznamne vyššie priemerné relatívne riziko podľa modelu SCORE v skupine
telesne neaktívnych. Pozitívny vplyv fyzickej aktivity na vybrané kardiometabolické faktory
a na obsah beztukovej telesnej hmoty potvrdila aj viacnásobná lineárna regresia.

68

Priaznivý vplyv telesnej aktivity sa prejavil aj na výžive a stravovacích zvyklostiach.
Telesne aktívnejší muži konzumovali významne častejšie mlieko a mliečne výrobky, ryby,
vypili viac tekutín denne, ale priznali aj významne častejšiu konzumáciu vína a piva.
Nevýznamne častejšie konzumovali ovocie, zeleninu a strukoviny. Naopak, telesne neaktívni
muži častejšie konzumovali sladkosti, potraviny rýchleho občerstvenia, údeniny a destiláty.
U žien sme zistili podobné výsledky – telesne aktívnejšie ženy konzumovali významne
častejšie mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, strukoviny a vypili viac tekutín denne,
nevýznamne častejšie konzumovali mlieko, ryby, ale aj pivo a víno. Telesne neaktívne ženy
konzumovali významne častejšie fast-foody a sladené nealkoholické nápoje a nevýznamne
častejšie sladkosti, údeniny a destiláty.
Podobne aj v stravovacom režime dosiahli lepšie výsledky telesne aktívnejší študenti –
konzumovali významne vyšší priemerný počet jedál denne a deklarovali väčšiu pravidelnosť
konzumovania jedál – raňajok a desiaty významne. Telesne neaktívne ženy významne
častejšie deklarovali konzumáciu 2. večere.
Stravovacie zvyklosti 987 univerzitných študentov analyzovali aj španielski autori (18).
Zistili nedostatočnú konzumáciu obilnín, ovocia, zeleniny, strukovín, olivového oleja,
strukoví, orechov a nadmernú konzumáciu mäsových výrobkov, sladkostí, slaných pochutín,
sladených nápojov a sladkého pečiva, pričom determinantmi kvality stravovania boli okrem
pohlavia a veku fyzická aktivita a počet jedál denne. Autori zdôrazňujú potrebu nutričného
vzdelávania spolu s propagáciou fyzickej aktivity na zlepšenie celkového zdravotného stavu
vysokoškolskej mládeže. Signifikantný vzťah medzi BMI a konzumáciou fast-foodu,
nedostatočnou telesnou aktivitou a konzumáciou sladených nápojov zistili autori aj v súbore
147 medikov 1. ročníka (13), kde 90 % študentov priznalo pravidelnú konzumáciu fast-foodu
a z nich 34 % malo nadváhu/obezitu. Naopak, potrava s nízkou energetickou denzitou –
ovocie a zelenina a pravidelné raňajkovanie negatívne asociujú s nadváhou a obezitou (19,
20).
Pri hodnotení príjmu jednotlivých nutrientov sa jednoznačné rozdiely medzi dvoma
porovnávanými skupinami neukázali vzhľadom na to, že sme hodnotili 24-hodinovú náhodnú
vzorku stravy, kde sa stravovacie zvyklosti nemuseli prejaviť. Jednoznačný výsledok však
ukázala priemerná energetická bilancia – aj u mužov, aj u žien bola v skupine telesne
neaktívnych významne vyššia, čo môže v kombinácii s nedostatočnou telesnou aktivitou viesť
k postupnému zvyšovaniu hmotnosti. Celkovo však možno konštatovať dysbalanciu v príjme
jednotlivých nutrientov u oboch pohlaví – vysoké prekračovanie OVD (6) bielkovín, tukov,
soli a nedostatočný príjem sacharidov, vlákniny, u žien aj horčíka.
Z faktorov životného štýlu sme zaznamenali častejšie fajčenie v skupine telesne menej
aktívnych študentov, telesne aktívnejší študenti menej často udávali výskyt stresových situácií
v škole a v súkromí, kratšiu dobu spánku a častejšie užívanie výživových doplnkov. Podľa
Varela-Mato et al. (14) španielski študenti vedú nezdravý životný štýl a majú problémy
v dôsledku nezdravého stravovania, častejšie ženy – sú menej telesne aktívne, častejšie majú
sedavý spôsob života, častejšie nadmerne konzumujú alkohol a dokonca tretina z 985
študentov priznala užívanie ilegálnych látok.
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Pravidelná telesná aktivita sa v našom súbore pozitívne prejavila aj na subjektívnych
pocitoch zdravia – telesne aktívnejší študenti lepšie zhodnotili svoj zdravotný stav, celkovú
životosprávu a najmä vysoko významne lepšie svoju fyzickú kondíciu. Viaceré štúdie
potvrdili asociáciu telesnej aktivity nielen so zníženým rizikom chronických chorôb, ale aj
s lepším duševným zdravím. Podľa štúdie nórskych autorov osoby udržiavajúce intenzívnu
telesnú aktivitu v období dospievania a mladého dospelého veku mali lepší kardiovaskulárny
rizikový profil a lepšie ukazovatele duševného zdravia (21). Tieto zistenia naznačujú, že
podporu a intervenciu telesnej aktivity treba začať už v detstve a na prahu dospelosti s cieľom
maximalizovať zdravotné benefity v neskoršom veku.
Záver
Komplexné vyšetrenie súboru 1 583 vysokoškolských študentov potvrdilo priaznivý efekt
pravidelne vykonávanej intenzívnej telesnej aktivity na viaceré objektívne aj subjektívne
ukazovatele zdravotného stavu. Potvrdil sa jej priaznivý vplyv na hladinu HDL-cholesterolu
v krvi, pokojovú pulzovú frekvenciu, indexy aterogenity, aj celkové relatívne
kardiovaskulárne riziko. Pravidelná telesná aktivita nepôsobí len izolovane, ale v súčinnosti
s celkovo lepším životným štýlom a priaznivejšími stravovacími zvyklosťami.
Osobitne dôležitú úlohu má podpora pravidelnej telesnej aktivity u budúcich lekárov –
kladný vzťah k pohybu budú s väčšou pravdepodobnosťou prenášať aj na svojich pacientov.
K úlohám lekárskych fakúlt by malo patriť aj zvýšenie proporcie študentov, ktorí si osvoja
a udržia pravidelnosť vo vykonávaní telesnej aktivity na zvýšenie miery a kvality ich
budúceho pôsobenia na pacientov.
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NADVÁHA AKO AKTUÁLNY RIZIKOVÝ FAKTOR PREDČASNEJ
ATEROTROMBÓZY V DVOCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH MLADÝCH ĽUDÍ

J. Koprovičová, D. Petrášová
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

V ostatných päťdesiatich rokoch obezita sa stala globálnou epidémiou a hlavným
zdravotným problémom v mnohých štátoch vyspelej Európy a sveta. Dnes je známe, že vznik
obezity predurčuje komplex vzájomne súvisiacich faktorov, medzi ktoré patria najmä
biologické, behaviorálne a enviromentálne faktory. Obezita aj v detskom veku znamená
zvýšené riziko, pretože je potenciálnym iniciátorom mnohých ďalších ochorení v detstve, ale
aj v neskoršom veku dospelosti. Medzi najzávažnejšie ochorenia patria: predčasná
aterotrombóza, diabetes mellitus a artériová hypertenzia. Zistilo sa, že obezita urýchľuje
aterosklerotický proces aj u detí a u mladých dospelých (1). U detí a adolescentov obezita
asociuje s predčasnou aterotrombózou a diabetes mellitus 2. typu. Klinická manifestácia
aterotrombózy zvyčajne začne v strednom veku, ale dokázalo sa, že jej vývoj začne oveľa
skôr, ešte v detskom veku. Postprandiálna hyperlipémia u detí a mládeže bola zaradená medzi
významné nezávislé rizikové faktory vzniku predčasnej aterotrombózy (7).
Cieľ štúdie
Zistiť mieru ohrozenia jedinca z hľadiska dyslipidémie, a teda aj vzniku predčasnej
aterotrombózy u mladých ľudí s nadváhou v dvoch vekových kategóriách: u žiakov
základných škôl (Ž) v pubertálnom veku a u vysokoškolákov (V).
Materiál a metódy
Sledovali sme sérovú koncentráciu apolipoproteínov apo A-I, apo B100, z lipidov
koncentráciu celkového cholesterolu (TCH), triacylglycerolov (TAG), non HDL-cholesterolu
(non HDL-CH) a HDL-cholesterolu (HDL-CH) a taktiež hodnotu aterogénnych indexov apo
B/apo A-I a TAG/HDL-CH v skupine žiakov v puberte s nadváhou N1 = 27 v priemernom
veku 13,5 rokov, s priemernými hodnotami BMI 27,3 kg/m2 (Ž) a taktiež v skupine
vysokoškolákov s nadváhou N2 = 23 v priemernom veku 20,5 rokov s priemernými
hodnotami BMI 27,7 kg/m2 (V). Koncentráciu apo A-I sme určovali metódou radiálnej
imunodifúzie (RID) a koncentráciu apo B100 pomocou metódy elektroimunodifúzie (EIA) za
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použitia nemeckých štandárd a antisér (fy Behringwerke, Marburg). Koncentráciu TCH, TAG
a HDL-CH sme stanovovali pomocou komerčných biochemických setov českej výroby (fy
Pliva_la-Chema), pričom HDL-CH sme izolovali precipitačne podľa Gidéza. Koncentráciu
non HDL-CH a hodnotu aterogenných indexov apo B/apo A-I a TAG/HDL-CH sme
vypočítali z príslušných matematických vzorcov. Výsledky sme vyhodnotili Chí2 testom
a výpočtom lineárnej regresie.
Výsledky

mg/dl-1

Priemerné sérové koncentrácie určovaných parametrov s vyznačenými hodnotami
štatistickej významnosti znázorňujeme graficky (obr. 1 – 8). Obr. 1 znázorňuje sérovú
koncentráciu protektívneho apo A-I, ktorej priemerná koncentrácia bola významne znížená
jednak v skupine žiakov s nadváhou (Ž), ako aj v skupine vysokoškolákov s nadváhou
(V) v porovnaní s kontrolnou skupinou (K). Opačná situácia nastala v prípade aterogénneho
apo B100, keďže jeho sérová koncentrácia bola významne zvýšená v skupinách (Ž)
a (V) v porovnaní s kontrolnou skupinou (obr. 2). Z lipidových parametrov bola sérová
koncentrácia TCH štatisticky významne zvýšená v obidvoch skupinách (Ž) a (V) v porovnaní
so skupinou (K) (obr. 3).
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Obr. 1. Rozdiely v koncentrácii apo A-I

Ďalší dôležitý aterogénny lipidový parameter TAG, ktorého sérová koncentrácia bola
významne zvýšená v skupinách (Ž) a (V), ale s vyššou štatistickou významnosťou v skupine
(V) v porovnaní s kontrolnou skupinou (obr. 4). Obdobne, aj sérová koncentrácia veľmi
aterogénneho non HDL-CH bola signifikantne vysoko zvýšená v obidvoch skupinách
s nadváhou (Ž) a (V) oproti skupine (K) (obr. 5).
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Obr. 6. Rozdiely v koncentrácii HDL-CH

S vyššie uvedenými výsledkami koreluje aj nález ohľadom koncentrácie protektívneho
HDL-CH. Zistili sme totiž jeho zníženú sérovú koncentráciu (p = n.s.) v skupine (Ž)
a signifikantne zníženú koncentráciu v skupine (V) v porovnaní s kontrolnou skupinou (obr.
6). Z aterogenných indexov hodnota indexu apo B/apo A-I bola signifikantne zvýšená
v obidvoch skupinách probandov s nadváhou (Ž) a (V) s vysokou štatistickou významnosťou
oproti skupine (K) (obr. 7). Napokon sme detegovali aj zvýšenú hodnotu indexu inzulínovej
rezistencie TAG/HDL-CH p = n.s. v skupine (Ž), respektíve štatisticky významne zvýšenú
jeho hodnotu v skupine (V) v porovnaní s kontrolnou skupinou (K) (obr. 8).
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Diskusia
Závažnosť obezity spočíva jednak v tom, že často je iniciátorom vzniku rôznych, najmä
chronických chorôb, ale aj to, že skracuje predpokladanú dĺžku života. Novinkou je zistenie,
že nielen obezita, ale aj nadváha môže byť takmer rovnako nebezpečná. Zistilo sa, že nadváha
je riziková nielen v dospelosti, ale už aj v mladom veku a môže iniciovať vznik predčasnej
aterotrombózy a taktiež nádorové ochorenia (2).
Podľa americkej kardiologickej spoločnosti AHA je obezita hlavným predispozičným
rizikovým faktorom predčasnej aterotrombózy a kardiovaskulárnych chorôb vôbec, pričom sa
uvažuje aj o nadváhe ako o potenciálnom rizikovom faktore. Toto zistenie sa potvrdilo
v mnohých epidemiologických štúdiách. V americkej štúdii autori zistili u obéznych žien
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stredného veku (N = 475) až dvojnásobné zvýšenie kardiovaskulárneho rizika a u žien s
nadváhou bolo zvýšenie rizika 40 % (4).
Ďalšou neblahou komplikáciou obezity je metabolický syndróm (MS). Rozšírenie tejto
choroby má v súčasnosti stúpajúci trend, keďže podľa aktuálnych štatistických údajov WHO
postihuje asi štvrtinu populácie v priemyselne vyspelých štátoch a u 50-ročných dokonca až
40 % populácie. MS charakterizuje dyslipidémia, najmä hypertriacylglycerolémia,
kombinovaná so zníženou sérovou koncentráciou HDL-CH. Dyslipidémiu sme detegovali aj
u našich mladých probandov v obidvoch vekových kategóriách (Ž) a (V). Závažnosť MS
spočíva najmä v tom, že značne zvyšuje kardiovaskulárne riziko, keďže sa považuje za hlavný
predispozičný rizikový faktor predčasnej aterotrombózy (8).
Zvýšená hodnota aterogenného indexu TAG/HDL-CH vypovedá o zvýšenej inzulínovej
rezistencii. Významne zvýšenú hodnotu tohto indexu (CL50% = 3,64; p < 0,001) v súlade s
autormi španielskej štúdie u obéznych žien sme našli aj my (CL50% = 3,51) u našich
probandov s nadváhou (5, 6).
Čo sa týka metabolizmu apolipoproteínov, mnohí významní lipidológovia považujú
zvýšenú hodnotu indexu apo B/apo A-I z hľadiska kardiovaskulárneho rizika za
aterogénnejšiu a teda aj za nezávislý marker s lepšou výpovednou hodnotu, ako je zmenená
koncentrácia jednotlivých apolipoproteínov (3). Hodnota uvedeného indexu bola
signifikantne zvýšená aj u našich probandov s nadváhou.
Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že naša mládež s nadváhou už má dyslipidémiu
a rovnako aj zvýšenú hodnotu indexu inzulínovej rezistencie. Je teda ohrozená z hľadiska
vzniku metabolického syndrómu a predčasnej aterotrombózy.
Záver
V štúdii zistené zmenené sérové koncentrácie lipidov a apolipoproteínov a taktiež zvýšené
hodnoty aterogénnych indexov u mladých ľudí s nadváhou sú rizikové a preto môžeme
vyjadriť obavu, že takíto jedinci sú výrazne ohrození vznikom predčasnej aterotrombózy.
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Omega-3 mastné kyseliny (ω-3 MK) patria medzi polynenasýtené mastné kyseliny
(PNMK) s počtom uhlíkom ≥ 18, ktoré majú vo svojom reťazci 2 – 6 dvojitých väzieb v cis
konfigurácii. ω-3 MK sú najhodnotnejšie z PNMK vyskytujúcich sa v prírode.
Pre človeka sú významné najmä kyselina eikozapentaénová (EPA, C20:5) a kyselina
dokozahexaénová (DHA, C22:6). Ich hlavnými zdrojmi dostupnými pre človeka sú živočíšne
tuky (2), ako studenomorské ryby – losos, sleď, sardinky, makrela, tuniak (10). Ryby, na
rozdiel od človeka, dokážu efektívnejšie premieňať ALA na EPA a DHA z morských rias a
kôrovcov, a preto ich príjem dopĺňa nedostatok EPA a DHA v našom organizme (3, 11, 12).
ω-3 PNMK majú hypolipidemický, protizápalový, stimulačný, antiagregačný,
antiarytmogénny, kardioprotektívny, hypotenzívny, neuroprotektívny a neuroregulačný,
genomodulačný a antiproliferatívny účinok. Uvedené vlastnosti sa premietajú do praxe
protektívnymi účinkami, pričom najviac prác sa zaoberá súvislosťou s kardiovaskulárnymi
chorobami (KVO) (4, 10).
Cieľom našej štúdie je sledovať účinok vybraného výživového doplnku na lipidové
parametre, ako celkový cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol a markery
KVCH (non HDL-cholesterol a index LDL-C/HDL-C) počas mesačného príjmu v skupine
klinicky zdravých mladých ľudí.
Metodika
Epidemiologickej štúdie sa zúčastnilo 124 študentov, z toho 64 účastníkov bolo v
skúmanej skupine a 60 účastníkov v kontrolnej skupine. Vekový priemer účastníkov bol
22,34 ± 3,68 rokov. Štúdiu schválila Etická komisia LF UPJŠ v Košiciach 28. 3. 2012.
Suplementácia omega-3 PNMK trvala 30 dní, dávkovanie EPA a DHA bolo 3x/deň.
Množstvo dennej dávky EPA a DHA bolo 1,35g. Pre suplementáciu ω-3 PNMK sme vybrali
výživový doplnok MaxiCor 70+20 (FARMAX Slovakia a.s., Bratislava). Účastníci testovanej
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skupiny chodievali na odbery raz do týždňa, účastníci kontrolnej skupiny na začiatku a na
konci sledovania.
Vyšetrované lipidové parametre (TC a HDL-cholesterol) sme stanovili z krvného séra
spektrofotometricky enzymatickou metódou pomocou biochemického analyzátora COBAS
MIRA (Roche, Švajčiarsko). Štandardy, kalibrátory a kontrolné séra boli dodané cez
BioVendor – laboratórní medicína, a.s. (Brno, Česká Republika). LDL, non HDL a pomer
LDL/HDL sme vypočítali podľa vzorcov:
TAG 

a) LDL = TC −  HDL +

2,2 

b) non HDL = TC – HDL
c) pomer LDL/HDL
Výsledky sme hodnotili metódou deskriptívnej štatistiky pomocou štatistického testu
Anova jednovýberová. Vzťahy medzi spojitými premennými a korelačné vzťahy sme
hodnotili podľa Pearsona a medzi sledovanými skupinami sme hodnotili Tukey testom, kde
odlišné písmená znamenajú štatisticky významné vzťahy pri P < 0,05. Štatistické spracovanie
výsledkov sme robili pomocou programov Microsoft Office Excel 2007, SPSS verzia 19,0
a MINITAB for Windows 11,21 (4).
Výsledky
Na začiatku štúdie mali účastníci kontrolnej skupiny všetky hodnoty sledovaných
parametrov nižšie ako účastníci testovanej skupiny. Sledovaním zmien v hladinách
jednotlivých zložiek cholesterolu v testovanej skupine (obr. 1, 2) sme v treťom týždni
zaznamenali štatisticky významný pokles všetkých sledovaných parametrov: TC o 19,48 %,
LDL o 23,71%, non HDL o 22,57 % pri P < 0,001, HDL o 13,82 % pri P < 0,01 a
nesignifikantný pokles LDL/HDL o 8,57 %. V ďalších týždňoch suplementácie sa hodnoty
lipidových parametrov zvyšovali v porovnaní s tretím týždňom. Na konci suplementácie sme
v porovnaní s prvým odberom zaznamenali nesignifikantný pokles TC o 6,92 %, non HDL o
4,92 % a LDL o 5,73 % a signifikantný pokles HDL o 11,11 % pri P < 0,05. Sledovaním
rozdielov LDL/HDL v testovanej skupine sme na konci suplementácie zistili jeho nárast o
4,33 % vplyvom zvýšenia hladiny LDL, ale aj poklesu HDL. V kontrolnej skupine sme
zaznamenali pokles HDL (o 5,51 %) a nárast ostatných lipidových parametrov (TC o 0,76 %,
LDL o 4,85 %, non HDL o 3,80 %, LDL/HDL o 12,22 %) (obr. 1 a 2).
Na začiatku štúdie mali 13 účastníci testovanej skupiny zvýšené hodnoty dvoch a viac
lipidových parametroch. Počas príjmu EPA a DHA sme sledovali nielen zmeny lipidových
parametrov v celej skupine, ale aj jednotlivo v tzv. rizikovej skupine a porovnali sme túto
skupinu s ostatnými účastníkmi testovanej skupiny (obr. 3 a 4). Na začiatku štúdie probandi
s patologickými hodnotami mali vyššie hodnoty všetkých sledovaných zložiek cholesterolu
(TC o 46,5 %; HDL o 13,2 %; non HDL o 64,4 %, LDL o 66,9 %, LDL/HDL o 53,81 %).
Príjmom omega-3 PNMK sme zaznamenali výraznejší pokles všetkých sledovaných
parametrov v sledovanej skupine v porovnaní s ostatnými probandami.
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Obr. 1 a 2. Lipidové parametre v testovanej (e) a kontrolnej (k, kontr.) skupine

Obr. 3 a 4. Lipidové parametre v referenčnej skupine (norma) a patologickej skupine (rizik.)

Najvýraznejší pokles v skupine so zvýšenými lipidovými parametrami bol v treťom
týždni: TC o 41,4 %, HDL 33,4 %, non HDL 44,6 %, LDL 46,7 % a LDL/HDL o 16,4 %).
Rozdiely lipidových parametrov medzi fyziologickou a rizikovou skupinou boli minimálne
o polovicu menšie ako na začiatku experimentu s výnimkou HDL, kde vyššie hodnoty boli
zaznamenané v skupine s referenčnými hodnotami. Na konci príjmu omega-3 PNMK
v porovnaní s tretím týždňom mierne vzrástli hladiny celkového cholesterolu, avšak boli
výrazne nižšie v porovnaní s hodnotami na začiatku experimentu. Hodnota HDL mierne rástla
v porovnaní s tretím týždňom, teda sledujeme neskoršiu reakciu HDL na príjem omega-3
PNMK (obr. 3 a 4).
Diskusia
Výsledky viacerých experimentálnych, klinických a epidemiologických štúdií potvrdili
protektívne pôsobenie ω-3 PNMK na rozvoj a progresiu aterotrombotického procesu, ktorý
súvisí so zmenami v lipidovom profile (14). Porovnaním štúdií sme zistili rozdiely medzi
našou a inými sledovanými štúdiami (1, 7, 8, 9, 13).
Hodnoty TC v našej štúdii klesali počas príjmu ω-3 MK v priemere o 11 %. Naše
výsledky v hladinách TC sme nemohli porovnať s ostatnými štúdiami, pretože nesledovali
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zmenu celkového cholesterolu, ale len jeho jednotlivé zložky. Predpokladáme, že TC takisto
významne klesal v priebehu suplementácie. Trend zostupu TC, ale aj non HDL a LDL bol
podobný v referenčnej aj v rizikovej skupine s tým rozdielom, že druhá spomínaná skupina
mala výrazne vyššie hodnoty sledovaných parametrov.
Koncentrácie HDL sa počas suplementácie výrazne nemenili, ale mierne klesali v
priemere o 12 %. Pozorovaním rizikovej skupiny sme zaznamenali výrazný pokles HDL na
rozdiel od referenčnej skupiny. Práce iných autorov nezaznamenávajú väčšinou žiadne zmeny
alebo mierny nárast hladín HDL (1, 7, 8, 9, 13). Predpokladá sa, že protektívne zmeny hladín
HDL sú spôsobené suplementáciou DHA, nie EPA (13).
Hodnoty non HDL a LDL podľa našich zistení klesali počas príjmu ω-3 MK v priemere
o 11 %, na rozdiel od iných štúdií, ktoré skôr zaznamenávajú nárast LDL, najmä u pacientov
so závažnou hypertriacylglycerolémiou, avšak pri hodnotách non HDL takisto sledovali
niektorí autori pokles v priemere o 14 % (1, 13).
Záver
V našej štúdii sme počas suplementácie zachytili pozitívne zmeny vo všetkých zložkách
cholesterolu s výnimkou HDL v celej experimentálnej skupine, avšak oveľa výraznejšie
zmeny boli v skupine s patologickými hodnotami. Potvrdili sme, že príjem ω-3 MK má
význam aj v prevencii, no najmä u jedincov s rizikovými i hodnotami lipidov, ktoré môžu v
neskoršom veku iniciovať závažnú KVCH.
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Kardiovaskulárne ochorenie je všeobecný názov pre choroby srdca a ciev. Prietok krvi do
srdca, mozgu, alebo tela sa môže znížiť v dôsledku krvných zrazenín alebo nahromadením
tukových usadenín vo vnútri tepny, čo vedie k jej tvrdnutiu alebo zúženiu. Celosvetovo
kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou úmrtia. Na tieto choroby ročne zomiera
približne 12 miliónov ľudí. Na Slovensku 54 % všetkých úmrtí pripadá na aterosklerotické
komplikácie. Výživa zohráva jednu z kľúčových úloh v prevencii týchto chronických
degeneratívnych chorôb. Výsledky štúdie (6), ktoré sledujú zvýšenie rizika určitej choroby
súvisiacej s konzumáciou niektorej zo živočíšnych potravín, sa prezentujú vo forme
relatívneho rizika (RR). To napr. znamená, že človek, ktorý denne konzumuje 100 g
červeného mäsa, má o 20 % vyššie riziko vzniku rakoviny hrubého čreva v porovnaní
s človekom, ktorý túto potravinovú komoditu nekonzumuje. Vegetarián, ktorý by nikdy
nejedol červené mäso, by mal teoreticky 5 % pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu hrubého
čreva, pričom u jedinca denne konzumujúceho červené mäso by sa riziko zvýšilo na 6 %. Pre
tento fakt sa výsledky prezentujú vo forme relatívneho rizika a potom účinky nezávislej
premennej sa javia väčšie ako sú v skutočnosti.
Podľa posledných odporúčaní Svetový fond pre výskum rakoviny odporúča konzumovať
menej ako 500 g červeného mäsa týždenne. Červené mäso by sa malo nahrádzať rybami.
Tento typ stravovania je typický pre tradičnú severskú a stredomorskú stravu.
Cholesterol a triacylglyceroly sú nerozpustné vo vodnom prostredí, v plazme ich
prenášajú lipoproteíny, ktoré obsahujú i fosfolipidy a bielkoviny. Tenké črevo vylučuje do
krvi chylomikróny, ktoré obsahujú najmä triacylglyceroly a len veľmi malé množstvo
1

Táto štúdia bola realizovaná v rámci 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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cholesterolu, bielkovín, apoproteíny B a C. V priebehu cirkulácie sa tieto častice pod vplyvom
lipoproteínovej lipázy menia na chylomikrónové remnanty. Tie sa katabolizujú pomocou
špecifických receptorov lokalizovaných na cytoplazmatickej membráne hepatocytu. Pečeň
syntetizuje lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou (VLDL), ktoré sa ďalším odštiepením
triacylglycerolov menia na lipoproteíny s intermediálnou hustotou (IDL), z týchto častíc
vzniká hlavný nosič cholesterolu v plazme, lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL), ktoré majú
hlavnú úlohu v aterogenéze. LDL sa z plazmy odstraňujú receptormi, ktoré rozoznávajú a
viažu LDL apoproteíny B alebo E. Tieto receptory sú lokalizované na povrchu buniek
rôznych tkanív. Viac ako 70 % cholesterolu z lipoproteínov sa metabolizuje v pečeni. Pečeň
ďalej mení cholesterol na žlčové kyseliny. Častice LDL sa môžu ukladať, najmä po
oxidatívnej premene pod vplyvom kyslíkových radikálov na porušený endotel artérií, kde
prenikajú do monocytov a buniek hladkého svalstva médie. Takto vznikajú penové bunky,
preplnené cholesterolom a inými tukovými látkami. Vznik penových buniek sa pokladá za
začiatok vzniku aterosklerotických plakov. Osobitné postavenie majú vysokodenzitné
lipoproteíny (HDL), ktoré vznikajú v pečeni aj v tenkom čreve a na rozdiel od LDL odoberajú
cholesterol uložený v periférnych tkanivách a prenášajú ho do pečene, kde sa cholesterol
katabolizuje na žlčové kyseliny (4, 5).
Cieľom práce je zhodnotiť aktuálny stav v subjektívne zdravej populácii v SR vo veku 20
– 60 rokov s odlišnými stravovacími zvyklosťami.
Materiál a metódy
Do štúdie sme zaradili 240 probandov vo vekovom rozmedzí 20 – 60 rokov, pričom boli
rozdelení podľa odlišných stravovacích návykov. Všetci probandi boli subjektívne zdraví
a nefajčiari (tab. 1). Celkový cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly sme stanovili
štandardnými laboratórnymi metódami použitím automatického analyzátora Vitros 250
(Johnson & Johnson, USA). Obsah LDL-cholesterolu sme vypočítali podľa Friedewaldovho
vzorca: LDL-cholesterol = celkový cholesterol – triacylglyceroly/2,2 – HDL-Ch/ (1), pričom
podmienkou výpočtu bola hladina triacylglycerolov menšia ako 4,5 mmol.l-1. Z podielu
celkový cholesterol a HDL-cholesterol sme vypočítalli aterogénny index.
Tab. 1. Charakteristika súboru
Počet (n)
Vekové rozpätie (r.)
Priemerný vek (r.)
Doba vegetariánstva (r.)
Fajčiari

Vegetariáni
135
20 – 60
39,9 ± 1,3
10,2 ± 0,7
0

Zmiešaná strava
105
20 – 60
40,8 ± 1,4
0

Výsledky a diskusia
Výživové odporúčania na zníženie kardiovaskulárneho rizika sa sústreďujú na pokles
konzumácie živočíšnych tukov, ktoré obsahujú nasýtené mastné kyseliny a cholesterol (2, 3).
Ako vhodná náhrada sa odporúčajú tuky rastlinného pôvodu a rybí tuk. V súčasnosti je veľký
výber rastlinných olejov a mäkkých margarínov, ktoré majú vysoký obsah n-6
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polynenasýtených mastných kyselín a neobsahujú cholesterol. Avšak tento druh
polynenasýtených mastných kyselín je citlivý na oxidáciu, preto nie je vhodné ich používať
na tepelnú úpravu pokrmov. Univerzálnejšie použitie má olivový olej obsahujúci prevažne
kyselinu olejovú s jednou dvojitou väzbou, ktorá je voči oxidácii odolnejšia. Je vhodné
striedať oleje tak, aby v nich nebol iba slnečnicový olej, ale vyskytoval sa i repkový a sójový.
Pre ľudský organizmus a prevenciu aterosklerózy sú nepostrádateľné aj dlhoreťazcové n-3
polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa vyskytujú najmä v rybách a morských živočíchoch.
Konzumácia živočíšnych tukov (saturovaných) zvyšuje celkový a LDL- cholesterol, kým
polynenasýtené tuky (rastlinné oleje) majú cholesterol znižujúci efekt. Naše výsledky
naznačujú rovnaký trend (tab. 2). Dostatočný príjem potravy bohatej na vlákninu je spojený s
nižším rizikom kardiovaskulárneho ochorenia, rozpustná a nerozpustná vláknina redukujú
celkový, ako aj LDL-cholesterol v sére zvýšením väzby v tenkom čreve na exogénny
cholesterol, z čoho rezultuje zvýšený odpad sterolov stolicou.
Tab. 2. Lipidový profil vybranej skupiny probandov
Celkový cholesterol [mmol.l-1]
Triacylglyceroly [mmol.l-1]
HDL-cholesterol [mmol.l-1]
LDL-cholesterol [mmol.l-1]
Aterogénny index

Vegetariáni
4,40 ± 0,08***
1,25 ± 0,06*
1,50 ± 0,09
2,35 ± 0,06**
3,12 ± 0,08**

Zmiešaná strava
5,24 ± 0,11
1,61 ± 0,12
1,46 ± 0,05
3,10 ± 0,11
3,86 ± 0,16

*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001

Záver
Výsledky našej štúdie potvrdili priaznivejšie hodnoty lipidového spektra u vegetariánov a
naznačujú ďalšiu potrebu účinných preventívnych opatrení na zlepšenie zdravotného stavu
populácie v Slovenskej republike.
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ZDRAVOTNÍ STAV A KARCINOM PANKREATU1
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Karcinom pankreatu je onemocnění s mimořádně špatnou prognózou, kde 5-leté přežívání
je nižší než 5 % a většina nemocných umírá během 6 měsíců od stanovení diagnózy. Hlavním
problémem u karcinomu pankreatu je chybění skríningového programu, který by umožnil
včasný záchyt onemocnění u asyptomatických osob a také neúplná znalost etiologie, protože
nádorová onemocnění jsou ovlivněna mnoha faktory (1 – 4). Mezi státy s vysokým výskytem
i úmrtností patří také Česká republika. K rizikovým faktorům dávaným do souvislosti s
karcinomem pankreatu patří jednak faktory neovlivnitelné, jako věk, pohlaví, hereditární
faktory, urbanizace a faktory ovlivnitelné, jako kouření, výživové faktory, obezita,
konzumace alkoholu, faktory pracovního prostředí (azbest, pesticidy aj.) a zdravotní stav,
zejména chronická pankreatitida, cholelithiáza a diabetes mellitus (5). Přičemž k faktorům s
velmi silnou asociací kromě kouření, obezity a některých faktorů pracovního prostředí, patří
zejména chronická pankreatitida, kdy relativní riziko může být až kolem 14 a diabetes
mellitus s relativním rizikem mezi 2 – 3 (3, 6).
Cíl studie
Hlavní analýza předkládané práce se zaměřuje na sledování faktorů souvisejících se
zdravotním stavem (diabetes mellitus, žlučové kameny, pankreatitida) a vyšším rizikem
vzniku karcinomu pankreatu, dále je posuzován vliv protizánětlivých léků ve vztahu ke
karcinomu pankreatu a asociace mezi výskytem karcinomu pankreatu u prvostupňových
příbuzných a studovaným souborem. Kouření, BMI, konzumace alkoholu a vzdělání jsou do
1
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analýzy zařazeny jako možné ovlivňující faktory sledovaných charakteristik zdravotního
stavu.
Soubor a metoda
Studie probíhala jako studie případů a kontrol v letech 2006 – 2009 v rámci projektu IGA
ve třech centrech, a to v Olomouci, Ostravě a v Českých Budějovicích. Do studie bylo
zařazeno celkem 529 osob z toho 309 s karcinomem pankreatu a 220 osob v kontrolním
souboru.
Z celkového počtu osob bylo 303 mužů a 226 žen. Případy byly vybírány v nemocnicích
v jednotlivých centrech (Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava a
Nemocnice České Budějovice, a.s.) z osob, u kterých byl nově diagnostikován karcinom
pankreatu a které žily v příslušném regionu. Kontrolní skupina byla získána ve spolupráci
s vybranými praktickými lékaři pro dospělé a jedná se o populační kontrolní skupinu.
Kontrolní skupina pocházela ze stejných regionů jako skupina případů, aby se předešlo
zkreslujícím vlivům. Zohledněn byl věk, pohlaví a zdravotní stav. Informace byly získávány
od zúčastněných osob přímo, formou rozhovoru s vyškoleným tazatelem a byly
zaznamenávány do standardizovaného dotazníku. Dotazník obsahoval otázky vztahující se
k životnímu stylu (antropometrické hodnoty pro výpočet BMI, konzumace alkoholu, kouření
aj.), k výši vzdělání a otázky související se zdravotním stavem (diabetes mellitus, chronická
pankreatitida, cholelithiáza), užíváním léků (aspirin a jiné protizánětlivé léky) a dále
výskytem nádorových onemocnění u prvostupňových příbuzných. Hodnoty pro výpočet BMI
se zjišťovaly pro věk 20 a 40 let a dále 2 roky před vznikem onemocnění eventuálně 2 roky
před pohovorem u kontrolní skupiny a aktuální hodnoty v době pohovoru. Zdravotní stav,
diabetes mellitus, chronická pankreatitida a cholelithiáza, se zjišťoval 2 roky před vznikem
onemocnění, aby se vyloučila případná souvislost se sledovaným onemocněním. U užívání
protizánětlivých léků bylo za expozici považováno pravidelné podávání léku alespoň 1 x
týdně po dobu 1 roku.
Pro hodnocení výskytu sledovaných faktorů mezi případy a kontrolami byl použit výpočet
hrubého OR s 95 % intervalem spolehlivosti (IS) a logistická regrese. Pro hodnocení
statistické významnosti byla zvolena hladina významnosti 5 %. Statistické zpracování bylo
provedeno programem Stata v. 10.
Tab. 1. Zastoupení případů a kontrol v jednotlivých centrech.
Centrum
Olomouc
Ostrava
České Budějovice
Celkem

Případy
72
64
173
309

Kontroly
60
60
100
220
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Celkem
132
124
273
529

Případy : kontroly
1 : 0,83
1: 0,94
1: 0,58
1: 0,71

Výsledky
Pozitivní statisticky významná asociace byla nalezena u diabetu mellitus (OR 1,84, 95%
IS 1,12 – 3,03) a pankreatitidy (OR 4,10, 95% IS 1,43 – 11,81). Statisticky významná
inverzní asociace byla zjištěna u užívání aspirinu (OR 0,33, 95% IS 0,17 – 0,62) a
protizánětlivých léků (OR 0,28, 95% IS 0,12 – 0,65). U familiárního výskytu nádorových
onemocnění se žádná asociace nenalezla. Výsledky ukazují tab. 1 – 3.
Tab. 2. Hodnoty BMI u případů a kontrol dle pohlaví
BMI
[kg/m2]
Čas
Současné
Před 2 roky
Před 20 lety
Před 40 lety

Případy
(N=180)
24,68 (3,74)
27,05 (4,16)
24,09 (2,73)
26,51 (3,53)

Muži

Ženy

x (SD)

x (SD)

Kontroly
(N=123)
27,89 (4,34)
27,96 (4,35)
23,57 (2,78)
26,00 (3,40)

Případy
(N=129)
25,91 (5,03)
28,08 (4,79)
22,47 (3,21)
25,48 (3,77)

p-hodnota
0,000
0,071
0,107
0,216

Kontroly
(N=97)
27,25 (4,81)
27,32 (4,72)
21,77 (2,38)
24,49 (3,40)

p-hodnota
0,048
0,240
0,073
0,044

Tab. 3. Vztah mezi zdravotním stavem a rizikem vzniku karcinomu pankreatu – hrubé OR a model logistické
regrese
Rizikový faktor

Kategorie

Počet
celkem

Karcinom
pankreatu
Příp.
Kontr.
20
17
102
75
111
71
76
57
180
123

Věk

≤ 49

37

Pohlaví

50 – 64,9
65 – 74,9
≥ 75
muž

177
182
133
303

Žlučové kameny

žena
≥ 18,5 < 25 kg/m²
≥ 25 < 30 kg/m²
≥ 30 kg/m²
ne
ano
ne
ano
základní
vyučen
středoškolské
vysokoškolské
ne
ano
ne

226
160
212
144
241
280
343
177
96
185
163
82
392
129
417

129
98
121
80
137
166
212
89
65
122
81
38
220
82
234

Pankreatitida

ano
ne

104
491

ano

Hrubé
OR

95% IS

1*

Adjust.
OR

95% IS

1*

1,16
1,33
1,13
1*

0,57 – 2,36
0,65 – 2,71
0,55 – 2,36

1,31
1,63
1,08
1*

0,59 – 2,92
0,72 – 3,70
0,46 – 2,51

97
62
91
64
104
114
131
88
31
63
82
44
172
47
183

0,95
1*
0,84
0,79
1*
1,11
1*
0,63
1*
0,92
0,47
0,41
1*
1,36
1*

0,65 – 1,30

0,71
1*
0,83
0,67
1*
1,31
1*
0,52
1*
0,84
0,55
0,48
1*
1,84
1*

0,46 – 1,09

68
277

36
214

1,48
1*

0,94 – 2,31

1,52
1*

0,88 – 2,63

30

25

5

3,86

1,45 – 10,26

4,10

1,43 – 11,81

ne

369

154

215

1*

ano

146

61

85

1,00

Aspirin

ne

466

286

180

1*

Protizánětlivé léky

ano
ne
ano

62
488
35

22
292
11

40
196
24

0,35
1*
0,31

BMI

Kouření
Alkohol
Vzdělání

Diabetes mellitus

Familiární výskyt
nádorů

1* základní kategorie
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0,55 – 1,28
0,50 – 1,25
0,78 – 1,57
0,43 – 0,90
0,55 – 1,56
0,28 – 0,80
0,22 – 0,76
0,90 – 2,06

0,51 – 1,32
0,39 – 1,15
0,87 – 1,97
0,34 – 0,80
0,46 – 1,55
0,30 – 1,02
0,24 – 0,98
1,12 – 3,03

1*
0,68 – 1,47

1,06

0,20 – 0,60

0,33
1*
0,28

0,69 – 1,65

1*

0,15 – 0,64

0,17 – 0,62
0,12 – 0,65

Diskuse
V předkládané studii se nepotvrdila pozitivní asociace mezi nadváhou a obezitou a vyšším
rizikem vzniku karcinomu pankreatu. Nepotvrzení asociace může souviset s vysokou
prevalencí nadváhy a obezity v celé populaci i ve sledovaném souboru. Hlavním cílem
předložené studie bylo vyhodnocení asociace mezi zdravotním stavem a užíváním vybraných
protizánětlivých léků ve vztahu ke karcinomu pankreatu. Zejména diabetes mellitus a
pankreatitida vykazují silnou asociaci v celé řadě provedených epidemiologických studií a
meta-analýz, kdy nejsilnější asociace je pozorována u osob, u kterých byl diabetes
diagnostikován do 2 let před vznikem karcinomu pankreatu a kdy nalezené riziko bylo
až trojnásobné (5). Kauzální vztah mezi diabetem a karcinomem pankreatu je kontroverzní, i
když v četných meta-analýzách bylo zjištěné riziko přibližně dvojnásobné (7). Pankreatitida je
jednak rizikovým faktorem pro vznik karcinomu pankreatu a také může být časným
diagnostickým indikátorem. Riziko se může pohybovat od 3,6 – 24,3, také v závislosti na
délce sledování, výživě, konzumaci alkoholu a dalších faktorech (6). Chronická pankreatitida
je úzce spojena s karcinomem pankreatu, ačkoliv ještě není zcela vyjasněn vztah mezi
příčinou a následkem (8). V předkládané studii byla při konzumaci alkoholu nalezena
inverzní asociace, zatímco u pankreatitidy byla nalezena velmi silná pozitivní asociace. Při
analýze pomocí logistické regrese a přizpůsobení pankreatitidy i ostatním sledovaným
faktorům, kdy se uvedené faktory hodnotí současně, bylo nalezeno riziko 4,42 a výsledek byl
statisticky významný, přitom vliv konzumace alkoholu ani kouření se neprojevil. Ve
studovaném souboru byla průměrná doba diagnostikování pankreatitidy před vznikem
karcinomu pankreatu 12,3 let a nebyla tedy indikátorem sledovaného nádorového
onemocnění. S pankreatitidou souvisí i nadváha a obezita, které zároveň ovlivňují vznik
diabetu mellitus. Shluk zdravotních poruch, včetně obezity, inzulinové rezistence, diabetu,
dyslipidémie jsou součástí metabolického syndromu, který má stále se zvyšující prevalenci a
může do značné míry ovlivnit vznik karcinomu pankreatu (6). V předkládané studii bylo
zjištěné riziko vyšší pro osoby s cholelithiázou o 48 % a po adjustaci o 38 %, ale výsledky
nebyly statisticky významné. V předkládané práci byla zjištěna inverzní statisticky významná
asociace, jak u užívání aspirinu, tak i u užívání protizánětlivých léků a riziko bylo snížené o
72– 65 % a tyto výsledky jsou konzistentní s publikovanými údaji.
Ačkoliv u familiárního výskytu riziko roste s počtem postižených prvostupňových
příbuzných od 5 až do 32, podle počtu výskytu v rodině (9), v předkládané studii tento vztah
potvrzen nebyl.
Závěr
Vzhledem k tomu, že specifická prevence v podobě efektivního skríningového programu
neexistuje, je třeba věnovat pozornost také faktorům, které s tímto onemocněním souvisí a
umožní včasnější záchyt karcinomu pankreatu, jako je například pankreatitida, diabetes
mellitus a metabolický syndrom.
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VZTAH VYBRANÝCH GENETICKÝCH FAKTORŮ
K ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ1
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Termínem demence označujeme choroby, jejichž hlavní charakteristikou je úpadek funkcí
kognitivních (poznávacích), tedy intelektu, paměti, pozornosti a motivace a exekutivních
(výkonných). Nemocný postupně není schopen vykonávat běžné každodenní úkony (1, 2).
Úbytek kognitivních funkcí doprovází, nebo mu také může předcházet porucha kontroly
emocí, sociálního chování nebo motivace, poruchy spánku. Demence nesmí být zaměňována
za prosté stárnutí (fyziologické). Být starý neznamená být dementní (3, 4). Nejčastější formou
demence je Alzheimerova choroba (ACH). Jedná se o degenerativní, neléčitelné a terminální
onemocnění.
Na začátku 20. století žilo na Zemi 1,65 miliardy obyvatel, na začátku 21. století 6,1
miliardy. Střední délka života obyvatel, hlavně ekonomicky vyspělých zemí, se stále
prodlužuje. Lze očekávat nárůst i chronických degenerativních onemocnění, která souvisí s
vyšším věkem, mimo jiné chronických neurodegenerativních onemocnění spojených
s demencí.
Alzheimerova choroba postihuje většinu (až 75 %) z více než 38 milionů lidí na světě,
kteří jsou postiženi demencí. Předpokládá se, že se výskyt zdvojnásobuje každých 20 let, a
proto se očekává, že v roce 2050 by mohlo být postiženo ACH okolo 115 milionů osob na
světě. Většinou je diagnostikována u osob starších 65 let, ale onemocnění s časným začátkem
se mohou objevit, i když méně často, mnohem dříve.
Tato nemoc má zásadní vliv nejen na postižené osoby, ale i na osoby, které o ně pečují a
v neposlední řadě na celou společnost. Její etiologie je stále neznámá a proto je třeba
intenzivně studovat všechny potenciální rizikové faktory, které mohou k jejímu vzniku
přispívat (5, 6).

1

Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 11152 – 6/2010
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Ústav epidemiologie a OVZ LF OU v Ostravě a Ústav biochemie PřF Masarykovy
univerzity v Brně nadále pracují na společném projektu, ve kterém studují rizikové faktory,
které mají vliv na vznik Alzheimerovy choroby. V předložené práci jsou zpracována již
dostupná vybraná genetická data.
Metodika
U pacientů s Alzheimerovou chorobou hospitalizovaných v moravských psychiatrických
léčebnách a kontrolních osob z těchto léčeben a dalších nepsychiatrických zařízení je
prováděn stěr z bukální sliznice, biologický materiál je zasílán do biochemické laboratoře ke
zpracování. Zároveň probíhá dotazníkové šetření.
Získaná data jsou zpracována pomocí statistických testů: popisná statistika, testy pro dva
výběry – t-test, χ2, logistické regrese, testování probíhá na 5 % hladině významnosti (Stata
10).
Výběr osob do jednotlivých souborů vychází z diagnostických kritérií:
1. Nemocní ACH:
− MMSE pod 24 bodů,
− klinický průběh – plíživě vzniklý kognitivní defekt,
− vyloučení jiných důvodů demence včetně CT mozku (3).
2. Kontrolní skupina:
− pacienti nemají ACH,
− MMSE 28 bodů a více,
− odpovídající věk – + 5let a pohlaví.
Výsledky
V souboru je testováno 361 respondentů ve skupině případů a 130 respondentů ve skupině
kontrolní.
V obou skupinách převládá ženské pohlaví, a to téměř v 80 %. Průměrný věk ve skupině
nemocných ACH byl 79 let, ve skupině kontrol 72 let. Podle doby manifestace prvních
klinických příznaků byly zjištěny dvě formy ACH: v 3,32 % se jednalo o onemocnění
s časným počátkem (do věku 65 let) a v 96,68 % o onemocnění s pozdním počátkem.
Zastoupení počtu nemocných v jednotlivých formách onemocnění odpovídá trendu výskytu
ACH.
V rámci genetické hypotézy jsme testovali gen pro apolipoprotein E (ApoE) (tab. 1), gen
pro angiotenzinkonvertázu (ACE) a gen pro receptor CD 36. Gen pro ApoE 4 je lokalizován
na chromozomu 19. Má 6 genotypů v závislosti na třech alelách. ApoE 4 izoforma genu je
významným rizikovým faktorem pro vznik ACH (7).
Výskyt alely E4 signifikantně zvyšuje riziko vzniku ACH (p = 0,00026; OR 2,105; 95 %
IS 1,4027 – 3,1593). V obou souborech se vyskytoval nejčastěji genotyp E3/E3, u případů
v 47,2 %, v kontrolní skupině to bylo 62,7 %. Genotyp E4/E4 se u případů vyskytoval v 9 %,
u kontrol pouze v 1 %.
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Tab. 1. Porovnání alelických frekvencí ApoE
ApoE
Případy
Kontroly

Tab. 2. Porovnání alelických frekvencí ID/ACE
ID/ACE
Případy
Kontroly

E2/E2

1

1

II

79

22

E2/E3

26

14

ID

175

63

E2/E4

11

5

DD

97

42

E3/E3

163

79

celkem

351

127

E3/E4

135

26

E4/E4

9

1

celkem

345

126

Gen pro ACE je lokalizován na chromozomu 17 v oblasti q23. Polymorfismus I/D má 3
genotypy – DD, II, ID. Genotypy s přítomnou alelou I jsou rizikové pro vznik ACH (8).
Přítomnost alely I zvyšuje riziko výskytu Alzheimerovy choroby (OR 1,239; 95% IS
0,9559 – 1,3265), dle hodnoty p = 0,16 však rozdíly ve výskytu nejsou statisticky významné.
V obou souborech se vyskytoval nejčastěji genotyp ID téměř v 50 % (tab. 2).
Gen pro receptor CD 36, v případě tohoto genu je předpokládané riziko u alely A.
Polymorfismus CD36 ovlivňuje hladinu cholesterolu a LDL. Přítomnost alely A zvyšuje
riziko výskytu ACH (OR 1,262; 95% IS 0,92 – 1,73). Dle hodnoty p = 0,17 rozdíly ve
výskytu nejsou zatím statisticky významné.
Závěr
V rámci asociační studie byly porovnávány alelické a genotypové frekvence
polymorfizmů genů pro angiotenzinkovertázu, apolipoprotein E a receptor CD36 mezi
pacienty s Alzheimerovou chorobou a kontrolními osobami. Z výsledků vyplývá pouze vztah
mezi přítomností alely E4 genu pro apolipoprotein E a vyšším rizikem Alzheimerovy
choroby. Jeho vysoká statistická významnost jej činí možným diagnostickým markerem
ACH také v české populaci. V průběhu dalších analýz bude zkoumán především vztah ApoE
polymorfizmů v kombinaci s dalšími polymorfizmy na vznik Alzheimerovy choroby. U genu
pro angiotenzinkovertázu (polymorfizmus I/D ACE) se projevila pouze marginální závislost.
Vliv na riziko vniku ACH se na zkoumaném polymorfizmu genu pro receptor CD36 také
zatím neprokázal.
Výzkum v problematice neurodegenerativních chorob probíhá velmi intenzivně na celém
světě. Vzhledem k tomu, že ACH je velmi závažné onemocnění s řadou nejasností, je potřeba
nadále hledat další potvrzení předpokládaných rizik. Problematika seniorů patří mezi prioritní
programy na nejvyšší úrovni našeho státu. Podle demografické prognózy zpracované Českým
statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve
věku 85 a více let (ve srovnání se 101 718 v roce 2006) a téměř tři miliony osob starších 65
let (31,3 %). Vláda ČR si ve svém programovém prohlášení stanovila za jednu z priorit
věnovat zvýšenou pozornost kvalitě života ve stáří.
Alzheimerova choroba představuje významný veřejně zdravotnický problém. Výskyt
onemocnění neustále stoupá, je třeba intenzivně studovat všechny potenciální rizikové
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faktory, které mohou k jejímu vzniku přispívat. Znalost působení rizikových faktorů může
významně přispět k prevenci tohoto závažného onemocnění.
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Pod pojem suicidalita řadíme suicidální myšlenky a suicidální chování. Suicidální chování
definujeme jako akt úmyslného sebepoškození s fatálními (sebevražda) nebo nefatálními
(sebevražedný pokus; tentamen suicidii; TS) následky. Nejednotnost definice je jedním
z důvodů diskrepance výsledků různých studií (6). Evropské studie definují pojem
sebevražedný pokus jako úmyslné sebepoškozující chování s úmyslem sebevraždy (6).
V amerických studiích je definice pojmu komplexní a obsahuje několik dimenzí (7). Důležitý
je stupeň poškození, letalita použité metody a míra sebevražedného úmyslu.
Publikované výsledky studií naznačují, že suicidalitu neovlivňuje závažnost psychického
onemocnění, ale osobnostní predipozice, která představují genetické faktory, raný traumatický
zážitek, chronické onemocnění a abúzus alkoholu a omamných a psychotropních látek (12).
Výzkumy naznačují také významný vliv aktuální životní situace, poklesu životní úrovně,
ztráty zaměstnání a dalších traumatizujících životních událostí typu ztráty blízké osoby a
osamělosti v určitých životních obdobích jako faktorů predisponujících a zvyšujících riziko
tentamen suicidii (1). Epidemiologické studie potvrzují také skutečnost, že u jedné osoby se
v průběhu života mohou vyskytovat opakované TS, a to se stoupajícím rizikem dokonání
suicidia.
Počet sebevražd má v České republice stoupající tendenci. Tato tvrzení podporují i
informace ČSÚ (11), který zaznamenal v letech 1985 a 2012 stoupající tendenci. V České
republice v posledních čtyřech letech zemřelo na úmyslné sebepoškození v roce 2008 celkem
1 379 osob, v roce 2009 celkem 1 464 osob, v roce 2010 celkem 1 502 osob a v roce 2011
celkem 1 589 osob.
Nejvyšší podíl úmrtí u mužů připadá na úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění
(KVO), V roce 2011 v ČR zemřelo přibližně 106 800 obyvatel. Z toho 45 % mužů na
následky KVO, 27,1 % ze všech úmrtí u mužů připadalo na nádorová onemocnění. Jako další
1

Výzkum byl financován z projektu GAJU TYM 103/2013/S
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v pořadí jsou úmrtí na úrazy a otravy (8 %). Celkový počet zemřelých mužů na vnější příčiny
byl 2,3-násobně vyšší než počet zemřelých žen. Dále následují úmrtí na choroby dýchacího
systému a trávící soustavy.
U žen jsou nejčastější příčinou úmrtí následky KVO. Dále jsou to nádory a na třetím místě
onemocnění dýchací a trávící soustavy. Z celkového počtu 5 973 všech zemřelých na vnější
příčiny tvořily sebevraždy (úmyslné sebepoškození) 27 % a dopravní nehody 15 % (13).
Suicidalita jednoznačně představuje závažnou a častou příčinu úmrtí mužů i žen v České
republice. Prevenci by se z tohoto důvodu měla věnovat dostatečná pozornost. Součástí
prevence by jednoznačně měla být dostatečná informovanost populace o suicidalitě,
suicidálním riziku a rozpoznání presuicidálního syndromu (8). V rámci výuky předmětu
výchova ke zdravému životnímu stylu je naprosto nezbytné již na základních školách zařadit
do výuky kromě prevence užívání návykových látek (4) i edukaci v problematice
sebepoškozování včetně sebevražd, neboť tyto problémy, jak bylo výše uvedeno, spolu úzce
souvisí. Ministerstvo zdravotnictví si tuto skutečnost plně uvědomuje a v rámci dotačního
programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví dlouhodobě finančně podporuje
celostátní projekt Škola podporující zdraví, který prevenci sebevražedného chování zahrnuje
(2). Nezastupitelnou roli v prevenci mají všeobecní praktičtí lékaři. Mohou včas odhalovat a
pozitivně ovlivňovat rizikové (preventabilní) faktory chování, zejména s ohledem na
nízkoprahovou dostupnost jimi poskytované péče (10). Např. u drogové závislosti, ale také u
stoupajícího počtu sebevražd (Řecko), byl prokázán vliv ekonomické krize (2). Sebevraždy je
možno označit za dlouhodobý problém veřejného zdraví a je nezbytné v rámci naplňování
národní zdravotní politiky se tomuto problému systematicky a dlouhodobě věnovat (4).
Metody
Na psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., jsme realizovali
retrospektivní studii. Cílem studie bylo porovnat dva soubory pacientů léčených a
vyšetřených na tomto oddělení v letech 1985 a 2012. Údaje byly získány ze zdravotní
dokumentace vyšetřených pacientů. Soubory byly porovnány z hlediska některých
epidemiologických charakteristik, pohlaví, věku, vzdělání, charakteru TS, přítomnosti
psychoaktivní látky, diagnózy duševní poruchy atd.
Získané informace byly porovnány s údaji ÚZIS pro referenční roky 1985 a 2012. V roku
1985 bylo na psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., celkem
hospitalizováno 1 195 pacientů, ze kterých u 68 (5,69 %) byla stanovena TS diagnóza. V roce
2012 z celkem vyšetřených 3 826 pacientů byla diagnóza TS stanovena u 212 pacientů
(5,54 %). Soubory jsou srovnatelné z hlediska věku a pohlaví (tab. 1).
Výsledky
V roce 1985 byl na Psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.,
vyšetřeno 1 195 pacientů, z toho přibližně 55 % tvořily ženy a 45 % muži. Z celkového počtu
léčených 68 pacientů mělo dg. TS (5,69 %). V roce 2012 to bylo 3 826 pacientů, z toho 212
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(5,54 %) mělo stanovenou diagnózu TS. Počty hospitalizovaných pacientů se zvýšily
trojnásobně (tab. 1).
Tab. 1. Epidemiologické charakteristiky porovnávaných soubor
1978
1 005
M: 392 / 39 %
Ž: 613 / 61 %

1985
1 195
M: 539 / 45,11 %
Ž: 656 / 54,89 %

2002
1 631
M: 789 / 48,38 %
Ž: 842 / 51,62 %

2012
3 826
M: 1789 / 46,76 %
Ž: 2037 / 53,24 %

39 / 3,88 %

68 / 5,69 %

38 / 2,33 %

212 / 5,54 %

M: 23/ 58,97 %
Ž: 16/ 41,21 %

M: 36 / 52,94 %
Ž: 32 / 47,06 %

M: 21 / 55,26 %
Ž: 17 / 44,74 %

M: 147 / 69,34 %
Ž: 65 / 30,66 %

Věk
(rozpětí/průměr)

18 – 105
37,54 r.

18 – 92
36,33 r.

18 – 85
36,54 r.

18 – 89
37,86 r.

Vzdělání

VŠ: 0, SŠ: 4,
Ošbn: 13, ZŠ: 22

VŠ: 1, SŠ: 5, Ošbn:
25,ZŠ: 37

VŠ: 2, SŠ: 4,
Ošbn: 18, ZŠ: 14

VŠ: 5, SŠ: 54
Ošbn: 123, ZŠ: 30

Celkový počet
hospitalizovaných
(n / %)
Počet pacientů
s TS / %
Pohlaví (n / %)

Z hlediska pohlaví v roce 1985 přibližně 45 % souboru s dg. s TS tvořili muži a v roce
2012 muži představovali již 69 %. Tato tendence byla zaznamenána i v souboru všech
léčených pacientů, i když rozdíly nejsou tak významné (1985 – 45 % souboru, 2012 – 47 %
souboru).
Z hlediska zastoupení dg. podle MKN 10 při TS dochází k významnému nárůstu pacientů
s poruchou osobnosti – v roce 1985 jich bylo celkem 10 a v roce 2012 celkem 85 (tab. 2).
V případě duševní poruchy vyvolané psychoaktivní látkou šlo v roce 1985 o 23 pacientů,
v roce 2012 to bylo již 105 pacientů. Toto zjištění je též v souladu s incidencí problémových
uživatelů drog (4).
Tab. 2. Zastoupení diagnóz dle MKN 10 při TS
Schizofrenie, schiz. poruchy
a poruchy s bludy
Poruchy nálady
Neurotické poruchy
Poruchy osobnosti
Duševní poruchy vyvolané
psychoaktivní látkou

1978

1985

2002

2012

4

7

5

10

endogenní – 12
reaktivní – 7
1
4

endogenní – 11
reaktivní – 15
2
10

endogenní – 1
reaktivní – 3
0
15

endogenní – 1
reaktivní – 10
1
85

11

23

14

105

V porovnávaných letech šlo nejčastěji o úmyslné sebepoškození medikamenty. V roce
1985 to bylo 40 a v roce 2012 celkem 153 pacientů. Suicidální aktivita byla v obou
porovnávaných letech poměrně často spojená s konzumací alkoholu (21 pacientů v roce 1985,
98 pacientů v roce 2012) (tab. 3).
Nejčastějším TS v roce 1985 byl typ zkratový, v roce 2012 demonstrativní. V čase ubývá
patologický typ (tab. 4). Nebyl zaznamenám rozdíl z hlediska věku. Průměrný věk v roce
1985 byl 36,3 a v roce 2012 37,9. Z hlediska vzdělání souboru byla v roce 1985 převaha
pacientů s dg. TS se základním vzděláním – celkem 37 – a v roce 2012 se středním vzděláním
bez maturity.
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Tab. 3. Charakter TS v letech 1985 a 2002
1978
2
1
8
3
1
16
8
39

Úmyslné sebepoškození chemickými látkami
Úmyslné sebepoškození plynem
Úmyslné sebepoškození ostrým a tupým předmětem
Úmyslné sebepoškození strangulací
Úmyslné sebepoškození skokem /most, okno/
Kombinované úmyslné sebepoškození
Úmyslné sebepoškození medikamenty
Celkem

1985
4
2
17
3
2
21
19
68

2002
1
1
8
1
1
18
8
38

2012
0
1
53
2
3
98
55
212

Tab. 4. Porovnání typů TS v letech 1978, 1985, 2002, 2012
Typ TS

zkratový

demonstrativní

patologický

celkem

1985

29

26

13

68

1978

18

14

7

39

2002

21

16

1

38

2012

80

130

2

212

Diskuze
V posledních pěti letech v ČR dochází k nárůstu počtu zemřelých na dg. suicidium.
V roce 2008 to bylo 1 379 osob, v roce 2009 to bylo 1 464 osob, v roce 2010 to bylo 1 502
osob a v roce 2011 1 589 osob.
K podobným závěrům dospěli autoři v rámci retrospektivní deskriptivní studie v oblasti
TS prováděné na Psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. V roce 1985
bylo na psychiatrickém oddělení vyšetřeno 1 195 osob, z toho 656 žen (55 %) a 539 mužů
(45 %). V roce 2012 byl zaznamenán nárůst počtu hospitalizovaných pacientů na 3 826,
z toho 2 037 žen (53 %) a 1 789 mužů (47 %), tedy prakticky třikrát více než v roce 1985. Do
roku 2012 dominují závislosti na alkoholu a jiných látkách, deprese, schizofrenie, poruchy
přizpůsobení, deliria, neurózy, demence. Analýzou dokumentace bylo zjištěno, že dochází
k rehospitalizaci pacientů. Dominujícím prostředkem k sebevražednému pokusu byly léky,
tuto skutečnost potvrzovaly velké zásoby v domácnostech. V roce 1985 bylo 68 pacientů s dg.
TS v anamnéze. V roce 2012 jich bylo 212.
Zvětšil se rozdíl mezi pohlavím v neprospěch mužů. V roce 1985 představovali muži
přibližně 45 %, v roce 2012 to bylo 69 %. Nárůst mezi roky 1985 až 2012 tedy činil ve
skupině mužů 14 %. Průměrný věk sledovaného souboru byl 36 let v roce 1985 a 38 let v roce
2012.
Způsob realizace se v čase nemění. Nejčastěji byl TS realizován medikamenty. Ve
vysokém procentu byl kombinován s alkoholem. Příčiny autory zjištěného nárůstu TS,
diagnostikovaného na Psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., mohou
být způsobené vyšším počtem hospitalizovaných pacientů v roce 2012 (celkem 3 826).
Spádová oblast zůstává stejná. V našem výzkumu se jeví vztah mezi úrovní vzdělání a sklony
k TS. V roce 1985 činilo z 68 hospitalizovaných s diagnózou TS 37 osob se základním
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vzděláním. Roku 2012 z celkových 212 hospitalizovaných s touto diagnózou mělo základní
vzdělání 30 osob, ale 123 osob mělo střední odborné vzdělání bez maturity.
V čase jsme zaznamenali také změny v typech TS. V roce 1985 nejčastějším typem TS
byl zkratový typ (u 29 osob) na druhém místě byl typ demonstrativní. V roce 2012 dominoval
typ demonstrativní (130 pacientů). Zkratový typ se vyskytl u 80 pacientů. Zjištěné skutečnosti
by mohly korespondovat s celkovou sociální situací a nezaměstnaností v ČR a zadlužením
domácností, eventuálně se neužíváním omamných a psychotropních látek.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že počet sebevražd a sebevražedných pokusů má v České
republice vzrůstající tendenci. Provedená retrospektivní studie potvrdila nárůst ve výskytu TS
mezi lety 1985 a 2012. V posledních pěti letech došlo v ČR k nárůstu počtu sebevražd. V roce
2008 to bylo 1 379 osob, v roce 2011 to bylo 1 589 osob. Byly zaznamenány rozdíly v typu
TS. Věkový průměr se v čase nemění. Ve vzdělání pacientů dominuje základní vzdělání nebo
střední vzdělání bez maturity. Převažuje užití medikamentů v kombinaci s alkoholem.
Převažoval zkratový a demonstrativní typ TS. Na základě zjištěných skutečností se lze
domnívat, že pochybnost pacientů v rozhodnutí ukončit svůj život je v přímé úměře s užitím
medikamentů.
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Traumatický úraz mozgu (TBI) môžeme definovať ako traumaticky indukovaný úraz
a/alebo fyziologické poškodenie funkcií mozgu vplyvom pôsobenia vonkajších síl. TBI je
sprevádzaný vznikom alebo zhoršením minimálne jedného z uvedených klinických príznakov
bezprostredne po úraze: perióda straty alebo zhoršenia vedomia, postraumatická amnézia,
zmena vedomia/mentálneho stavu, dočasný alebo trvalý neurologický deficit a intrakraniálna
lézia (1). Príčinami TBI sú najčastejšie dopravné nehody, pády a úrazy pri športe (2).
Podľa odhadov je na svete ročne postihnutých TBI 10 miliónov ľudí (3), odhadovaná
incidencia TBI v Európe je 235 prípadov na 100 000 obyvateľov (4). Problematike TBI je
dôležité venovať pozornosť aj kvôli ekonomickým následkom TBI v podobe výraznej
ekonomickej záťaže pre jednotlivcov, rodiny a spoločnosť (5).
TBI sa považujú za významný verejno-zdravotnícky problém. Na navrhnutie účinných
opatrení a ich následnú evaluáciu je dôležité mať k dispozícii informácie o epidemiológii,
externých príčinách, rizikových faktoroch, nákladoch, spoločenskom vplyve TBI a podobne.
Tieto informácie zatiaľ na Slovensku nie sú dostatočne popísané.
Cieľom štúdie bolo popísať úmrtnosť na TBI na Slovensku v rokoch 2009 – 2012,
identifikovať rizikové populačné skupiny obyvateľov Slovenska a popísať externé príčiny
smrti a miesta úmrtia v dôsledku TBI.
Materiál a metódy
V deskriptívnej štúdii analyzujeme údaje o príčinách smrti na Slovensku, ktoré nám
poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) za obdobie rokov 2009 – 2012. Do
súboru sme zaradili úmrtia, ktoré spĺňali kritériá CDC pre úmrtie v dôsledku TBI. Pretože
v údajoch poskytnutých ŠÚSR neboli všetky úmrtia kódované trojmiestnym kódom podľa
MKCH-10, zaradili sme do nášho súboru úmrtia kódované dvojmiestnym kódom MKCH-10
(tab. 1).
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Tab. 1. Kritéria zaradenia úmrtí k úmrtiam v dôsledku TBI podľa CDC a na Slovensku
Popis
Otvorená rana hlavy
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Poranenie zrakového nervu a zrakových
ciest
Vnútrolebkové poranenie
Drvivé poranenie hlavy
Iné a nepresne určené poranenia hlavy
Otvorené rany hlavy a krku
Zlomeniny postihujúce hlavu a krk
Drvivé poranenia hlavy a krku
Poranenia mozgu a hlavových nervov s
poraneniami nervov a miechy na úrovni krku
Neskoré následky poranení hlavy

Kritéria pre zaradenie úmrtia
k úmrtiu v dôsledku TBI podľa
CDC
S01.0-S01.9
S02.0, S02.1, S02.3, S02.7- S02.9

Kritéria pre zaradenie
úmrtia k úmrtiu
v dôsledku TBI v SR
S01.0-S01.9
S02.0-S02.9

S04.0

S04.0-S04.9

S06.0-S06.9
S07.0, S07.1, S07.8, S07.9
S09.7-S09.9
T01.0
T02.0
T04.0

S06.0-S06.9
S07.0-S07.9
S09.0-S09.9
T01.0-T01.9
T02.0-T02.9
T04.0-T04.9

T06.0

T06.0-T06.9

T90.1, T90.2, T90.4, T90.4,
T90.5, T90.8, T90.9

T90.0-T90.9

Poznámka: CDC, 2010
Výsledky sú prezentované ako hrubé úmrtnosti na 100 000 obyvateľov prípadne ako percentá

Výsledky
Počty úmrtí, úmrtnosť a priemerný vek pri úmrtí
Celkovo sme za štyri sledované roky identifikovali a analyzovali 2 327 úmrtí v dôsledku
TBI (2009: 10,96 úmrtí na 100 000 obyvateľov; 2010: 11,07 úmrtí na 100 000 obyvateľov;
2011: 10,86 úmrtí na 100 000 obyvateľov; 2012: 10,1 úmrtí na 100 000 obyvateľov). Z tohto
počtu predstavovali 80 % muži. Priemerný vek pri úmrtí mužov bol 53,5 roka (SD ± 18,4)
a priemerný vek pri úmrtí žien bol 62,9 roka (SD ± 22,7). Pri rozdelení zomretých do
vekových skupín možno konštatovať, že u mužov narastá úmrtnosť v priebehu jednotlivých
vekových skupín lineárne. U žien je úmrtnosť v priebehu vekových skupín stabilizovaná
s výrazným nárastom po 65. roku života (obr. 1 a 2).
Mechanizmus vzniku úrazu podľa veku a pohlavia
Za sledované štvorročné obdobie bol v celej populácii SR najvýznamnejšou príčinou TBI pád
(39 %), nasledovaný bližšie neurčenými udalosťami s neurčeným úmyslom (24 %) a
dopravnými nehodami (21 %). Podiel pádov na príčinách TBI sa v priebehu sledovaného
obdobia zvyšoval z 36 % v roku 2009 na 41 % v roku 2012. Taktiež sa zvyšoval aj podiel
bližšie neurčených udalostí s neurčeným úmyslom (2009: 24 %; 2012: 26 %) a naopak, podiel
dopravných nehôd na TBI sa znižoval (2009: 22 %; 2012: 18 %) (obr. 3).
Ak porovnáme externé príčiny vzniku TBI podľa pohlavia, prídeme k rovnakému poradiu
príčin ako v celej populácii, pričom je potrebné poznamenať, že u žien sa častejšie
vyskytovali TBI v dôsledku pádov (42 % u žien vs. 37 % u mužov) a u mužov sme
zaznamenali výrazne vyššiu proporciu TBI spôsobených strelnými zbraňami (4 % u žien vs.
15 % u mužov).
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Obr. 1. Hrubá vekovo-špecifická úmrtnosť v dôsledku TBI u mužov na Slovensku v rokoch 2009 – 2012

Obr. 2. Hrubá vekovo špecifická úmrtnosť v dôsledku TBI u žien na Slovensku v rokoch 2009 – 2012

Pri pohľade na obr. 4, na ktorom je veková distribúcia príčin TBI, možno vidieť, že
v sledovanom štvorročnom období deti vo veku 0 – 9 rokov najčastejšie zomierali na TBI v
dôsledku dopravných nehôd (50 %) a pádov (23 %). Ľudia vo veku 10 – 19 rokov a 20 – 29
rokov najčastejšie zomierali na TBI v dôsledku dopravných nehôd (77 %, resp. 56 %), 30- až
39-roční okrem dopravných nehôd (32 %) zomierali aj na TBI spôsobený strelnou zbraňou
(24 %). V tejto vekovej skupine sa zvyšuje aj výskyt pádov (21 %). Vo vyšších vekových
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skupinách sa zvyšuje podiel pádov (až na 50 % v najstarších vekových skupinách) a bližšie
neurčených udalostí s neurčeným úmyslom (až na 34 % u 85+ ročných) a klesá podiel
dopravných nehôd (okolo 9 % v najstarších vekových skupinách). Pri zohľadnení pohlavia
nedochádza k významným odchýlkam od predchádzajúceho popisu.

Obr. 3. Externé príčiny TBI na Slovensku v rokoch 2009 – 2012

Miesto úmrtia
Miesto úmrtia je kategorizované tak, ako to dovoľovali údaje z Listu o prehliadke
mŕtveho (doma, v nemocnici, pri preprave, na ulici, v zariadení pre dlhodobo chorých a iné).
Miesto úmrtia bolo popísané u 1 132 úmrtí (48,6 %). Z tohto počtu zomrelo najviac pacientov
v nemocnici (49 %), doma (28 %) a inde (12 %). Na ceste a v zariadeniach pre dlhodobo
chorých zomrelo v dôsledku TBI po 5 % pacientov. Len malé percento (1 %) pacientov
zomrelo pri prevoze.
Diskusia
Hrubá úmrtnosť v dôsledku TBI bola na Slovensku v rokoch 2009 až 2012 v rozsahu od
10,1 úmrtí na 100 000 obyvateľov v roku 2012 do 11,07 úmrtí na 100 000 obyvateľov v roku
2011.
Zo zomrelých v dôsledku TBI až 80 % predstavovali muži. Vo všeobecnosti muži majú
vyššie riziko vzniku TBI a úmrtia v jeho dôsledku v porovnaní so ženami (6, 7, 8).
Počet úmrtí v dôsledku TBI stúpa s rastúcim vekom (9). S každým pribúdajúcim rokom
života v čase zranenia sa zvyšuje riziko úmrtia o 8 % (8). V USA je najvyššia
pravdepodobnosť vzniku TBI u detí mladších ako 4 roky, starších adolescentov (15- až 19ročných) a starších ako 65 rokov; najvyššia úmrtnosť v dôsledku TBI je u starších ako 75
rokov (6). Na Slovensku u mužov bol zaznamenaný v jednotlivých vekových kategóriách
lineárny nárast úmrtnosti, u žien výraznejší po 65. roku života.
Najčastejšou príčinou TBI na Slovensku boli pády (39 %). Riziko pádov stúpalo
s rastúcim vekom. Aj podľa WHO rizikovou skupinou sú najmä osoby staršie ako 70 rokov.
Riziko pádu sa zvyšuje u starších osôb s významným obmedzením, závratmi, zhoršením
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kognitívnych funkcií, s posturálnou hypertenziou, zhoršeným zrakom a u osôb, ktoré
prekonali mozgový infarkt (10).
Zaujímavá je skutočnosť, že druhou najčastejšou externou príčinou TBI na Slovensku sú
bližšie neurčené udalosti s neurčeným úmyslom (24 %). Znamená to, že u 24 % úmrtí
nevieme špecificky určiť externú príčinu smrti.
Doprava, ktorá zahŕňa pasažierov osobných a nákladných automobilov, cyklistov a
motocyklistov, chodcov zrazených automobilom a s menšou frekvenciou lietadlá, plavidlá a
poľnohospodárske stroje, sa považuje za najčastejšiu príčinu TBI na svete (7, 10), na
Slovensku je príčinou 21 % úmrtí. Podľa WHO sa do roku 2020 predpokladá, že doprava sa
presunie z 9. na 3. miesto v počte DALYs a v rozvojových krajinách dokonca na druhé miesto
(10).
Naša štúdia je zaťažená viacerými limitáciami. Tie vyplývajú z použitej metódy práce.
Zaradenie úmrtí k úmrtiam v dôsledku TBI podľa odporúčaní CDC by bolo presnejšie, ale
v našich podmienkach nebolo možné z dôvodu nedostatočného využívania trojmiestnych
kódov MKCH-10 pri identifikácii príčin úmrtí, čo mohlo spôsobiť nadhodnotenie výsledkov.
Taktiež miesta úmrtia pacientov v dôsledku TBI boli obmedzené len na tie, ktoré boli
špecifikované v LoPM.
Záver
Úmrtia v dôsledku TBI predstavujú významný verejno-zdravotnícky problém aj na
Slovensku. Preventívne opatrenia odporúčame smerovať na populačné skupiny podľa toho,
ktoré príčiny smrti ich najviac ohrozujú. V mladších vekových skupinách je potrebné zamerať
pozornosť na prevenciu TBI v dôsledku dopravných nehôd a pádov, v starších vekových
skupinách najmä na prevenciu pádov.
Presnejší popis epidemiologickej situácie TBI na Slovensku bude možný v prípade
využívania trojmiestneho kódu MKCH-10 na kódovanie úmrtí.
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Neplodnosť žien a mužov je novodobý fenomén, ktorý má multifaktoriálne príčiny a je
vážnym, nielen zdravotným, ale aj sociálnym problémom. Dôležitú úlohu tu okrem iného zohráva
aj nevhodný životný štýl populácie, v ktorom absentuje pohybová aktivita, ako aj vplyv
oxidačného stresu a znížená antioxidačná kapacita organizmu.
Funkčné poruchy pohybového systému ako jedna z príčin funkčnej sterility žien a možnosti
ovplyvnenia cvičením
Medzi funkčné poruchy pohybového systému, ktoré sa u neplodných žien často vyskytujú,
patria funkčné poruchy v sakroiliakálnom kĺbe a v oblasti svalov panvového dna a insuficiencia
hlbokého stabilizačného systému – porucha súhry medzi bránicou a panvovým dnom
sprevádzaná poruchou regulácie vnútrobrušného tlaku (9).
Rehabilitačná metóda podľa Mojžíšovej, ktorá je využiteľná aj v liečbe funkčnej ženskej
sterility, je založená na reflexnom ovplyvnení nervovosvalového aparátu panvového dna s
využitím liečby pohybom v oblasti lumbálnej chrbtice, krížovej kosti, panvy, kostrče a svalov,
ktoré vplývajú na ich vzájomnú polohu. V priamej závislosti na situácii v tejto časti pohybového
aparátu dochádza cestou vegetatívneho nervového systému (parasympatika) k vplyvu na ženské
pohlavné orgány. V prípade úspešného rehabilitačného zásahu dochádza k normalizácii funkcie a
odstráneniu následkov dysfunkcie, čiže funkčnej sterility.
Pozitívny účinok špeciálneho súboru cvičení podľa Mojžíšovej v liečbe preukázali viaceré
vedecké štúdie. Okrem iného sa opísali aj prípady úspešného ovplyvnenia sterility (6, 10, 16).

1

Práca bola podporená grantom VEGA 1/1045/12 a VEGA 1/0614/12
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Túto zostavu cvičení v roku 1987 oficiálne uznalo ministerstvo zdravotníctva ako liečebnú
metódu.
Naša modifikácia tejto metódy spočíva v rozšírení zostavy o cvičenia na aktiváciu svalov
hlbokého stabilizačného systému. Princíp aktivácie svalov hlbokého stabilizačného systému
spočíva hlavne v edukačnom procese, kde je cieľom identifikácia patologických, a nácvik
správnych pohybových vzorcov pomocou vplyvu na príslušné svaly v ich koaktivačnej
a stabilizačnej činnosti, pričom musia byť v súhre s ostatnými svalmi (15).
Oxidačný stres ako jedna z príčin funkčnej sterility žien a možnosti jeho ovplyvnenia
Voľné radikály, ako aj reaktívne metabolity (ROS), môžu vznikať v exogénnom i v
endogénnom prostredí. Na jednej strane môžu byť toxické, no zohrávajú aj nenahraditeľnú úlohu
vo fungovaní mnohých biologických javov.
Ak je rovnováha prooxidantmi a antioxidantmi narušená v zmysle nadbytku ROS, vznikne
oxidačný stres (OS), ktorý ovplyvňuje organizmus ženy počas celého reprodukčného obdobia
života i klimaktéria. ROS ovplyvňujú viaceré fyziologické procesy pri zrení a oplodnení vajíčok,
v embryonálnom vývoji a tehotenstve. OS moduluje s vekom súvisiaci pokles plodnosti, zohráva
významnú úlohu počas tehotenstva, v priebehu pôrodu a môže byť príčinou predčasného pôrodu.
Obranou voči škodlivému pôsobeniu oxidatívneho stresu sú viaceré antioxidačné látky a
enzýmy, ktoré sa nachádzajú v organizme, ako aj viaceré zložky výživy s antioxidatívnym
účinkom (vitamíny E, C, betakarotén, koenzým Q10), ktoré sa zúčastňujú na procese
odstraňovania voľných radikálov.
Početné štúdie preukázali, že oxidačný stres hrá úlohu aj v patofyziológii neplodnosti
u mužov aj u žien a potvrdili pozitívny efekt suplementácie antioxidamtmi na zníženie
oxidačného stresu a na plodnosť (1 – 5, 11 – 14).
V našom výskume sme chceli dokázať pozitívny účinok kombinovaného pôsobenia cvičení
a suplementácie antioxidantmi. Aj keď nie všetky príčiny sterility je možné úspešne ovplyvňovať,
predpokladali sme, že súčasným ovplyvnením dvoch veľmi dôležitých príčin sterility dôjde
k zvýšeniu možnosti prirodzeného počatia.
Sledovaný súbor a metódy
V práci sme sa zamerali na ženy s funkčnou neplodnosťou vo veku 32 až 38 rokov, ktoré
nevykonávali pravidelne žiaden druh športu. Vyžadovali sme u nich gynekologické vyšetrenie
potrebné pre vylúčenie organickej príčiny neplodnosti. U ich partnerov sme požadovali
vyšetrenie na potvrdenie normospermie.
Naša intervencia bola zameraná na dva faktory funkčnej sterility, a to na funkčné poruchy
svalov panvového dna žien a oxidačný stres. Na ovplyvnenie funkčných porúch svalového
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systému sme zvolili 6-mesačný program – zostavu špeciálnych cvičení (modifikovaná metóda
podľa Mojžíšovej) a na zlepšenie antioxidačného stavu suplementáciu antioxidantmi. Výskumný
súbor tvorili ženy bez organických príčin sterility, ktorých partneri mali potvrdenú
normospermiu.
Ženy sme rozdelili do troch skupín:
1. skupina – pohybová aktivita (PA) – modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej,
2. skupina – suplementácia antioxidantmi (AOX) – CARNI-QNol®,
3. skupina – pohybová aktivita + suplementácia antioxidantmi (PA+AOX) – CARNI-QNol®.
Zloženie suplementu (obsah aktívnych látok): 30 mg ubiquinolu, 250 mg L-karnitínu (ako Lkarnitín fumarát 440 mg), 50,34 mg vitamínu E, 12 mg vitamínu C.
Dávkovanie: 2 tobolky denne počas 6 mesiacov.
Pre sledovanie úrovne oxidačného stresu sme použili vyšetrenie TBARS (thiobarbituric acid
reactive substances) v plazme, ktorý je ukazovateľom peroxidácie lipidov (7). Vybrané oslabené
svaly a svalové skupiny, ako aj najčastejšie skrátené svaly lumbálnej chrbtice, svalov v oblasti os
sacrum, oblasti trupu a panvového dna, sme vyšetrovali izolovane klasickou metódou, alebo ako
funkčné svalové skupiny funkčným svalovým testom podľa Jandu (8). Svalovú silu sme hodnotili
v škále 0 – 5, skrátené svaly v škále 0 – 2.
Výsledky a diskusia
Pri vstupnom vyšetrení sme preukázali vo všetkých skupinách výskyt funkčných svalových
porúch v zmysle svalovej dysbalancie a laterálnej diferencie, ako aj výskyt zvýšenej hladiny
parametrov oxidačného stresu stanovovaných v krvnej plazme.

Obr. 1. Zmeny úrovne parametrov oxidačného stresu po 3 a 6 mesiacoch v skupine AOX
(***p < 0,001; **p < 0,01)
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Obr. 2. Zmeny úrovne parametrov oxidačného stresu po 3 a 6 mesiacoch v skupine PA+AOX
(*p < 0,05)

Po 6-mesačnej intervencii došlo k štatisticky významnému zníženiu hladiny parametrov
oxidačného stresu v skupinách so suplementáciou antioxidantmi (obr. 1, 2) a štatisticky
nevýznamné v skupine PA (bez suplementácie) (obr. 3).

Obr. 3. Zmeny úrovne parametrov oxidačného stresu po 3 a 6 mesiacoch v skupine PA

Predpokladali sme, že v skupine s kombinovaným pôsobením (PA+AOX) dôjde
k výraznejšiemu ovplyvneniu parametrov oxidačného stresu v porovnaní so skupinami PA a
AOX, tento predpoklad sa však nepotvrdil (obr. 4, 5). Domnievame sa, že pohybová aktivita vo
forme špeciálnej zostavy cvičení nebola z hľadiska objemu a intenzity na takej úrovni, ktorá by
ešte viac mohla zlepšiť parametre oxidačného stresu nad úroveň, akou pôsobili suplementy.
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Náš predpoklad, že v skupinách cvičiacich modifikovanú zostavu cvičení Mojžíšovej (PA,
PA+AOX) dôjde k významnému pozitívnemu ovplyvneniu funkčných porúch pohybového
aparátu v zmysle dysbalancie svalov v oblasti panvy v porovnaní so skupinou necvičiacich
(AOX), sa potvrdil. Preukázali sme signifikantný rozdiel v hodnotách svalovej sily a úrovne
svalového skrátenia vybraných svalových skupín v skupinách cvičiacich, pričom v skupine
necvičiacich nedošlo k žiadnej zmene (obr. 6, 7, 8, 9).

Obr. 4. Rozdiely v parametroch oxidačného stresu po 3 mesiacoch medzi skupinami

Obr. 5. Rozdiely v parametroch oxidačného stresu po 6 mesiacoch medzi skupinami

V skupine s kombinovanou intervenciou došlo k signifikantnému zníženiu hladiny
parametrov oxidačného stresu, aj k signifikantnému zlepšeniu úrovne svalovej sily a úrovne
svalového skrátenia svalov v oblasti panvy, a z hľadiska konečného cieľa, ktorým bolo
odstránenie funkčnej sterility, sa kombinácia dvoch ovplyvňujúcich faktorov prejavila ako
najefektívnejšia. V tejto skupine sme totiž zaznamenali 45 % tehotných probandiek, zatiaľ čo
v skupine so samotnou suplementáciou to bolo 35 % a v skupine so samotným cvičením 30 %.
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Obr. 6 Priebeh zmien svalového skrátenia flexorov bedrového kĺbu v skupine PA+AOX
Legenda: 0 = neskrátené svaly; 1 = mierne skrátenie; 2 = veľké skrátenie

Obr. 7. Priebeh zmien svalového skrátenia flexorov bedrového kĺbu v skupine PA
Legenda: 0 = neskrátené svaly; 1 = mierne skrátenie; 2 = veľké skrátenie

111

Obr. 8. Priebeh zmien svalového oslabenia extenzorov bedrového kĺbu v skupine PA+AOX
Legenda: 5 – 100% svalovej sily, 4 – 75% svalovej sily, 3 – 50% svalovej sily, 2 – 25% svalovej sily,
1 – 10% svalovej sily, 0 – bez stopy svalovej sily

Obr. 9. Priebeh zmien svalového oslabenia extenzorov bedrového kĺbu v skupine PA
Legenda: 5 – 100% svalovej sily, 4 – 75% svalovej sily, 3 – 50% svalovej sily, 2 – 25% svalovej sily,
1 – 10% svalovej sily, 0 – bez stopy svalovej sily
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Záver
V skupinách cvičiacich žien došlo k štatisticky významnému zlepšeniu stavu funkčných
porúch pohybového systému v oblasti panvy.
V skupinách so suplementáciou antioxidantmi došlo k štatisticky významnému zníženiu
parametrov oxidačného stresu.
Zlepšením parametrov oxidačného stresu so súčasným zlepšením stavu svalovej dysbalancie
v oblasti panvy v skupine s cvičením i suplementáciou sa zlepšili podmienky na prirodzené
počatie a udržanie plodu, čo sa prejavilo v najvyššom počte tehotenstiev (45 %).
Aj keď si uvedomujeme, že funkčná sterilita nie je jednoduchým zdravotným problémom
a jej príčiny sú multifaktoriálne, domnievame sa, súčasným ovplyvnením viacerých faktorov, ako
to bolo v našej štúdii, je možné zvýšiť možnosť prirodzeného počatia výraznejšie.
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Životné podmienky a zdravie, 2014

POROVNANIE NIEKTORÝCH FAKTOROV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
VYSOKOŠKOLÁKOV MEDICÍNSKYCH A NEMEDICÍNSKYCH ODBOROV

T. Kimáková, D. Čarnogurská, M. Korchňáková
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Pojem životný štýl úzko súvisí s pojmom zdravie. Zdravie má v živote človeka najväčšiu
hodnotu. Participujú na ňom nielen genetické, socioekonomické faktory, životné a pracovné
prostredie, ale v najväčšej miere životný štýl. Životný štýl je možné charakterizovať ako
individuálny súhrn postojov, hodnôt a zručností odrážajúcich sa v činnosti človeka (1). Pre
jednotlivca je najdôležitejší fakt, že najmä nezdravá výživa, fyzická inaktivita, fajčenie,
nadmerná konzumácia alkoholu, sú najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu.
Každodenný spôsob života, životný štýl jednotlivca, odráža vplyv dnešnej doby. Nesprávne
výživové návyky, nedostatok fyzickej aktivity, ale i rôzne psychosociálne faktory, ktoré
komplexne pôsobia na jedinca a v konečnom dôsledku sú príčinou ohrozenia zdravia,
ohrozujú nielen dospelých, ale čoraz viac i mladšie vekové skupiny, našu mládež a deti (2).
V našej práci sme sa zamerali na zisťovanie niektorých faktorov životného štýlu študentov
košických univerzít. Vychádzali sme z predpokladu, že vzdelaní jedinci sú i zdravší.
Cieľom práce bolo zistiť a analyzovať možný vplyv vzdelania na životný štýl
vysokoškolskej mládeže. Predpokladali sme, že medici získané poznatky ohľadne prevencie
chronických ochorení aplikujú i v reálnom živote, v zdravom životnom štýle.
Materiál a metódy
Výskum sme realizovali v čase od októbra do decembra 2012 na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach – na Lekárskej fakulte (ďalej len LF UPJŠ), na Technickej univerzite
v Košiciach (ďalej len TUKE), na Stavebnej a Hutníckej fakulte. Oslovili sme 287 študentov
medicínskych a nemedicínskych odborov vo veku 18 – 30 rokov. Študenti medicínskych
odborov tvorili 47,7% (n = 137), z toho mužov 27,0 % (n = 37), žien 72,9 % (n = 100),
študenti nemedicínskych odborov 52,3 % (n = 150), z toho mužov 66,6 % (n = 100) a 33,3 %
(n = 50) žien. Priemerný vek respondentov bol 23,5 rokov. Výskum sme realizovali
dotazníkovou metódou, návratnosť bola 100 %. Dotazník sa členil na viacero tematických
okruhov, týkajúcich sa výživy, fajčenia, alkoholu, pohybovej aktivity, drog, atď., a
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antropometrických hodnôt, ktoré sme u študentov počas výskumu merali. Získané údaje sme
spracovali štatistickým programom Microsoft Excel.
Výsledky a diskusia
Výživa
Sladkosti nevyhľadáva vôbec 6,62 % medikov a 9,75 % technikov, no napriek tomu ich
konzumuje viac ako 7-krát týždenne 9,05 % vysokoškolákov z Lekárskej fakulty a 6,62 %
študentov Stavebnej a Hutníckej fakulty. Zo všetkých opýtaných si sladkosti pravidelne, 4- až
7-krát za týždeň dopraje 14,6 3% študentov medicínskych a 15,67 % študentov
nemedicínskych odborov (obr. 1).

Obr. 1. Porovnanie frekvencie konzumácie sladkostí medzi fakultami

Obr. 2. Porovnanie frekvencie konzumácie zeleniny medzi fakultami

Racionálne stravovanie zahŕňa každodennú konzumáciu zeleniny, čo spĺňa a viac ako 7krát v týždni ju konzumuje 13,58 % medikov a 11,49 % technikov, čo je výrazný pokles
v porovnaní z výskumom Onačillovej a Zeisbergovej z roku 2011, kde dennú konzumáciu
zeleniny udávalo o 10,42 % viac študentov medicínsky a o 6,01 % viac nemedicínsky
vzdelaných študentov (3). Naopak, konzumácii zeleniny sa vyhýba 2,43 % študentov
medicíny a 1,39 % študentov techniky. Zeleninu si 1- až 3-krát týždenne dopraje 11,84 %
respondentov z UPJŠ a 18,81 % respondentov z TUKE (obr. 2).
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Obr. 3. Porovnanie frekvencie konzumácie kuracieho mäsa medzi fakultami

Pravidelný výskyt kuracieho mäsa v jedálnom lístku 1- až 3-krát týždenne sme
zaznamenali u 32,4 % medikov a 30,31 % technikov, čo je v porovnaní zo štúdiou CINDI
o 14 % menej. Kuracie mäso viac ako 7-krát týždenne konzumuje 1,39 % študentov LF UPJŠ
a 2,78 % vysokoškolákov z TUKE (obr. 3). Naproti tomu žiadna, alebo zriedkavá konzumácia
tohto druhu mäsa sa vyskytla u približne 6,96 % zo všetkých probandov.

Obr. 4. Porovnanie denného príjmu čistej vody medzi pohlaviami

Čistou vodou pokryje dennú dávku pitného režimu (2 – 3 l) 16,72 % respondentov
mužského pohlavia zo všetkých opýtaných a len 10,45 % respondentov ženského pohlavia.
Priemerne 1 – 2 l čistej vody a nesladených minerálok denne si dopraje 24,39 % žien a
18,46 % mužov z nášho súboru (obr. 4).
Pohybová aktivita
Pohybovú aktivitu nevykonáva vôbec 30,31 % študentov LF UPJŠ v Košiciach a 38,84 %
študentov TUKE. Fyzickú aktivitu vykonáva menej ako 30 minút denne pravidelne 6- až 7krát týždenne 6,27 % medikov a 5,57 % technikov. Viac ako 30 minút denne 3- až 5-krát
v týždni sa pohybovej činnosti venuje 8,01 % poslucháčov Lekárskej fakulty a 14,28 %
poslucháčov Hutnickej a Stavebnej fakulty (obr. 5 a 6).
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Obr. 5. Porovnanie pohybovej aktivity pod 30 minút medzi fakultami

Obr. 6. Porovnanie pohybovej aktivity nad 30 minút denne medzi fakultami

Z uvedeného vyplýva, že študenti nemedicínskych odborov majú vyššiu pohybovú
aktivitu. Z podobnej štúdie (3) vyplynulo, že študenti LF mali pohybovú aktivitu len v 40 %,
čiže v priebehu jedného roka sa zvýšila o 8, 1 %. Na psychiku človeka má priaznivý účinok
primeraná fyzická aktivita, preto sa u študentov odporúča v ich voľnom čase kompenzovať
študijné nároky pohybovou aktivitou (4).
Návykové látky – alkohol, fajčenie, drogy
Alkohol je u nás najčastejšie užívaná legálna návyková psychoaktívna látka (5). Jeho
konzumácia, v spoločnosti spravidla vysoko tolerovaná, môže viesť k vývoju závislosti.
Z celkového počtu respondentov alkohol nikdy nekonzumuje 11 % opýtaných v oboch
skupinách. Občas konzumujú alkohol študenti UPJŠ v 73 % prípadov a študenti TUKE 75 %.
Ku konzumácii alkoholu vo frekvencii 1- až 3-krát v týždni sa priznali študenti z TUKE
v 18 % a študenti z UPJŠ v 11 %. Konzumácia alkoholu je u respondentov oboch fakúlt veľmi
podobná.
Fajčenie cigariet sa chápe v prvom rade ako prejav závislosti od nikotínu. Nikotín je
v súčasnosti jedinou legálnou psychoaktívnou látkou, ktorá nemá žiadne pozitívne účinky na
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zdravie (5, 6). Zo študentov Technickej univerzity fajčí 47,7 % a zo študentov na LF UPJŠ
prekvapivo fajčí viac, až 52,3 %. Prevalencia fajčenia je na oboch stranách približne rovnaká,
z dôvodu možného stresujúceho štúdia.
Prekvapujúco až 36 % študentov z našej výskumnej vzorky priznalo, že vyskúšalo nejakú
nelegálnu látku (najčastejšie marihuanu), z toho častejšie študenti TUKE – 43 % a študenti
UPJŠ 29 %. Len 1,4 % študentov sa v našom anonymnom dotazníku priznalo, že dlhodobo
užíva marihuanu.
Záver
Životný štýl vysokoškolskej mládeže je aj napriek množstvu informácii dostupných
z masmédií nesprávny. S nesprávnym stravovaním sa stretneme na každom kroku. Klesá
denná konzumácia ovocia a zeleniny, stúpa príjem rýchlo dostupných potravín z tzv.
fastfoodov, čo často súvisí s ubytovaním v študentských domovoch. Napriek skutočnosti, že
sa fyzická aktivita za posledné roky zvýšila, i tak nie je postačujúca. Mladí ľudia preferujú
namiesto odporúčaného pravidelného pohybu – aspoň 30 minút denne – sledovanie televízie
a činnosť na internete, na sociálnych sieťach. Naše očakávania, že študenti lekárskej fakulty
svoje odborné znalosti v problematike životného štýlu prenesú i do reality svojho života viac
ako študenti technických smerov, sa nenaplnili.
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PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE OBEZITY
V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

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

Obezita je závažná chronická nemoc, postihující metabolismus a přímo či nepřímo celou
řadu orgánových systémů, zejména kardiovaskulární a pohybový. Neustále se zvyšující počet
pacientů s rizikem vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu znamená nutnost
komplexní terapie v rámci preventivních programů i v každodenní lékařské praxi (1, 2, 3).
Obezita je aktuální i v Armádě České republiky. Přestože jsou vojáci profesionálové a dal by
se předpokládat jejich vyšší výdej energie, výsledky každoročních zdravotních prohlídek
všech vojáků hovoří o jiné skutečnosti. Antropometrické a biochemické charakteristiky do
značné míry kopírují neradostný výskyt této civilizační nemoci v běžné populaci.
Primární a sekundární prevence obezity v podmínkách AČR
Od roku 1999 je v Armádě České republiky každoročně realizován program rozšířené
preventivní péče. Realizaci vyšetření zabezpečují spádová zdravotnická zařízení. Výsledky
tohoto programu jsou cenným materiálem sloužícím ke zmapování skutečné situace
v distribuci rizikových faktorů neinfekčních chorob hromadného výskytu v současné AČR.
Vedle anamnestického šetření a běžného fyzikálního vyšetření, je v rámci rozšířené
preventivní péče odebráno biochemické spektrum a provedeno širší antropometrické šetření,
včetně měření tělesného složení pomocí metody bioelektrické impedance, které nám podává
informaci o aktuálním nutričním stavu profesionálních vojáků AČR (4).
Základem preventivních opatření je samozřejmě elementární dodržování dietních a
režimových opatření (5, 6). Ve vojenských podmínkách se přímo nabízejí možnosti jak
upravit výživu osob v souladu s moderními dietologickými požadavky, zvýšit účinnost
služební tělesné přípravy, cíleně upravit preventivní rehabilitace nebo lázeňské léčby,
provádět efektivní dispenzární péči o rizikové osoby na posádkových ošetřovnách nebo
v odborných zdravotnických zařízeních typu vojenských nemocnic.
Vojenští profesionálové mají širokou škálu možností, jak udržovat a pečovat o svůj
zdravotní stav. V průběhu pracovní doby mají vyhrazený prostor na služební tělesnou
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přípravu, kdy nabízené spektrum sportovních činností je velmi široké. Každý voják z povolání
má možnost a přímo povinnost účastnit se služební tělesné přípravy v rozsahu minimálně 4
hodin týdně.
Důsledné a pravidelné provádění zásad primární prevence je základním terapeutickým
opatřením, vedoucím ke snížení prevalence obezity v podmínkách AČR (7, 8). Výhodou
provádění primární a sekundární prevence v armádě je skutečnost, že se dají tyto opatření
nařídit velitelsky, v případě farmakoterapie jsou zase k dispozici léky zdarma v rámci
preventivního programu.
Farmakoterapie obezity jako představitel sekundární prevence této nemoci nastupuje u
indikovaných pacientů, u kterých nestačí režimová opatření (9, 10).
Metodika a soubor
V letech 2012 – 2014 proběhla u indikovaných vojáků z povolání (VZP) cílená
farmakologická intervence, spočívající v tříměsíčním podávání vybraného antiobezitika
(účinná látka orlistat) s cílem snížit tělesnou hmotnost jedince a s tím spojené
kardiometabolické komplikace. Cílem intervence bylo pomocí farmakoterapie snížit tělesnou
hmotnost indikovaných pacientů a výhledově snížit jejich kardiometabolické riziko vzniku
neinfekčních chorob hromadného výskytu. Současně s farmakologickou intervencí vybraným
antiobezitikem byla každému probandovi poskytnuta edukace formou dietních doporučení
v psané podobě, v případě jejich dalšího zájmu byla možnost edukovat cestou školených
nutričních terapeutů v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze.
Krom toho každý VZP zapojený do programu měl možnost konzultovat svoje pohybové
aktivity se spádovým tělovýchovným náčelníkem, absolventem Fakulty tělesné výchovy a
sportu Karlovy Univerzity v Praze.
Výsledky a diskuse
K datu poslední revize výsledků (31. 5. 2014) byla správně vedena a správně ukončena
farmakologická intervence u 289 VZP (238 mužů a 51 žen). Dalších 184 VZP projekt
tříměsíční intervence nedokončilo, převážně z důvodu nespolupráce a nezájmu. Z tohoto
počtu nedokončených protokolů u 25 probandů došlo k manifestaci nežádoucích účinků léků,
v drtivé většině formou gastrointestinálních příznaků při abusu orlistatu. Preparát s obsahem
orlistatu užívalo 231 VZP. U těchto osob došlo u obou pohlaví ke statisticky významné
redukci tělesné hmotnosti, u mužů o 5,5 kg a u žen o 5,3 kg za tři měsíce. Stejně tak došlo ke
statisticky významné redukci i ostatních antropometrických parametrů u obou pohlaví.
Z biochemických parametrů nedošlo ke statisticky významné redukci u žádného ze
sledovaných parametrů. Zejména u velké skupiny VZP mužů na orlistatu některé biochemické
ukazatele ukazují zlepšení hodnot, i když z hlediska krátké doby farmakoterapie jen ve
statisticky nevýznamných hodnotách. Deklarovaný pokles tělesné hmotnosti při
farmakoterapii obezity je v souladu s doporučením České obezitologické společnosti, která
udává úspěšnost farmakoterapie při poklesu tělesné hmotnosti 0,5 kg týdne nebo 5 % iniciální
tělesné hmotnosti (11).
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Výše zmiňovaný projekt prokázal oprávněnost indikace farmakoterapie u vybraných VZP.
V současné době nemá trh v Evropě k dispozici jiná antiobezitika, jako např. na trhu ve
Spojených Státech (12).
Závěr
Realizace cíleného intervenčního programu, redukce nadměrné tělesné hmotnosti
s využitím dietních, pohybových a farmakologických postupů skýtá reálný předpoklad
poklesu počtu příslušníků AČR trpících nadváhou nebo obezitou. Efekt aplikace cíleného
intervenčního programu zaměřeného na ovlivňování rizikových faktorů metabolických
onemocnění a obezity samotné, sledování odpovědi organismu na cílenou dietní intervenci,
optimalizace pravidelné pohybové aktivity a případná farmakoterapie u rezistentních forem
obezity, to jsou základní terapeutické kameny prevence a léčby této metabolické nemoci.
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METABOLICKÉ PORUCHY – MOŽNOSTI KOREKCIE
PRÍRODNÝMI LÁTKAMI VO VÝŽIVE
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Rozšírenosť viacerých metabolických porúch v populácii predstavuje závažné riziko
najmä pre vývin dyslipoproteinémie, aterosklerotických kardiovaskulárnych chorôb (KVCH),
obezity, prediabetu a DM 2. typu. Zrejmá je pritom podmienenosť s príslušným štandardom
výživy obyvateľstva, ktorý v prípade dysbalancie, z hľadiska zastúpenia a štruktúry živín,
vytvára nutričné riziká i za podmienok v priemere energetickej primeranosti výživy.
V ostatných rokoch pribúda množstvo prác, poukazujúcich na priaznivé vplyvy viacerých
prírodných látok, ktoré síce nie sú bezpodmienečne potrebné pre život, ako je tomu v prípade
živín, vykazujú však viaceré významné benefitné zdravotné účinky. Hlavnými predstaviteľmi
týchto prírodných látok sú: pektín, fosfolipidy, fytosteroly, β-glukány, primerane
polynenasýtené mastné kyseliny (PMK) z radu n-3, karnozín, mevinolín-K, kvercetín,
koenzým Q10 a rozsiahla rozmanitá skupina fenolových látok – flavonoidov a veľa iných.
Upozorňuje sa pritom, že tieto látky je žiaduce uplatňovať v preventívne zameranej výžive,
ako to potvrdzujú aj výsledky nami prezentovaných klinických štúdií.
Charakteristika súborov a metodiky
Cielené klinicko-biochemické štúdie s lipidologickým a obezitologickým zameraním sme
uskutočnili
spolu
u 263
osôb.
Z toho
skupine
jedincov
s kombinovanou
hyperlipoproteinémiou (n = 27, 14 žien, 13 mužov) v priemernom veku 46,5 roka sme
podávali v racionálnej strave denne pektín v prášku (20 g) v kombinácii s vitamínom C
(300 mg) počas 4 týždňov a sledovali sme dosiahnuté zmeny v množstve sérových lipidov.
Sledovali sme i príjem cholesterolu a rastlinných sterolov v strave a ich odpad v stolici pred
a po ukončení dietetického testu.
V ďalšej dietetickej štúdii sme 38 somaticky proporcionálnym jedincom
s dyslipoproteinémiou (n = 38, 20 žien, 18 mužov) v priemernom veku 49,7 roka podávali
PMK z radu n-3 3-krát týždenne (makrela 100g/deň) počas 4 týždňov.
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V celom súbore bolo 80 obéznych osôb s dyslipoproteinémiou a časť z nich mala aj
poruchu glukózovej tolerancie, resp. prediabetes. Z nich sa v jednej skupine 33 jedincov (23
žien, 10 mužov) v priemernom veku 49,7 roka uplatnila miernejšia redukčná diéta
(3 350 kJ/deň) s doplnkom PMK z radu n- 3, 3-krát týždenne (makrela 100 g/deň) počas 6
týždňov. V druhej skupine žien (n = 47) v priemernom veku 37,5 roka (z nich 29 žien
v priemernom veku 39,7 roka malo súčasne prediabetes) išlo o prísnu redukčnú diétu
(2 500 kJ/deň) v trvaní 4 týždne. Cieľom uvedených štúdií bola redukcia telesnej hmotnosti,
korekcia dyslipoproteinémie a zlepšenie glukózovej tolerancie.
Štúdia s hlivou ustricovou (Pleurotus ostreatus) podávanou v lyofilizovanej práškovej
forme (10 g/deň) počas 6 týždňov sa uskutočnila u jedincov s kombinovanou
dyslipoproteinémiou (n = 57, 32 žien, 25 mužov) v priemernom veku 43 rokov so zreteľom na
možnosť jej hypolipidemického efektu a prípadne i iných benefitných fyziologických
účinkov. Antioxidačnú aktivitu hlivy ustricovej sme stanovili vo vybranom súbore 22
jedincov (12 žien, 10 mužov) s kombinovanou dyslipoproteinémiou, v priemernom veku 30
rokov, po jej každodennom podávaní vo forme lyofilizovaného prášku v dávke 10 g počas 6
týždňov.
Ďalšia štúdia (10) sa týka súboru tzv. zdravej populácie osôb v seniorskom veku (n = 36,
26 žien, 10 mužov) v priemernom veku 62,3 roka, ktorým sa podával dietetický prípravok
(cereálna cibuľová sušienka) denne v množstve 120 g (6 sušienok) s obsahom 50 mg
kvercetínu počas 2 mesiacov a sledovalo sa aj pretrvávanie jeho efektu ďalšie 2 mesiace po
ukončení jeho konzumovania. Pre získanie fyziologickej krivky inzulinémie pri oGTT po
75 g glukózy sme biochemicky vyšetrili 25 zdravých jedincov (10 žien, 15 mužov)
v priemernom veku 31 rokov.
Meranie telesnej výšky a hmotnosti sme uskutočnili podľa štandardných
antropometrických postupov s vyčíslením výškovo-hmotnostného indexu (BMI [kg/m2]).
Frakcie sérových lipidov sú stanovené štandardnými laboratórnymi postupmi s použitím
automatického analyzátora Vitros 250 firmy Johnson & Johnson z USA a inzulinémia
súpravou (NS-SET/DCC) v mIU/l metódou RIA. Stanovenie cholesterolu, jeho 2 derivátov
a 3 frakcií rastlinných sterolov v štandardnej vzorke 1,5 g stravy, prípadne stolice sme robili
zložitejším metodickým postupom (10, 11) individuálneho stanovenia sterolov metódou
plynovej chromatografickej analýzy s vyhodnotením na prístroji Packard typ 419
izotermickou analýzou (6).
Kvercetín [umol/l] v plazme sa stanovil HPCL metódou s UV detekciou. Homocysteín
a malondialdehyd [umol/l] v plazme – oba parametre sa stanovili HPLC metódami, prvý
elektrochemickou detekciou, druhý fluorescenčnou detekciou. Stanovenie enzýmových aktivít
– superoxiddismutázy a tripeptidu glutationu v erytrocytoch, konjugovaných diénov mastných
kyselín v plazme sa robilo spektrofotometricky.
V rámci štatistického spracovania údajov sme v sledovaných ukazovateľoch vyčíslili
priemerné hodnoty (M), smerodajné odchýlky (SD), stredné chyby priemeru (SED) a pri
sledovaní zistených rozdielov sme uplatnili párový Studentov t-test.
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Výsledky a diskusia
Aktuálnosť voľby preventívnych postupov v dospelej časti našej populácie názorne
ilustrujú obr. 1 a 2, z ktorých vyplýva vzostupná prevalencia oboch uvedených klinických
jednotiek.

Obr. 1. Vývoj prevalencie preobezity a obezity v SR v dospelej populácii (ženy a muži)
vo veku 19 – 75 rokov v r. 1964 až 2005

Obr. 2. Trend prevalencie DM 1. a 2. typu v dospelej populácii SR v rokoch 1980 – 2005 (zdroj: NCZI)

Pomerne značná rozšírenosť preobezity a v mnohých krajinách aj závažnej klinickej
obezity (3), DM oboch typov a najmä 2. typu, ako aj stavov prediabetu, vytvárajú často
v komorbidite s artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou ďalšie rizikové faktory pre
kompletizáciu kritérií stanovenia vysoko rizikového faktora aterosklerotických KVCH vo
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forme metabolického syndrómu (postačuje prítomnosť 3 z uvedených) (9). Prevalencia
uvedeného rizika v našej dospelej populácii vykazuje v priemere 25 %, avšak u osôb vo veku
60 rokov a viac dosahuje viac ako 40 % (1).
Pokiaľ ide o DM 2. typu, v najbližších rokoch sa očakáva jeho nárast nielen vo vyspelých,
ale aj v rozvojových krajinách, ktorý dokonca predstihne prevalenciu obezity (4). DM 2. typu
sa v súčasnom svetle poznania považuje za závažný a nezávislý rizikový faktor
aterosklerotických kardiovaskulárnych chorôb a ich náhlych život ohrozujúcich príhod (14).
Uvedené zrejme potvrdzuje opodstatnenie nami uskutočnených dietetických
a biochemických testov. Principiálne ide pritom o snahu poukázať na možnosti korekcie
nálezov fyziologicky abnormálnych somatických a metabolických hodnôt u sledovaných
osôb, prezentáciou prehľadu cielených klinických a jednej dieteticko-epidemiologickej štúdie,
s uvedením charakteristík súborov a podmienok uskutočnenia jednotlivých testov.
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Obr. 3. Účinok podávania pektínu v prášku (20 g) v kombinácií s vitamínom C (300 mg) p.o. u osôb
s kombinovanou hyperlipoproteinémiou počas 4 týždňov (n = 27, 14 žien, 13 mužov, priemerný vek 46,5 roka)
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Obr. 4. Vylučovanie cholesterolu a jeho 2 derivátov u osôb s HPL a jeho ovplyvnenie dennou konzumáciou
Pektínu v práškovej forme (20 g) v kombinácii s vitamínom C (300 mg) počas 4 týždňov
(n = 27, 14 žien, 13 mužov, priemerný vek 46,5 roka)
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Výsledky klinických testov korekcie poruchy sérových lipidov u osôb s kombinovanou
dyslipoproteinémiou, bilanciu p.o. príjmu cholesterolu a rastlinných sterolov verzus ich
vylučovania v stolici u osôb s hyperlipoproteinémiou (HLP) s použitím látok rastlinného
pôvodu (v danom prípade Pektínu 20 g + Vitamínu C 300 mg/deň počas 4 týždňov) uvádzame
na obr. 3 – 7. Obr. 3 potvrdzuje hypolipidemický účinok oboch látok súčasne pri stabilizácii
hladiny frakcie HDL-cholesterolu v sére. Ďalšie obrázky (4 – 7) poukazujú na mechanizmus
pektínovej väzby cholesterolu v tenkom čreve, ktorý pripomína cholestyramínový efekt
zabránenia rezorpcie cholesterolu, a tým podmienený zvýšený odpad cholesterolu a jeho 2
derivátov v stolici (obr. 4) a jeho negatívnu bilanciu (obr. 5). Prekvapujúci je nález, že táto
blokáda rezorpcie nepostihuje až natoľko rastlinné steroly, ktoré vykazujú mierne pozitívnu
bilanciu ich zadržania v tele (obr. 7).
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Obr. 5. Cholesterolová bilancia u osôb s HPL a vplyv p.o. podávania Pektínu v práškovej forme (20 g)
v kombinácii s vitamínom C (300 mg) počas 4 týždňov (n = 27, 14 žien, 13 mužov, priemerný vek 46,5 roka)
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Obr. 6. Vylučovanie rastlinných sterolov u osôb s HPL a vplyv podávania Pektínu v práškovej forme
(20 g) s vitamínom C (300 mg) počas 4 týždňov (n = 27, 14 žien, 13 mužov, priemerný vek 46,5 roka)

Na obr. 8 prinášame výsledky dietetického testu s podávaním PMK z radu n-3,
v množstve 1,5 g/deň (podávaná makrela 100g/deň 3-krát v týždni počas 4 týždňov)
u proporcionálnych jedincov s dyslipoproteinémiou (7). Prekvapujúco tento test priniesol
takmer dramatické zníženie hypertriacylglycerolémie (p < 0,001). V súčasnosti nepoznáme
iný výživový prípravok s podobne výrazným efektom a súčasne priaznivým zvýšením frakcie
HDL-cholesterolu v sére (p < 0,05) pri súčasnom znížení frakcie LDL-cholesterolu (p < 0,01).
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Obr. 7. Bilancia rastlinných sterolov u osôb s HPL a vplyv konzumácie Pektínu v práškovej forme (20 g)
s vitamínom C (300 mg) počas 4 týždňov (n = 27, 14 žien, 13 mužov, priemerný vek 46,5 roka)

Obr. 8. Vplyv aplikácie PMK n-3 3-krát týždenne (v priemere 1,5 g /deň) počas 4 týždňov u proporcionálnych
osôb s dyslipoproteinémiou (n = 38, 20 žien, 18 mužov, priemerný vek 39,3 rokov)

Obr. 9. Vplyv miernejšej redukčnej diéty (3 350 kJ/24 h) a PMK n-3 3-krát týždenne (priemer 1,5 g /deň)
počas 6 týždňov u obéznych osôb s dyslipoproteinémiou (n = 33, 23 žien, 10 mužov, priemerný vek 49,7 roka)
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V dvoch súboroch obéznych osôb s kombinovanou dyslipoproteinémiou sme uplatnili
režim redukčnej diéty. Obr. 9 ukazuje vplyv miernejšej redukcie (3 350 kJ/24 h) s doplnkom
PMK z radu n-3, 3-krát v týždni (100 g makrely/ deň) počas 6 týždňov (7). Úbytok hmotnosti
vykazoval v priemere 10,6 kg na osobu, v zmenách sérových lipidov je opäť najvýraznejšie
zníženie TAG (p < 0,001), celkového cholesterolu a jeho LDL frakcie v sére (p < 0,01), a tým
aj zníženie aterogénneho indexu (AI), pri stabilizovaní hladiny HDL-cholelsterolu v sére.

Obr. 10. Vplyv redukčnej diéty (2500 kJ/24 h) počas 4 týždňov u obéznych žien s dyslipidémiou
a u časti z nich i s poruchou glukózovej tolerancie (n = 47, priemerný vek 37,5 roka)

Obr. 11. Priemerné hodnoty inzulinémie po 75 g glukózy p.o. u zdravých jedincov (n = 25, 10 žien, 15 mužov,
priemerný vek 31 rokov) a žien stredného veku s kombinovanou HLP, poruchou glukózovej tolerancie
a obezitou, pred a po redukčnom režime (n = 37, priemerný vek 39,7 roka)

Obr. 10 prezentuje výsledky prísnej redukčnej diéty (2 500 kJ/24 h) v súbore obéznych
žien s dyslipoproteinémiou, časť z nich mala prediabetický stav, kde nastalo popri redukcii
telesnej hmotnosti v priemere 9,7 kg na osobu a korekcii sérových lipidov u časti žien (obr.
11) i zlepšenie glykoregulácie a glykemickej krivky (p < 0,05) a došlo i k poklesu
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hyperinzulinémie – bazálnej a inzulinemickej krivky (p < 0,01) redukčným režimom v súlade
s prácou Tkáča (15). Opodstatnene tak možno predpokladať docielenie zvýšenia inzulínovej
senzitivity v sledovanom súbore žien (2).
V ďalšom súbore 57 osôb s kombinovanou dyslipoproteinémiou sme testovali podávanie
lyofilizovaného prášku hlivy ustricovej (Pleurotus ostretus) v strave v dávke 10 g denne
počas 6 týždňov so zameraním na zmeny spektra sérových lipidov. Obr. 12 potvrdzuje jej
hypolipidemický efekt, zníženie hladiny celkového cholesterolu a TAG (u oboch p < 0,01) pri
stabilnom množstve HDL-cholesterolu v sére. V spolupráci s Ústavom organickej chémie
SAV sme potvrdili, že hliva ustricová obsahuje okrem betaglukánov a vlákniny aj mevinolínK, čo je vlastne statín, ktorý vysvetľuje jej hypolipidemický účinok.
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Obr. 12. Zmeny sérových lipidov u osôb s kombinovanou dyslipoproteinémiou po konzumácií hlivy ustricovej
(Pleurotus ostreatus) vo forme lyofilizovaného prášku v dávke 10 g/deň počas 6 týždňov
(n = 57, 32 žien, 25 mužov, priemerný vek 43 rokov)

Obr. 13. Zmeny antioxidačných enzýmov u osôb s kombinovanou dyslipoproteinémiou po užívaní hlivy
ustricovej (Pleurotus ostreatus) vo forme lyofilizovaného prášku v dávke 10 g/deň počas 6 týždňov
(n = 22, 12 žien, 10 mužov, priemerný vek 30 rokov)
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V skupine vybraných osôb (n = 22) z uvedeného súboru sme venovali aj pozornosť
prípadným antioxidačným vlastnostiam hlivy ustricovej. Obr. 13 znázorňuje zmeny aktivity
endogénnych antioxidačných enzýmov po užívaní hlivy ustricovej. Potvrdili sme zvýšenú
aktivitu enzýmu glutation peroxidázy (GSH-Px) (p < 0,01) a tripeptidu glutationu (GSH) (p <
0,05), oboch v erytrocytoch, a súčasne významné zníženie množstva konjugovaných diénov
(KD) v plazme (p < 0,02), čo potvrdzuje zníženie lipoperoxidačných reakcií v organizme po
jej užívaní. Možno teda konštatovať, že popri hypolipidemickom efekte má hliva ustricová i
významné antioxidačné účinky, čo sa javí ako nový poznatok v oblasti výživy.

Obr. 14. Účinok konzumácie cereálnej cibuľovej sušienky na množstvo kvercetínu v plazme
dobrovoľníkov (n = 36, 26 žien, 10 mužov, priemerný vek 62,3 roka) (10)

Obr. 15. Účinok konzumácie cereálnej cibuľovej sušienky na množstvo homocysteínu
v plazme dobrovoľníkov (n = 36, 26 žien, 10 mužov, priemerný vek 62,3 roka) (10)
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Obr. 14, 15 a 16, prezentujú výsledky preventívnej epidemiologickej štúdie u osôb
seniorského veku (10), ktoré potvrdzujú, že popri korekcii sérových lipidov – znížení
priemernej cholesterolémie a triacylglycerolémie (p < 0,01) – sa docielilo významné zvýšenie
hladiny kvercetínu v plazme (p < 0,001) (obr. 14) a súčasne významné zníženie rizikových
faktorov – homocysteínu v plazme (p < 0,001) (obr. 15) a malondialdehydu v plazme (p <
0,001). Na obr. 16 uvádzame výsledky dvojmesačného dietetického testu s denným zaradením
cereálnej cibuľovej sušienky 120 g k bežnej strave, ktorého priaznivý efekt pretrval i ďalšie 2
mesiace po ukončení konzumácie dietetického prípravku.

P<0,001
(1:2)

1.

P<0,001
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Obr. 16. Účinok konzumácie cereálnej cibuľovej sušienky na množstvo malondialdehydu v plazme
dobrovoľníkov (n = 36, 26 žien, 10 mužov, priemerný vek 62,3 rokov) (10)

Popri prezentovanom benefitnom účinku kvercetínu sa v ostatných rokoch zdôrazňuje
význam suplementovania výživy prírodnými látkami rastlinného pôvodu, najmä pridaním
beta-glukánu, pektínových a polyfenolových látok, lykopénu, luteínu, resveratrolu, zeleného
čaju, hlivy ustricovej a iných (8), ktoré spoločne vykazujú protektívne zdravotno-preventívne
účinky.
Záver
V práci prezentujeme nové poznatky o možnosti korekcie somatických a metabolických
porúch u osôb s uvedenými klinickými jednotkami v podmienkach hospitalizácie a aj
u jedincov tzv. zdravej populácie v podmienkach bežného života. Dajú sa využiť v primárnej
a sekundárnej prevencii rizika aterosklerotických KVCH, DM 2. typu a ich závažných
komplikácií. Uvedené sa rovnako vzťahuje na liečbu dyslipidoproteinémie a prediabetu, ako
aj na cennú podpornú liečbu u DM 2. typu prostredníctvom aktívnych výživových látok
rastlinného pôvodu, vrátane ďalších PMK radu n-3 z kyseliny alfa-linolénovej, rovnako ako i
ich živočíšnych zdrojov.
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ASOCIÁCIA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ A LIPIDOVÉHO PROFILU
S IMPAKTOM NA CELKOVÉ KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO

K. Hirošová, Z. Štefániková, D. Vondrová, D. Krajčová, J. Jurkovičová
Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Chronické neinfekčné choroby majú už dlhodobo vedúce postavenie spomedzi všetkých
príčin smrti. Z hľadiska chorobnosti a úmrtnosti sa do popredia dostali najmä v priemyselne
vyspelých krajinách, aj keď v súčasnej dobe sa čoraz častejšie vyskytujú už aj v rozvojových
krajinách. Choroby obehovej sústavy, zhubné nádory, chronické choroby dýchacieho
a tráviaceho systému majú hlavné postavenie v počte úmrtí (1, 2). Choroby obehovej sústavy
boli podľa WHO (3) v prvých rokoch 21. storočia príčinou takmer polovice všetkých úmrtí vo
vyspelých krajinách a štvrtiny v rozvojových krajinách. Tieto choroby patria medzi
najzávažnejšie nielen zdravotnícke, ale i celospoločenské, sociálne a ekonomické problémy
všetkých vyspelých krajín súčasného sveta a táto nepriaznivá epidemiologická situácia sa
výrazne prejavuje aj na Slovensku. Kardiovaskulárne choroby (KVCH) vznikajú v dôsledku
pôsobenia kombinácie viacerých rizikových faktorov, vyvíjajú sa pomaly, bez prítomnosti
varovných subjektívnych príznakov (4, 5). Na Slovensku je kardiovaskulárna úmrtnosť
niekoľkonásobne vyššia nielen v porovnaní so západnou Európou, ale patrí k najvyšším aj
v rámci celej Európy. Podľa posledných dostupných údajov WHO z roku 2013 sa Slovensko
v miere štandardizovanej úmrtnosti na choroby obehového systému zaraďovalo v rámci 28
krajín Európskej únie do prvej pätiny (6).
Kardiovaskulárne ochorenia sa často považujú za ochorenia staršej generácie, ale mnohé
epidemiologické štúdie dokázali začiatočné štádiá aterosklerotického procesu už v detskom,
dorastovom a mladom dospelom veku (7). V tomto veku sa ešte nedajú identifikovať jedinci
s aterosklerotickými léziami pomocou klinických príznakov, preto sa pozornosť upriamuje na
biochemické markery (lipidogram), antropometrické vyšetrenia, meranie krvného tlaku, čo
napomáha odkryť rizikové ukazovatele aterogenézy (8). Cieľovou skupinou intervenčných
opatrení zameraných na znižovanie kardiovaskulárneho rizika by sa preto mali stať už
najmladšie vekové kategórie.
Výživa predstavuje súbor fyziologických a biochemických pochodov, ktorými
organizmus z vonkajšieho prostredia prijíma a využíva látky nevyhnutné pre svoj život.
Biologicky hodnotná potrava pokrýva fyziologické potreby človeka úmerne k jeho potrebám a
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k podmienkam jeho prostredia, mala by obsahovať všetky látky, ktoré organizmus vyžaduje
v potrebnom množstve a v optimálnom pomere, a nemala by obsahovať látky, ktoré môžu
organizmus poškodzovať (9).
Výživa je základným faktorom životného štýlu na udržanie zdravia. Správne zloženie
potravy je podstatnou časťou prevencie KVCH a predovšetkým aterosklerózy, správna výživa
je základným predpokladom zdravého vývoja človeka. Na vzniku KVCH a nádorových
ochorení sa výživa podieľa 20 – 60 %. Výživa spolu s pohybovou aktivitou sú rozhodujúcimi
činiteľmi ovplyvňujúcimi chorobnosť a úmrtnosť na KVCH (10).
V posledných dvoch desaťročiach sa vďaka mnohým intervenčným štúdiám podarilo
získať veľa nových poznatkov o potravinách a živinách priaznivo alebo nepriaznivo
ovplyvňujúcich kardiovaskulárny systém nielen v dospelej populácii (11), ale aj
u adolescentov (12). Správna výživa má významnú úlohu v primárnej aj v sekundárnej
prevencii KVCH, má priaznivý efekt na hladinu krvných lipidov a diéta má rozhodujúcu
účasť v liečbe najmä osôb s viacnásobnými metabolickými rizikovými faktormi.
Cieľom našej práce bolo analyzovať výživové zvyklosti a príjem vybraných nutrientov v
súbore vysokoškolskej mládeže a štatistickými analytickými metódami zistiť ich asociáciu
s lipidovým profilom ako biochemickým markerom celkového kardiovaskulárneho rizika.
Vyšetrený súbor a metódy
Kompletný lipidový profil sme vyšetrili po informovanom súhlase u 934 vysokoškolákov
– poslucháčov medicíny (247 mužov – 26,4 % a 687 žien – 73,6 %) v priemernom veku 22,8
± 1,4 rokov (muži 22,9 ± 1,6 rokov, ženy 22,7 ± 1,3 rokov). Ide o vzdelanostne, zdravotne a
profesijne homogénny súbor mladých, zdravých osôb s vysokým stupňom zdravotníckeho
vzdelania a uvedomenia.
Hladinu krvných lipidov – celkový cholesterol (CHOL), HDL-cholesterol (HDL-CH)
a triacylglyceroly (TAG) sme vyšetrovali pomocou tzv. suchej chémie (diagnostickým
prúžkom z kvapky kapilárnej krvi), ktorá slúži najmä na skríningové, minimálne invazívne
vyšetrenie. Hladinu LDL-cholesterolu (LDL-CH) sme vypočítali z predchádzajúcich troch
parametrov podľa Friedewaldovej rovnce:
LDL - CH [mmol/l] = CHOL − (

TAG
+ HDL - CH)
2,2

Tento výpočet je validný, pokiaľ hladina TAG nepresahuje hodnotu 4,5 mmol/l. Pri
vyšších koncentráciách TAG sa musí robiť stanovenie LDL-CH priamou metódou.
Okrem vyšetrenia krvných lipidov sa v praxi na vyjadrenie rizika vypočítava celý rad
aterogénnych indexov, napr. rizikový index ako pomer celkového CHOL a HDL-CH. Za
účelom posúdenia klinickej závažnosti dyslipoproteinémie sa vypočítava aj ďalší rizikový
index ako pomer LDL-CH a HDL-CH (13). Vypočítali sme aj aterogénny index plazmy (AIP)
definovaný ako logaritmus pomeru TAG a HDL-CH (14, 15), ktorý vyjadruje rovnováhu
medzi aterogénnymi a neaterogénnymi lipoproteínmi plazmy.
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Celkové kardiovaskulárne riziko sme vypočítali podľa modelu SCORE s využitím
tabuľky relatívneho rizika určenej pre mladých jedincov v nízkom absolútnom riziku podľa
odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti z r. 2007 a 2012 (16, 17).
Výživové a stravovacie zvyklosti sme vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby potravinových komodít a režim stravovania). S
využitím slovenskej banky dát zloženia potravín a programu Výživa sme získali komplexné
informácie o výživovej spotrebe vysokoškolákov. Výdaj energie sme vypočítali z 24hodinového záznamu vykonávaných činností. Príjem jednotlivých nutrientov a energie sme
porovnali s odporúčanými výživovými dávkami (OVD) pre obyvateľstvo v Slovenskej
republike (29).
Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické
priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými Studentovým ttestom. Na zistenie vzájomných asociácií medzi faktormi výživy a lipidovým profilom sme
použili parciálnu a viacnásobnú lineárnu regresiu, ktorú sme adjustovali na pohlavie. Ako
štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 0,05. Štatistické spracovanie výsledkov
sme robili pomocou programov Microsoft Office Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008) a S-Plus
6.
Výsledky
Priemerný denný počet jedál v celom súbore bol 4,1 ± 1,0 (muži 4,1 ± 1,1, ženy 4,15 ±
1,0). Študenti (rovnako muži aj ženy) najčastejšie jedávali 3 – 4 jedlá denne (59,8 %). Jedno
až dve jedlá denne častejšie konzumovali muži (4,9 % vs. 3,3 %) (tab. 1).
Frekvenciu konzumácie vybraných potravín uvádzame v tab. 2. Zistili sme horšie
stravovacie zvyklosti u mužov v porovnaní so ženami. Ženy konzumujú častejšie mlieko
a mliečne výrobky, zeleninu, ovocie, ale aj sladkosti. Muži konzumujú častejšie údeniny,
potraviny rýchleho občerstvenia, sladené nealkoholické nápoje, ale aj všetky druhy
alkoholických nápojov, predovšetkým pivo a destiláty.
Tab. 1. Počet jedál denne u mužov a žien
Spolu (n = 934)
Počet jedál denne
[%]
1–2
3,7
3–4
59,8
5 a viac
36,4

Muži (n = 247)
[%]
4,9
61,5
33,6

Ženy (n = 687)
[%]
3,3
59,1
37,5

Z hľadiska kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia potravy bol u mužov príjem všetkých
sledovaných nutrientov vyšší ako u žien, pričom u oboch pohlaví sa vysoko prekračujú
odporúčané dávky tzv. rizikových nutrientov (predovšetkým soli, celkových bielkovín,
živočíšnych bielkovín, celkových tukov, u mužov aj cholesterolu), a naopak, neplnia sa
odporúčané dávky niektorých ochranných nutrientov (vlákniny u oboch pohlaví, horčík
u žien) (tab. 3, obr. 1). Zjavná je disbalancia príjmu hlavných živín – pri vysokom
prekračovaní OVD bielkovín a tukov sa neplnia OVD pre sacharidy. Prekračuje sa aj celkový
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energetický príjem (viac u mužov), ktorý nie je vyvážený dostatočným energetickým
výdajom, takže výsledná energetická bilancia je pozitívna u oboch pohlaví.
Tab. 2. Frekvencia konzumácie vybraných potravín u mužov a žien
Spolu (n = 934)
Potravina
Frekvencia
[%]
Denne, takmer denne
69,6
Mlieko
1- až 2-krát týždenne
20,2
Zriedka/nikdy
10,2
Denne, takmer denne
41,8
Mliečne výrobky
1- až 2-krát týždenne
42,3
Zriedka/nikdy
15,9
Denne, takmer denne
44,3
Maslo
1- až 2-krát týždenne
33,7
Zriedka/nikdy
22,0
Denne, takmer denne
32,8
Margaríny
1- až 2-krát týždenne
30,2
Zriedka/nikdy
37,0
Denne, takmer denne
76,5
Ovocie
1- až 2-krát týždenne
19,9
Zriedka/nikdy
3,7
Denne, takmer denne
76,8
Zelenina
1- až 2-krát týždenne
19,4
Zriedka/nikdy
3,8
Denne, takmer denne
23,2
Údeniny
1- až 2-krát týždenne
43,6
Zriedka/nikdy
33,2
Denne, takmer denne
24,9
Ryby
1- až 2-krát týždenne
43,2
Zriedka/nikdy
31,9
Denne, takmer denne
52,5
Sladkosti
1- až 2-krát týždenne
31,5
Zriedka/nikdy
16,1
Denne, takmer denne
19,4
Fast food
1- až 2-krát týždenne
40,9
Zriedka/nikdy
39,7
Denne, takmer denne
35,3
Sladené nealkoho1- až 2-krát týždenne
38,9
lické nápoje
Zriedka/nikdy
25,7
Denne, takmer denne
13,9
Pivo
1- až 2-krát týždenne
40,7
Zriedka/nikdy
45,3
Denne, takmer denne
13,0
Víno
1- až 2-krát týždenne
36,5
Zriedka/nikdy
50,6
Denne, takmer denne
4,2
Destiláty
1- až 2-krát týždenne
39,5
Zriedka/nikdy
46,4

Muži (n = 247)
[%]
65,1
26,2
8,6
30,7
51,9
17,5
41,9
33,7
24,2
30,1
28,8
41,2
66,7
28,3
5,0
68,4
27,5
4,1
36,8
44,9
18,4
24,1
42,7
33,2
46,5
33,3
16,5
27,6
41,6
30,9
53,9
33,5
12,6
26,3
42,8
30,9
16,8
34,4
48,8
8,6
38,0
53,5

Ženy (n = 687)
[%]
71,1
18,1
10,8
46,1
38,6
15,2
45,2
33,6
21,2
33,8
30,7
35,4
80,1
16,8
3,1
79,8
16,5
3,7
18,3
43,2
38,5
25,2
43,3
31,5
54,6
29,5
15,9
16,6
40,6
42,9
28,7
40,8
30,5
9,6
39,9
50,5
11,6
37,2
51,2
2,6
40,0
57,3

Parciálna lineárna regresia (po adjustácii na pohlavie) ukázala významné pozitívne
korelácie hladiny celkového CHOL v krvi s konzumáciou margarínov (p = 0,0116), sladkostí
(p = 0,0022) a destilátov (p = 0,0082), s konzumáciou ďalších potravinových komodít sme
významné vzťahy nezistili. Hladina LDL-CH významne pozitívne koreluje s konzumáciou
margarínov (p = 0,0022), sladkostí (p = 0,0115) a destilátov (p = 0,0047). Hladina HDL-CH
významne negatívne koreluje s konzumáciou margarínov (0,0202), údenín (p = 0,0167),
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hydinového mäsa (p = 0,0035) a destilátov (p = 0,0154). Stravovacie zvyklosti významne
ovplyvňujú aj hladinu TAG – našli sme významné pozitívne korelácie s konzumáciou údenín
(p = 0,0080), hydinového mäsa (p = 0,0004), sladkostí (p = 0,0072), potravín rýchleho
občerstvenia (p = 0,0463) a s konzumáciou všetkých druhov alkoholických nápojov: piva (p =
0,0066), vína (p = 0,0082), destilátov (p = 0,0009).
Tab. 3. Príjem vybraných nutrientov v strave, energetická bilancia u mužov a žien a plnenie odporúčaných
výživových dávok (OVD)
Nutrienty
Celkové bielkoviny
Živočíšne bielkoviny
Celkové tuky
Kyselina linolová
Cholesterol
Sacharidy celkové
Vláknina
Horčík
Vápnik
Soľ
Vitamín E
Vitamín C
Energetický príjem
Energetický výdaj
Energetická bilancia

[g]
[g]
[g]
[g]
[mg]
[g]
[g]
[mg]
[mg]
[g]
[mg]
[mg]
[MJ]
[MJ]
[MJ]

Muži

OVD

Plnenie
[%]

Ženy

OVD

Plnenie
[%]

118,3 ± 49,1
72,4 ± 37,0
145,2 ± 72,5
13,6 ± 9,3
443,8 ± 314,8
420,0 ± 164,9
23,0 ± 13,2
448,9 ± 188,5
1234,6 ± 608,2
15,3 ± 7,4
26,8 ± 22,4
114,9 ± 104,4
14,5 ± 5,6
13,2 ± 4,1
1,30 ± 6,74

66
33
80
8
300
442
26
400
1000
5
12
80
11,5
.
.

179,2
219,4
181,5
170,0
147,9
95,0
88,5
112,2
123,5
306,0
223,3
143,6
126,1
.
.

76,4 ± 31,0
43,5 ± 23,8
93,0 ± 43,2
9,5 ± 14,4
275,8 ± 186,8
316,4 ± 41,8
17,7 ± 9,5
338,6 ± 140,5
903,7 ± 421,9
9,8 ± 5,2
17,1 ± 13,3
107,4 ± 107,5
10,1 ± 3,6
9,5 ± 2,9
0,59 ± 4,63

52
26
65
7
300
369
22
350
900
5
12
75
9,5
.
.

146.9
167.3
143.1
135.7
91.9
85.7
80.5
96.7
100.4
196.0
142.5
143.2
106.3
.
.

OVD
energia
celkové bielkoviny
živ. bielkoviny
cholesterol
kys. linolová
celkové tuky
sacharidy
vláknina

muži

horčík

ženy

vápnik
vit. C
vit. E
306

soľ
0

50

100

150

200

250 (% OVD)

Obr. 1. Plnenie odporúčaných výživových dávok energie a vybraných živín u mužov a žien (OVD = 100 %)
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Pre rizikový index CHOL/HDL-CH sme našli významné pozitívne korelácie
s konzumáciou masla (p = 0,0390), margarínu (p = 0,0004), hydinového mäsa (0,0034),
sladených nealkoholických nápojov (p = 0,0421) a destilátov (p = 0,0056). Na hranici
významnosti bola konzumácia údenín a sladkostí.
Aj aterogénny index plazmy (log TAG/HDL-CH) po parciálnej lineárnej regresii
a adjustácii na pohlavie preukázal významné pozitívne korelácie so stravovacími
zvyklosťami: s konzumáciou mlieka (p = 0,0032), margarínu (p = 0,0002), údenín (p =
0,0001), hydinového mäsa (p = 0,0000), sladkostí (p = 0,0004), potravín rýchleho
občerstvenia (p = 0,0011), piva (p = 0,0021), vína (p = 0,0013) a destilátov (p = 0,0000).
Celkové priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko v celom súbore bolo vzhľadom na
vek súboru nízke – 1,24 ± 0,52 %, u mužov však bolo štatisticky vysoko významne vyššie
(1,47 ± 0,70) v porovnaní so ženami (1,16 ± 0,40) (p = 0,0000). Zo stravovacích zvyklostí
relatívne riziko pozitívne koreluje s konzumáciou všetkých druhov alkoholických nápojov –
pivom (p = 0,0103), vínom (p = 0,0419), aj s destilátmi (p = 0,0333), s inými potravinovými
komoditami sme významné korelácie nenašli. Relatívne riziko však významne ovplyvňuje
stravovací režim – našli sme významné negatívne korelácie s počtom jedál denne (p = 0,0003)
a s frekvenciou konzumácie jednotlivých jedál (s výnimkou obeda) – raňajky (p = 0,0001),
desiata (p = 0,0333), olovrant (p = 0,0218), večera (p = 0,0221).
Diskusia
Výživa spolu s pohybovou aktivitou sú rozhodujúcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi
chorobnosť a úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby. Správna výživa má významnú úlohu tak
v primárnej, ako aj v sekundárnej prevencii KVCH. Má priaznivý efekt na hladiny krvných
lipidov aj TK. Nesprávne stravovacie zvyklosti spolu s nedostatkom telesnej aktivity majú
za následok vyššie zastúpenie obéznych osôb (18).
Žiadna potravina neobsahuje všetky pre zdravie potrebné výživové zložky. Prvoradou
podmienkou správnej výživy je čo najväčšia pestrosť. Zdraviu prospešná potrava musí
obsahovať čo najširší sortiment čerstvého ovocia, zeleniny, obilnín, strukovín, orechov,
nízkotučných mliečnych výrobkov (kyslomliečnych a tvrdých syrov), rýb, chudého mäsa;
nenahraditeľnou zložkou správnej výživy je i kvalitná, dostatočne tvrdá pitná voda (19).
Vhodným opatrením pri prevencii porúch lipidového metabolizmu a obezity je rozdelenie
celodenného energetického príjmu do minimálne 5 pokrmov, nakoľko sa ukázalo, že osoby
s nízkym počtom dávok potravín denne mali zvýšené hladiny celkového CHOL v krvi, vyššiu
prevalenciu obezity a KVCH (19).
Osoby s vyšším stupňom vzdelania majú spravidla lepšie stravovacie zvyklosti, napriek
tomu sme v našom súbore vysokoškolákov s vysokým stupňom zdravotníckeho vzdelania
a vedomostí o nutričnej prevencii zistili podobné chyby v režime stravovania a stravovacích
návykov ako v celej populácii – nízky počet jedál denne, vynechávanie hlavných jedál,
nepravidelnosť v stravovacom režime, nedostatočnú konzumáciu rýb, ovocia, zeleniny,
strukovín a častú konzumáciu sladkostí a sladených nealkoholických nápojov. V konzumácii
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jednotlivých potravinových komodít sme zistili viaceré intersexuálne rozdiely v zmysle
horších stravovacích zvyklostí u mužov (častejšia konzumácia údenín, potravín rýchleho
občerstvenia, sladených nealkoholických nápojov a všetkých druhov alkoholických nápojov
a naopak, nižšia konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny v porovnaní so
ženami); ženy konzumovali častejšie sladkosti. Podobné nedostatky sme zistili aj
v konzumácii vybraných nutrientov: konzumácia celkových bielkovín, živočíšnych bielkovín,
tukov, cholesterolu (len u mužov) a predovšetkým soli vysoko prekračuje odporúčané dávky u
oboch pohlaví, nedostatočná je konzumácia celkových sacharidov a vlákniny u oboch pohlaví
a horčíka u žien. U oboch pohlaví sme zaznamenali pozitívnu energetickú bilanciu, vyššiu
u mužov. Podobné nepriaznivé stravovacie zvyklosti a intersexuálne rozdiely v spotrebe
jednotlivých nutrientov sa zistili aj u košických medikov (20, 21).
Tuky vo výžive človeka hrajú jednu z kľúčových úloh v súvislosti so zdravím a vznikom
niektorých chorôb a úloha tukov vo výžive bola v posledných desaťročiach jednou z
najdôležitejších oblastí výskumu. Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili silný vzťah medzi
príjmom tukov, hladinou krvných lipidov a lipoproteínov a úmrtnosťou najmä na KVCH, ale
aj na iné chronické choroby, napr. onkologické (9). Strava bohatá na tuky tesne koreluje s
výskytom obezity, aterosklerózy a s ňou súvisiacich KVCH, vysokého tlaku, diabetu a
niektorých druhov rakoviny. Mimoriadne intenzívne sa sleduje najmä úloha výživy v etiológii
a prevencii aterosklerózy, kde kľúčovú úlohu zohráva hladina LDL-cholesterolu v krvi.
Množstvo a zloženie tukov v potrave je pravdepodobne rozhodujúcim výživovým faktorom
ovplyvňujúcim hladinu LDL-cholesterolu v krvi (16, 22). V našom súbore sme zistili vysoké
prekračovanie OVD celkových tukov, čo sa potvrdilo aj parciálnou lineárnou regresiou
vzťahu lipidového spektra a konzumácie vybraných potravinových komodít (margarínov,
údenín, mäsa, fast-foodov).
Veľkým problémom posledných desaťročí je aj nadmerná spotreba jednoduchých cukrov
– predovšetkým vo forme sladených nápojov. Napr. v USA vzrástla spotreba fruktózy
v priemere o 32 % vo všetkých vekových skupinách u oboch pohlaví, čo spôsobila najmä
stúpajúca konzumácia fruktózového sirupu ako prevládajúceho sladidla v priemyselne
spracovaných potravinách a sladených nealkoholických nápojoch (23, 24, 25). V osobitne
vysokom riziku je mládež, pretože konzumuje viac fruktózy než iné vekové skupiny. Zdá sa,
že u adolescentov a mladých dospelých je vzťah medzi konzumáciou fruktózy
a kardiometabolickým rizikom sprostredkovaný viscerálnou obezitou (26). Viaceré metaanalýzy preukázali, že znížená konzumácia pridaného cukru významne znižuje telesnú
hmotnosť, kým zvýšený príjem cukru vedie k zvyšovaniu hmotnosti. Jedna až dve porcie
sladených nápojov denne asociujú so zvýšením rizika vývoja diabetes mellitus 2. typu o 26 %
v porovnaní s príležitostnou konzumáciou (menej než jednou porciou mesačne) (27). Už aj
mierna konzumácia sladených nápojov (> 1,3 pohára denne) môže byť dôležitým prediktorom
kardiometabolického rizika mladých ľudí, dokonca nezávisle od ich hmotnosti (28). V našom
súbore sa potvrdil významný vzťah konzumácie sladkostí a horších ukazovateľov lipidového
spektra.
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Záver
V súbore vysokoškolskej mládeže sme zistili viaceré nesprávne stravovacie zvyklosti
(nízky počet jedál denne, nedostatočnú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia,
zeleniny, rýb a naopak, častú konzumáciu údenín, sladkostí, sladených nealkoholických
nápojov a čiastočne aj alkoholických nápojov). Nevhodné zloženie stravy sa prejavilo na
neplnení odporúčaných výživových dávok – zistili sme vysoké prekračovanie tzv. rizikových
nutrientov (celkové bielkoviny, živočíšne bielkoviny, tuky, soľ, u mužov cholesterol)
a nedostatočné plnenie ochranných nutrientov (vláknina, horčík u žien). Z ochranných
nutrientov sme zaznamenali dostatočný príjem vitamínov C a E. Prekračuje sa aj odporúčaný
energetický príjem u oboch pohlaví, čo sa spolu s nedostatočnou telesnou aktivitou prejavilo
na pozitívnej energetickej bilancii. Nesprávne stravovacie zvyklosti už v mladom veku
u zdravých osôb významne nepriaznivo ovplyvňujú lipidový profil aj relatívne
kardiovaskulárne riziko.
Z uvedených výsledkov vyplýva poznatok, že zvýšené kardiovaskulárne riziko zisťujeme
už v najmladších vekových skupinách dospelých osôb, preto s účinnými preventívnymi
opatreniami je potrebné začať už od detstva a ranej mladosti, predovšetkým úpravou
životného štýlu – nefajčením, zdravým stravovaním a pravidelnou telesnou aktivitou.
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VPLYV NUTRIČNEJ EDUKÁCIE NA STRAVOVANIE
POSLUCHÁČOV LEKÁRSKEJ FAKULTY

B. Hagarová, Z. Štefániková
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou
podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších chorôb, ktoré postihujú veľké skupiny
obyvateľstva. Uplatňovanie zásad správneho spôsobu života (vrátane zdravej výživy)
u jednotlivcov, ale aj v celej populácii počas života, závisí od rôznorodých faktorov
(biologických, psychologických, kultúrnych, socio-ekonomických a ďalších). Od
najútlejšieho veku formuje človeka v jeho postojoch a správaní predovšetkým rodina, rodinné
pomery a vzťahy, neskôr je to popri rodine výchovno-vzdelávací proces na všetkých
úrovniach vzdelávania, pričom dôležitá je osobnostná charakteristika jedinca. Výživa
jednotlivcov, kvalita a kvantita stravy, pestrosť a spôsob stravovania sa v značnej miere
odvíja od zdravotného uvedomenia a nutričných znalostí jednotlivca a celej spoločnosti (3, 5,
9).
Vyššie vzdelanie je významným faktorom priaznivého ovplyvnenia stravovacích
návykov, kvality a kvantity výživy, ako aj celkového životného štýlu. Vzdelanie ovplyvňuje
stravovacie návyky, a tým aj zdravie viacerými spôsobmi (lepšie znalosti o zdraví a zdravotné
správanie; zamestnanie a príjem; sociálne a psychologické faktory, zahŕňajúce zmysel pre
ovládanie, sociálne postavenie a sociálnu podporu). Vyššie zdravotné uvedomenie sa spája s
vyššou konzumáciou ovocia, zeleniny a iných zložiek zdravej výživy, s aktívnym zapojením
sa do fyzickej aktivity a vyhýbaním sa nadmernej spotrebe alkoholu a fajčeniu. Aj rôzne
verejné kampane za zlepšenie životného štýlu a poradenstvo v oblasti zdravia obvykle majú
najvyššiu odozvu v zmysle zmeny v zdravotnom správaní medzi ľuďmi s vyšším vzdelaním.
Vyššie vzdelanie je poväčšine spojené aj s lepšie plateným zamestnaním, ktoré poskytuje
dostatočný príjem na kvalitnejšie stravovanie a bývanie, s dôrazom na zdravé okolie a
ovzdušie (3, 5, 9).
Opakovane sa potvrdil pozitívny vplyv vyššieho vzdelania rodičov na stravovacie návyky
detí a mládeže. Rodičia s ukončeným vyšším vzdelaním majú väčší záujem a viac informácií
v oblasti zdravej výživy a majú osvojené zásady racionálneho stravovania, pretože si
uvedomujú význam výživy a zdravého životného štýlu pre zdravie členov ich rodiny, v prvom
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rade ako prevenciu pred vznikom rôznych chorôb. Preto je potrebné zdôrazniť význam rodiny
pri vytváraní stravovacích návykov detí a mládeže, pretože tieto vedomosti a s nimi súvisiace
správne stravovacie návyky môžu výrazne ovplyvniť úroveň stravovania nasledujúcich
generácií (6).
Súčasná spoločnosť však nedoceňuje dostatočne význam racionálnej životosprávy, a to sa,
žiaľ, týka aj vysokoškolákov. Vysokoškolskí študenti – ide o skupinu zdravých, mladých,
adaptabilných a vzdelaných ľudí, nie sú uchránení od mnohých negatívnych vplyvov
a rizikových faktorov, často vyplývajúcich z ich spôsobu života počas 5- až 6-ročného
vysokoškolského štúdia. Jedným z najvážnejších a najsilnejších zásahov v ich živote je
prechod zo stredoškolského na vysokoškolské štúdium, u mnohých spojený so zmenou
bydliska a zvýšeným stresom. Odchod z domáceho rodinného prostredia do nových
podmienok a nového kolektívu prináša so sebou oslabenie rodinných väzieb a liberalizáciu
osobného života – so všetkými rizikami moderného životného štýlu a vplyvov okolia. So
začiatkom vysokoškolského štúdia sa nezriedka spája zmena životosprávy a rozširovanie
zlozvykov v zmysle nezdravej výživy a nepravidelného stravovacieho režimu, ale aj
nedostatok pohybu, nedostatok spánku, nikotinizmus, konzumácia alkoholu a ďalšie (2, 4, 7,
8).
Na druhej strane, poslucháči lekárskych fakúlt sú mladí ľudia s relatívne vysokým
stupňom nutričných znalostí a zdravotníckeho vzdelania, ktorí počas celého štúdia získavajú
komplexné vedomosti o zdravej životospráve a výžive a jej vzťahu k zdravotnému stavu
človeka. Predstavujú špecifickú populačnú skupinu – majú často najlepšie poznatky o
príčinách chorôb a ich liečbe, o prevencii chorôb a zásadách zdravého životného štýlu v
porovnaní s bežnou populáciou. V priebehu celého štúdia počas absolvovania klinických
predmetov majú študenti možnosť zoznámiť sa priamo pri vyšetrovaní pacientov
s dôsledkami nerešpektovania zdravotných odporúčaní. Majú aj možnosť overiť si, že správna
výživa počas ochorenia jednak prispieva k zvýšeniu obranyschopnosti a celkovej kondície, ale
môže mať aj priamy liečebný účinok, keď sa stáva dôležitou a v niektorých prípadoch
základnou zložkou terapie (1, 7, 8).
Naša práca je zameraná na posúdenie výživy a stravovacích návykov vysokoškolských
študentov vo vzťahu k ich vzdelaniu. Našim cieľom bolo potvrdiť vzťah medzi kvalitou a
rozsahom nutričnej edukácie na Lekárskej fakulte UK a zdravotným uvedomením študentov,
s priamym vplyvom na ich životný štýl, stravovanie a stravovacie návyky.
Vyšetrený súbor a metodika
Vyšetrili sme súbor 140 vysokoškolákov – študentov medicíny, z toho bolo 70 mužov
a 70 žien. Polovicu súboru tvorili študenti prvého ročníka (35 mužov a 35 žien) a druhú
polovicu súboru študenti piateho ročníka (35 mužov a 35 žien). Priemerný vek študentov
prvého ročníka bol 19,77 ± 1,25 (ženy 19,26 ± 1,04; muži 20,29 ± 1,25) a študentov piateho
ročníka 24,29 ± 1,35 (ženy 24,29 ± 1,55; muži 24,29 ± 1,15). ). Ide o vzdelanostne, zdravotne
a profesijne homogénny súbor mladých, zdravých osôb.
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Každý študent vyplnil dotazník, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvú časť dotazníka tvoril
vedomostný test a druhá časť bola zameraná na životosprávu študentov (s dôrazom na
výživové návyky).
Vedomostný test pozostával z 19 otázok zameraných na nutričnú problematiku (fyziológia
výživy, výživa v prevencii chorôb). Za každú správnu odpoveď dostal študent jeden bod, čiže
maximálny bodový zisk bol 19 bodov.
Pomocou dotazníkov sme zisťovali, ako často študenti jedia/pijú nasledujúce požívatiny:
mlieko a mliečne výrobky, mäso, tuky, ovocie, zeleninu, strukoviny, zemiaky, vajcia,
majonézové šaláty, sladkosti, koláče, zákusky, cukrovinky, sladené nápoje, stánkové jedlá a
ako často pijú alkohol. Taktiež nás zaujímalo, či sa stravujú pravidelne, ako a kde sa stravujú
počas dňa v rámci raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere, či si pridávajú soľ do jedla pri
stole, koľko tekutín vypijú priemerne počas dňa, a či sa stravujú zdravo. Zisťovali sme aj
úroveň pohybovej aktivity a prevalenciu fajčenia. Jednotlivým odpovediam v dotazníku sme
priradili číselné hodnoty podľa frekvencie konzumácie alebo správnosti odpovede (napr.
prisáľanie jedla), aby bolo možné štatisticky vyhodnotiť a porovnať jednotlivé ročníky
(mladších a starších študentov), ako aj porovnať intersexuálne rozdiely.
Všetky získané údaje sme spracovali a štatisticky vyhodnotili pomocou programov
Microsoft Office Excel a EpiInfo. Porovnali sme výsledky mladších a starších študentov a tiež
výsledky mužov a žien. Hodnotili sme relatívne podiely, aritmetické priemery a smerodajné
odchýlky. Rozdiely medzi spojitými premennými sme hodnotili Studentovým t-testom. Na
posúdenie vzájomného vzťahu medzi vedomostnou úrovňou a stravovacími návykmi sme
použili Pearsonovú korelačnú analýzu.
Výsledky a diskusia
Náš predpoklad, že študenti 5. ročníka budú mať viac vedomostí o zásadách zdravého
stravovania než študenti 1. ročníka sa potvrdil. Zistili sme štatisticky významne vyšší
priemerný bodový zisk u starších študentov v porovnaní s mladšími (p = 0,0048 muži; p =
0,0005 ženy) (obr. 1). Plný počet bodov dosiahlo 8 poslucháčov (z toho bolo 7 piatakov).
Najnižší počet bodov za vedomosti o výžive (1 bod) získal poslucháč prvého ročníka.
Zaujímalo nás, či vzhľadom na väčšie nutričné vzdelanie budú mať študenti 5. ročníka aj
lepšie stravovacie návyky než študenti 1. ročníka. Pri porovnaní percentuálnych podielov
nezdravo sa stravujúcich mladších a starších študentov sme však jednoznačnú tendenciu
nezistili (obr. 2 a 3). Na obr. 2 vidíme, že viac mladších než starších mužov často jedáva
údeniny, majonézové šaláty, stánkové jedlá a má nedostatočnú konzumáciu ovocia a zeleniny,
ale starší muži zase jedia viac sladkostí a málo rýb v porovnaní s mladšími mužmi.
Porovnanie mladších a starších žien (obr. 3) ukázalo, mladšie ženy častejšie jedia
sladkosti, údeniny a stánkové jedlá než staršie ženy, jedia aj menej rýb, naproti tomu staršie
ženy menej konzumujú ovocie a zeleninu než mladšie ženy.
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Obr. 1. Priemerný bodový zisk mužov a žien vo vedomostnom teste
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Obr. 2. Výskyt nutričných chýb v súbore mužov (porovnanie 1. a 5. ročníka)

Vplyv nutričného vzdelania na stravovacie návyky a životný štýl študentov sa však
potvrdil. Zistili sme významné korelačné vzťahy medzi počtom získaných bodov za
vedomosti o výžive a počtom bodov za frekvenciu konzumácie (tab. 1). V súbore mužov –
nutrične vzdelanejší jedia menej údenín, masti a majonézových šalátov, menej pijú
alkoholických nápojov a menej solia, a naopak konzumujú viac ovocia. Významný pozitívny
vzťah sa u mužov potvrdil aj medzi vzdelaním a dennou aktivitou. V súbore žien sa potvrdilo,
že vzdelanejšie ženy jedia viac rýb, citrusového ovocia a pravidelnejšie raňajkujú a desiatujú.
Naopak menej konzumujú tukov a menej fajčia.
Aj Peterková a Paveleková (6) zistili, že najväčšie rozdiely v rodinách s rozdielnymi
úrovňami dosiahnutého vzdelania sa pozorujú v spotrebe ovocia, zeleniny a sladených
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nápojov. Rodičia s vyšším stupňom vzdelania uprednostňujú pre svoje deti produkty s vyššou
nutričnou kvalitou, ktorú obsahuje práve zelenina, ovocie a celozrnné výrobky.
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Obr. 3. Výskyt nutričných chýb v súbore žien (porovnanie 1. a 5. ročníka)
Tab. 1. Významné korelácie
Muži
Body za frekvenciu
Body za vedomosti
konzumácie
Údeniny
-0,2677
Masť
-0,3992
Ovocie
0,2775
Soľ
-0,3297
Destiláty, víno
-0,3572
Majonézové šaláty
-0,2568
Denná aktivita
0,4212

Ženy
Body za frekvenciu
konzumácie
Ryby
Masť
Rastlinné tuky
Citrusy
Raňajky
Desiata
Fajčenie

Body za vedomosti
0,3153
-0,2446
-0,3028
0,3889
0,2756
0,2953
-0,2620

Domnievali sme sa tiež, že ženy (mladšie aj staršie) budú mať viac vedomostí o zdravej
výžive a ich stravovacie návyky budú lepšie než u mužov. Vychádzali sme z predpokladu, že
mladé ženy aj ako budúce matky si lepšie a v širších súvislostiach uvedomujú význam zdravej
výživy pre ich život a zdravie, ktoré môže následne ovplyvniť zdravie ich budúcich detí, a
preto budú disponovať lepšími vedomosťami o zdravej výžive, ktoré pozitívne ovplyvnia ich
stravovacie návyky. Výsledky vedomostného testu nás však prekvapili: priemerný bodový
zisk žien vo vedomostnom teste bol nižší (14,99 ± 2,71) než mužov (15,73 ± 1,54). Rozdiel
nebol významný (p = 0,0907).
Pri porovnaní priemerného bodového skóre mužov a žien za frekvenciu konzumácie
vybraných potravín, resp. za ich stravovacie návyky sme zistili, že muži majú častejšie druhú
večeru (p = 0,0000) než ženy, častejšie konzumujú údeniny (p = 0,0000), masť (p = 0,0003),
majonézové šaláty (p = 0,0012) a stánkové jedlá (p = 0,0041), hydinu (p = 0,0017), iné mäso
(p = 0,0000) a pivo (p = 0,0010) než ženy. Naopak, ženy častejšie konzumujú ovocie (p =
0,0124), citrusy (p = 0,0033) a strukoviny (p = 0,0065) než muži. Ženy majú aj lepší
stravovací režim (5 jedál denne) bez večerného prejedania sa a menej pijú alkoholické nápoje
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a sladené malinovky. Naše výsledky, podobne ako práce iných autorov, potvrdili významné
intersexuálne rozdiely v prospech žien (1, 2, 5).
Záver
V práci sa potvrdilo, že:
− štúdiom na lekárskej fakulte sa nutričné vedomosti študentov zvyšujú,
− nutričné vzdelanie ovplyvňuje životosprávu – nutrične vzdelanejší študenti majú lepšie
stravovacie návyky, nutrične vzdelanejší muži aj vyššiu pohybovú aktivitu, nutrične
vzdelanejšie ženy menej fajčia,
− ženy sa stravujú zdravšie než muži napriek tomu, že sme nezistili intersexuálne rozdiely
v nutričnom vzdelaní študentov.
S prihliadaním na skutočnosť, že naši študenti – budúci lekári by mali vo svojej praxi
napomáhať prevencii chronických chorôb osobným príkladom, ale aj odporúčaním pravidiel
zdravej výživy svojim pacientom, ukazuje sa naliehavá potreba venovať väčšiu pozornosť
nutričnej problematike vo výučbe na lekárskej fakulte a posilniť jej primárno-preventívne
zameranie.
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INULÍN V ÚLOHE CHEMOPREVENTÍVNEHO DOPLNKU VO VÝŽIVE1

E. Hijová, V. Szabadosova, L. Strojný
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

K hlavným príčinám mortality u mužov a žien nielen na Slovensku, ale aj vo svete, patrí
kolorektálny karcinóm (11). Medzi rizikové faktory vzniku rakoviny patrí vek, rodinná
anamnéza, zápalové črevné ochorenia vrátane ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby,
prokarcinogény vyskytujúce sa v životnom prostredí a v potravinovom reťazci (2). Napriek
nevysvetleniu presného mechanizmu vzniku kolorektálnej karcinogenézy, súčasné možnosti
liečby, vrátane chirurgickej, chemoterapeutickej, rádioterapeutickej a molekulovo-cielenej sú
na pokročilé nádory stále obmedzené. Tumorigenéza v jednotlivých orgánoch je zložitým
mnohostupňovým sledom viacerých sprievodných prejavov, ako sú chronický zápal,
genetické a molekulové zmeny vrátane zmien metabolických pochodov, čím poskytuje
atraktívny model na skúmanie potenciálu potravinových substancií v prevencii a kontrole
kolorektálneho karcinómu prostredníctvom chemopreventívnych stratégií (16, 17).
Chemoprevencia sa definuje ako použitie prírodných potravinových zlúčenín a/alebo
syntetických substancií, ktoré môžu oneskoriť, zabrániť, alebo dokonca zvrátiť vývoj tvorby
adenómov, rovnako aj progresiu karcinómu z adenómov zásahom do mechanizmu
molekulových dráh v nádorových bunkách, ktoré podporujú rast a tvorbu metastáz. V tomto
smere prebiotiká ako prírodné potravinové ingrediencie zlepšujú funkciu čriev a zabezpečujú
zdravé prostredie gastrointestinálneho traktu, čím predstavujú potenciálny zdroj veľkého
záujmu. Obsah hrubého čreva sa vyznačuje pomalou mobilitou, čo vytvára ideálne podmienky
vytvárania stabilnej mikroflóry jednak druhového, ale aj kvantitatívneho zastúpenia
mikroorganizmov. Modulácia mikroflóry gastrointestinálneho traktu prírodnými
potravinovými ingredienciami/zlúčeninami predstavuje benefit, ktorý môže prispieť k
zabráneniu rozvoja chronických chorôb tým, že sa ovplyvní mikroflóra kolónu tak, aby sa
v čo najmenšej miere zabránilo kolonizácií tráviaceho traktu vysokými počtami
mikroorganizmov podporujúcimi vznik kolorektálneho karcinómu.

1

This work was supported by the Agency of the Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of
the EU, under project ITMS: 26220220104 (50%) and partially by grant VEGA 1/0279/13.
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Cieľom tejto práce bolo získať informácie o účinnosti prebiotického inulínu na aktivitu
glykolytických bakteriálnych enzýmov, mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCFA), na
celkový počet laktobacilov a koliformných mikroorganizmov a chemopreventívne markery,
predovšetkým cyklooxygenázu-2 (COX-2) a transkripčný nukleárny faktor kappa beta
(NFκB) v tkanive hrubého čreva u potkanov po indukcii kolorektálneho karcinómu.
Materiál a metódy
Experimentálny dizajn
Potkany kmeňa Sprague-Dawley (n = 30) vo veku štyri mesiace s počiatočnou priemernou
hmotnosťou 378,73 ± 81,25 g boli umiestnené v Centrálnom zvieratníku LF UPJŠ za
štandardných podmienok striedania 12 hodinového cyklu tma/svetlo, udržiavania izbovej
teploty 21°C ± 1°C a s vlhkosťou vzduchu 50 % – 60 %. Experiment sme vykonávali v súlade
s príslušnými legislatívnymi ustanoveniami a Etickej komisie Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Potkany boli rozdelené do 3 skupín:
1. Kontrolná skupina (KS), ktorá prijímala len konvenčné krmivo (Biofer, SR).
2. DMH skupina (DMH), ktorá prijímala konvenčné krmivo a dimethylhydrazín (DMH)
na iniciáciu karcinogenézy.
3. DMH+PRE skupina, ktorá prijímala konvenčné krmivo, DHM a prebiotikum (PRE).
Počas celého experimentu mali zvieratá voľný prístup k vode a týždenne sme ich vážili.
Efektivita príjmu potravy (FER) bola určená na základe nasledujúceho vzorca: FER =
(koncová hmotnosť – počiatočná hmotnosť): spotreba krmiva (10). Po 28 týždňoch trvania
experimentu sme zvieratá usmrtili aplikáciou anestézy (Ketamín 100 mg/kg + Xylazín 15
mg/kg živej hmotnosti, intraperitoneálne) a následne sme odobrali biologický materiál –
črevný obsah, vzorky tkaniva z hrubého čreva na potrebné biochemické a mikrobiologické
stanovenia a analýzy.
Indukcia karcinogenézy
Dva týždne po začatí experimentu sme potkanom v skupine DMH a DMH+PRE
aplikovali DHM (Merck, Nemecko) v dávke 21 mg/kg živej hmotnosti subkutánne, 5-krát
s týždenným intervalom.
Prebiotická liečba
Prebiotickú liečbu prezentoval komerčne vyrábaný potravinový výrobok inulín obohatený
o oligosacharidy (BeneoSynergy 1, ORAFTI, Tienen, Belgicko). Inulín sa extrahuje
z čakanky ako zmes pozostávajúca z dlhoreťazového inulínu (fermentovaný pomaly
prejavujúci svoje účinky v distálnej časti kolónu) a krátkoreťazovej oligofruktózy
(fermentovaná rýchlo a selektívne črevnou flórou, čo vedie k zvýšenému množstvu
bifidobaktérii v proximálnej časti kolónu) a aplikuje v dávke 80 g/kg konvenčného krmiva.
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Bakteriologické stanovenia
Mikrobiálne analýzy (celkový počet laktobacilov a koliformných mikroorganizmov)
v črevnom obsahu hrubého čreva (caecum) sme vykonali na konci experimentu. Črevný obsah
(1 g) s fyziologický roztokom v sterilných plastových vreckách sme homogenizovali
(Stomacher lab blender bags 400, Francúzsko) a riedili desiatkovým riedením v rozsahu od
102 – 108. Z jednotlivých riedení sme odobrali množstvo 0,1 ml a očkovali na platne so
selektívnou pôdou Mac Conkey (Merck, Nemecko) pre koliformné mikroorganizmy a Rogosa
agar (Biocar Diagnostics, Francúzsko) pre laktobacily. Naočkované platne pre laktobacily
sme inkubovali za anaeróbnych podmienok pomocou Gas Pack systému (Gas PacK, USA) pri
teplote 37 °C počas 48 hodín a pre koliformné aeróbne pri teplote 37 °C počas 16 – 18 hodín.
Po inkubácii sme kolónie živých baktérií spočítali a celkové hodnoty vyjadrili ako log10
kolónie tvoriacich jednotiek na 1 gram črevného obsahu (colony forming units CFU.g-1).
Biochemické analýzy
Aktivitu glykolytických bakteriálnych enzýmov, α-galaktozidázy (α-GAL), βgalaktozidázy (β-GAL), β-glukuronidázy (β-GLUKUR), α-glukozidázy (α-GLU) a βglukozidázy (β-GLU) sme stanovili v črevnom obsahu spektrofotometricky na základe stupňa
uvoľneného p- alebo o-nitrofenolu (PNP) zo substrátu nitrofenylglukozidu (Sigma Aldrich,
Česká republika). Na stanovenie jednotlivých enzýmov sme použili substráty (Sigma Aldrich,
Česká republika) metódou podľa Juskiewicza a kol. (12). Aktivita bakteriálnych
glykolytických enzýmov je vyjadrená ako µmol produktu vzniknutého za minútu (IU) na g
črevného obsahu. Koncentráciu mastných kyselín s krátkym reťazcom v črevnom obsahu sme
analyzovali plynovou chromatografiou (Hewlett Packard 6890 Plus, USA).
Imunohistochemická analýza chemopreventívnych markerov COX-2 a NFκB
Distálnu časť kolónu sme použili na prípravu parafínových rezov, ktoré sme následne
použili na imunohistochemické farbenie markerov COX-2 a NFκB použitím komerčných
kitov HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (R & D Systems, Veľká Británia).
Imunoreaktivitu COX-2 v tunica mucosae a tela submucosae kolónu sme lokalizovali
použitím špecifických protilátok anti-COX2 (abcam, Veľká Británia) a anti-NFκB (MBL
International, USA) pre NFκB. Vizualizáciu komplexu antigén-protilátka sme dosiahli na
základe enzymatickej zmeny chromogénneho substrátu 3,3´diaminobenzidínu (DAB)
vplyvom peroxidázy HRP (Horseradish peroxidase), ktorý sa v prípade pozitivity javí ako
hnedé sfarbenie. Imunoreaktivitu COX-2 a NFκB sme vyjadrili ako počet pozitívnych buniek
počítaných na plochu 1 000 µm2 tkaniva kolónu.
Studentov t-test a ANOVA sme použili pre stanovenie významnosti rozdielov medzi
kontrolnou a experimentálnymi skupinami.
Výsledky
Priemerná hmotnosť potkanov sa na konci experimentu zvýšila v KS skupine o 21,43 %,
v DMH skupine o 19,89 % a v skupine DMH+PRE o 28 %. Najvyššia hodnota FER (p <
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0,05) bola v skupine DMH+PRE v porovnaní s KS alebo DMH skupinou. Celkový počet
koliformných mikroorganizmov a laktobacilov je na obr. 1.
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Obr. 1. Počty koliformných mikroorganizmov a laktobacilov
Štatistická významnosť je vyjadrená porovnávaním skupín KS/DMH a DMH/DMH+PRE
** p < 0,01; *** p < 0,001

Zmeny v aktivite glykolytických enzýmov vo všetkých skupinách a zmeny
v koncentráciach mastných kyselín s krátkym reťazcom vo všetkých skupinách sumarizujú
tab. 1 a 2 (jednotlivo). Počty COX-2 pozitívnych buniek a NFκB pozitívnych buniek v tunica
mucosae a tela submucosae v tkanive hrubého čreva sú na obr. 2 a 3 (jednotlivo).
Tab. 1. Aktivita bakteriálnych enzýmov
Skupiny
KS
DMH
DMH+PRE

α-GAL
(µmol/min/g)
0,21 ± 0,07
0,12 ± 0,07**
0,31 ± 0,13**

β-GAL
(µmol/min/g)
0,07 ± 0,02
0,07 ± 0,04
0,08 ± 0,03

β-GLUKUR
(µmol/min/g)
0,28 ± 0,11
0,38 ± 0,16
0,18 ± 0,09**

α-GLU
(µmol/min/g)
0,08 ± 0,04
0,15 ± 0,06**
0,11 ± 0,06

β-GLU
(µmol/min/g)
0,08 ± 0,02
0,04 ± 0,02**
0,03 ± 0,02

Štatistická významnosť je vyjadrená porovnávaním skupín KS/DMH a DMH/DMH+PRE. ** p < 0,01
Tab. 2. Koncentrácie mastných kyselín s krátkym reťazcom
Skupiny
KS
DMH
DMH+PRE

Acetát
(mmol/100ml)
70,16 ± 9,63
67,10 ± 5,63
71,66 ± 7,84

Propionát
(mmol/100ml)
12,24 ± 1,14
7,68 ± 0,65***
13,21 ± 1,87***

Butyrát
(mmol/100ml)
9,87 ± 1,12
6,40 ± 0,76***
15,03 ± 2,04***

Štatistická významnosť je vyjadrená porovnávaním skupín KS/DMH a DMH/DMH+PRE. *** p<0,001

Diskusia
Inulín ako prebiotikum patrí do skupiny nestráviteľných polysacharidov (tzv. fruktózový
škrob), známych ako fruktány (8, 9). Účinné prebiotikum musí uniknúť tráveniu v hornej časti
gastrointestinálneho traktu a v dolnej časti traktu ho využívajú prospešné mikroorganizmy
hrubého čreva predovšetkým bifidobaktérie a laktobacily. Črevná mikroflóra sa podieľa na
etiológii kolorektálneho karcinómu, presný typ baktérii spojený s jeho vznikom nie je
objasnený, ale je zrejme, že niektoré bakteriálne skupiny (laktobacily a bifidobaktérie) majú
oveľa nižšiu aktivitu enzýmov, ktoré môžu generovať karcinogény, než iné druhy, ako sú
koliformné mikroorganizmy, klostrídie a Bacteroides.
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Obr. 2. Počet COX-2 pozitívnych buniek v tkanive hrubého čreva.
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Obr. 3. Počet NFκB pozitívnych buniek v tkanive hrubého čreva
Štatistická významnosť je vyjadrená porovnávaním skupín KS/DMH a DMH/DMH+PRE
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Najvyšší počet laktobacilov sme v našej štúdii zaznamenali v skupine s aplikovaným
inulínom. Počet koliformných mikroorganizmov bol v tejto skupine signifikantne redukovaný,
zatiaľ čo v skupine s DMH bez inulínu bol najvyšší. Zvýšenú aktivitu bakteriálnych enzýmov
α-GAL and β-GAL sme zaznamenali v skupine s aplikovaným prebiotikom, čo mohlo
prispieť k zvýšenému počtu laktobacilov a zníženiu počtu koliformných mikroorganizmov
v porovnaní s DMH skupinou zvierat (15). Aktivita enzýmu β-GLUKUR sa považuje za
biomarker zvýšeného rizika incidencie neoplaziem (13) a súčasne sa vníma ako škodlivá pre
zdravie v dôsledku schopnosti uvoľňovania karcinogénov z konjugátov kyseliny glukuronovej
a kritickým faktorom enterohepatálnej cirkulácie liekov a iných zlúčenín.
Nestrávené potraviny sa fermentujú v hrubom čreve mikroorganizmami a vznikajú rôzne
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mikrobiálne metabolity, hlavne mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA), predovšetkým
kyselina octová, kyselina propiónová a kyselina maslová. Väčšina literatúry sa zameriava na
kyselinu maslovú a octovú, menej na kyselinu propionovú, v dôsledku čoho sa jej potenciálne
účinky na fyziológiu a patológiu dlhšie podceňujú (14). Butyrát spôsobuje apoptózu, redukuje
metastázy v bunkových líniach kolónu a chráni pred genotoxickými karcinogénmi. Zvýšená
koncentrácia kyseliny octovej v skupine DMH+PRE je v súlade s experimentálnymi
animálnymi modelmi, ktoré poukazujú na to, že inulín má antikarcinogénne účinky (18).
Kyselina propiónová sa produkuje fermentáciou polysacharidov, oligosacharidov, proteínov,
peptidovov a glykoproteínových prekurzorov anaeróbnou črevnou mikroflórou, ale
z kvantitatívneho hľadiska nestrávené karbohydráty predstavujú hlavný zdroj produkcie
kyseliny propionovej. Je všeobecne známe, že gastrointestinálny trakt je neustále v štádiu
nízkeho stupňa zápalu. Príjem vlákniny v potravinách, ktorá je primárnym substrátom pre
produkciu kyseliny propiónovej, je spojené s redukciou nízkeho stupňa zápalu a patogenézy
črevného zápalu (7). Kyselina propiónová má mierny inhibičný účinok na aktivitu
cyklooxygenázy, priamy antizápalový účinok kyseliny propiónovej sprostredkovaný
prostredníctvom cyklooxygenázy môže byť jedným z mechanizmov znižovania zápalu
črevnej mukózy aplikáciou prebiotickej diéty. Potom prebiotická diéta a inhibícia
cyklooxygenázy súvisia s redukciou incidencie kolorektálneho karcinómu (3).
Cyklooxygenáza-2 je dôležitý enzým zapojený do zápalových procesov. Zvýšená expresia
COX-2, nie však COX-1 bola pozorovaná v rôznych typoch tumorov a zmenených bunkách
(19). Suplementácia inulínu znížila počet COX-2 pozitívnych buniek, čím poukázala na jeho
protizápalový účinok. Najnovšie štúdie demonštrujú, že transkripčný faktor kappa beta je
potrebný v regulácii COX-2 (1). Chemopreventívne fytofarmaká majú inhibičný účinok na
COX-2 vhodným blokovaním aktivácie NFκB. Transkripčná aktivita NFκB je regulovaná cez
sériu intracelulárnych signálnych transdukčných pochodov v odpovedi na rôzne externé
stimuly a zápalové cytokíny (4, 5). Počet COX-2 pozitívnych buniek v tkanive kolónu sa
významne redukoval po aplikácii inulínu. Femia a kol. (6) poukázali vo svojom 13 týždňov
trvajúcom experimente na pozitívny účinok oligosacharidov-arabinoxylanov v redukcii
preneoplatických zmien.
Záver
Výsledky nášho experimentu ukázali, že inulín v priebehu experimentu redukoval
preneoplatické zmeny a znaky zápalu, čo dokazuje jeho chemopreventívny účinok na vývoj
rakoviny kolónu.
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Omega-3 mastné kyseliny patria medzi polynenasýtené mastné kyseliny (ω-3 PNMK) s
počtom uhlíkov ≥ 18, ktoré majú vo svojom reťazci 2 – 6 dvojitých väzieb v cis konfigurácii.
ω-3 PNMK sú najhodnotnejšie z PNMK vyskytujúcich sa v prírode. Syntetizujú sa z kyseliny
α-linolénovej (ALA, C18:3). V endoplazmatickom retikule a v chloroplastoch rastlín nie je
esenciálna a vzniká postupnou desaturáciou kyseliny olejovej (OA, 18:1). Cicavce, takisto aj
človek, nie sú schopné ALA syntetizovať. Z tohto dôvodu sa musia nevyhnutne prijímať v
potrave (1, 2).
Pre človeka sú významné najmä kyselina eikozapentaénová (EPA, C20:5) a kyselina
dokozahexaénová (DHA, C22:6). Ich hlavnými zdrojmi je tuk hlavne studenomorských rýb –
losos, sleď, sardinky, makrela, tuniak, ale aj tuk mäkkýšov, tuleňov a veľrýb (9). Ryby, na
rozdiel od človeka, dokážu efektívnejšie premieňať ALA na EPA a DHA z morských rias a
kôrovcov, a preto ich príjem dopĺňa nedostatok EPA a DHA v našom organizme (5, 10, 11).
ω-3 PNMK majú hypolipidemický, protizápalový, stimulačný, antiagregačný,
antiarytmogénny, kardioprotektívny, hypotenzívny, neuroprotektívny a neuroregulačný,
genomodulačný a antiproliferatívny účinok. Uvedené vlastnosti sa premietajú do praxe
protektívnymi účinkami, pričom najviac prác sa zaoberá súvislosťami s kardiovaskulárnymi
chorobami (6, 9). Je vo všeobecnosti známe, že človek prijíma oveľa viac ω-6 PNMK. Pomer
ω-6/ω-3 PNMK je vo vyspelých krajinách 16 – 15 : 1, dokonca aj vyšší. Pre zachovanie
zdravia potrebuje organizmus stály príjem ω-6/ω-3 v možnom dosiahnuteľnom pomere 10 – 4
: 1. Nepriaznivý pomer ich príjmu vedie k početným chorobám. Na prvom mieste sú to
kardiovaskulárne choroby, ktorých príčinou je ateroskleróza, a metabolické choroby, ako
diabetes mellitus 2. typu, poruchy lipidov. Na slovenskom trhu sa stretávame aj s výživovými
doplnkami ω-3 PNMK (6, 10).
Výživové doplnky sú prípravky na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú
koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky
s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky
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sa umiestňujú na trh v dávkovanej forme, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých
jednotkových množstvách. Výživové doplnky sa musia vyrábať podľa zásad správnej
výrobnej praxe uvedených v ôsmej hlave druhej časti potravinového kódexu (3). Účel
výživového doplnku (suplementu) je doplnenie prirodzenej stravy a ochrana a podpora
zdravia. Na našom trhu sú už niekoľko rokov omega-3 PNMK s rozličným zložením, resp. s
prídavkom ω-3 PNMK.
Cieľom predkladanej štúdie je zistiť obsah PNMK vo výživových doplnkoch so
zameraním sa na ω-3 PNMK a zistiť pomer ω-6/ω-3. Ďalším cieľom práce je zhodnotiť
jednotlivé suplementy a vybrať najvhodnejšie doplnky s ω-3 PNMK.
Metodika
Vzorky výživových doplnkov ω-3 a ω-6 PNMK sme kúpili na základe prieskumu
sortimentu lekární v Košiciach a v Poprade, uvádzame ich v tab. 1. Z nedostatku finančných
prostriedkov je počet vzoriek relatívne nízky v porovnaní s ponukou farmaceutických
spoločnosti v súčasnosti.
Suplement sme transesterifikovali 1M metanolátom sódnym. Získané estery MK sme
analyzovali kapilárnou plynovou chromatografiou prístrojom GC-2010 s FID detektorom
(Shimadzu). Celkový čas jednej analýzy metylesterov MK suplementov bol 87,5 min.
Štandardy MK sme kúpili od firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika).
MK sme identifikovali a označili v programe Clarity IM Offline (DapaApex, Praha,
Česká republika). Výsledky sme spracovali v programe Microsoft Excel 2007, kde sme z
plôch jednotlivých MK [mV.s] vypočítali ich sumu. Z pomeru jednotlivých MK a ich súm
sme vypočítali ich zastúpenie v molárnych %. Pomery MK sme vypočítali pomerom súčtu
daných skupín MK (6).
Tab. 1. Výživové doplnky ω-3 a ich výrobcovia
Vzorka

Názov a výrobca

8.
9.
10.

Rybí olej, Noventis s.r.o, ČR
ZenixX Balance – EPA, ixX pharma, Belgicko
Rybí olej EPA a DHA, MedPharma s.r.o., ČR
Omega-3, Mogador s.r.o., ČR
Flax omega-3 ALA, Jamienson Labor., Kanada
Omega -3 man and woman, BIOmin, SR
Wild Salmon Fish Oil Complex, Jamienson
Labor., Kanada
Rybí olej EPA a DHA, forte, MedPharma, USA
LIFTEA, Rybí tuk, Swiss Caps AG, Švajčiarsko
ZenixX Balance – DHA, ixX pharma, Belgicko

11.

Eskimo kids, Cardinova, Švédsko

12.
13.

Omega-3 fish, Nórsko
MaxiCor, SVUS Pharma a.s., ČR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Množstvo omega-3 PNMK
[mg, ml]/rybí olej [mg, ml]
EPA 500 mg, DHA 140 mg
EPA 180 mg, DHA 120 mg/1 000 mg
EPA 360 mg, DHA 240 mg/1 000 mg
ALA 500 mg
EPA 180 mg, DHA 120 mg
EPA 180 mg, DHA 120 mg/1 000 mg
EPA 300 mg, DHA 200 mg/1 000 mg
EPA 40 mg DHA 300 mg/kapsula
DHA 520 mg, EPA 155 mg
EPA 171 mg; DHA 117 mg, ALA 96 mg, ω-6:
212,5 mg; LA 208,5 mg, ω-9: 583 mg
EPA 225 mg; DHA 170 mg/450mg

Výsledky
V distribučnej sieti lekární sme získali zatiaľ 13 preparátov s deklarovaným obsahom ω-3
PNMK. Obsah ω-6 PNMK bol v rozmedzí 3,02 mol% (vzorka 10) – 15,75 mol% (vzorka 5).
Dominantnou zložkou bola kyselina linolová (LA). Najviac zastúpená bola vo vzorke 5
(15,09 mol%).
Obsah ω-3 PNMK vo výživových doplnkoch bol v rozmedzí 21,59 mol% (vzorka 11) –
92,00 mol % (vzorka 2, 13). Dominantnou zložkou MK vo väčšine výživových doplnkoch
bola kyselina eikozapentaénová (EPA), ktorá sa v najväčšom množstve nachádzala vo vzorke
2 (69,48 mol%). Najväčšie zastúpenie kyseliny dokozahexaénovej (DHA) bolo vo vzorke 9
(50,68 mol%). Zastúpenie EPA a DHA vo výživových doplnkoch znázorňuje obr. 1. Vzorka 5
bola rastlinného pôvodu, výťažok oleja z ľanových semien (Linum usitassimum). Preto
majoritnou zložkou tohto preparátu bola kyselina α-linolénová (ALA), ktorej obsah bol 58,96
mol%. Zastúpenie ostatných ω-3 PNMK bolo pri tejto vzorke zo všetkých preparátov
najnižšie. Obsah ALA v ostatných výživových doplnkov bol pod 1 mol%, s výnimkou
vzoriek 8 (3,30 mol%) a 11 (5,89 mol%).

Obr. 1. Zastúpenie EPA a DHA [mol%] v suplementoch

Sledovaním pomeru ω-6/ω-3 (obr. 2) sme zistili, výraznú variabilitu vo vzorkách, a to od
1 : 2 vo vzorke číslo 11 do 1 : 26 vo vzorke 13. Najčastejšie vyskytujúci sa pomer v
suplementoch bol 1 : 11 (vzorky 3, 4, 6 a 7).
Index ω-3 PNMK – percentuálne zastúpenie podielu sumy EPA+DHA a celkovej sumy
MK bol variabilný (obr. 3). Hodnotenie tohto indexu vo vzorke 5 nemalo význam, keďže je to
výlučne produkt ALA. Z ostatných vzoriek mala najnižší index ω-3 PNMK vzorka 11 (14,85
%), najvyšší vzorka 2 (87,03 %).
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Obr. 2. Pomer ω-3 (n-3):ω-6 (n-6) vo výživových doplnkoch

Obr. 3. Index (1) ω-3 vo výživových doplnkoch

Diskusia
V súčasnej dobe je na našom trhu veľký výber tzv. funkčných potravín, ktoré obsahujú
biologicky aktívne látky s očakávaným pozitívnym účinkom na zdravie organizmu s ohľadom
na výživový stav jednotlivca. Ku konkrétnym doplnkom stravy patria produkty obohatené o
vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, doplnky omega-3 PNMK, prípadne vybrané
aminokyseliny, vlákninu alebo kultúry probiotických baktérií atď. Ich úlohou je doplniť
nedostatkové živiny.
V súčasnosti je možnosť kúpiť si v lekárňach alebo v špecializovaných predajniach
zdravej výživy výživové doplnky s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, či už
ω-6, ω-3 PNMK, ω-9 MNMK, alebo ich kombinácie. Príbalové letáky niektorých prípravkov,
ktoré sme analyzovali, neobsahovali dostatočné informácie o zložení MK, príp. chýbalo
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množstvo celkového rybieho oleja. Preto spotrebitelia veľakrát nevedia, koľko omega-3 a
omega-6 PNMK a v akom pomere sa do ich organizmu dostáva počas suplementácie. Väčšina
výrobkov obsahovala ako stabilizátor glycerol a vodu, príp. aj sorbitol. Niektorí výrobcovia
neuvádzali okrem EPA a DHA ďalšie zložky. Len tri výživové doplnky mali prídavok
tokoferolu (vitamínu E), ktorý slúži ako antioxidant. Jeden výrobok bol obohatený aj o
vitamín A a D. S výnimkou tekutého suplementu boli ostatné doplnky obalené želatínou.
Jeden prípravok mal uvedený ako prídavok sóju. Predpokladáme, že šlo o lecitín.
Jednotlivé preparáty odzrkadľujú svojím zložením biologický pôvod. Zdrojom
výživových doplnkov bol olej získaný z mäsa rýb, ktorý bol prečistený a konzervovaný, avšak
bez úpravy zloženia PNMK. Zastúpenie MK v suplementoch závisí od druhu rýb
a významne ho ovplyvňuje potrava, ktorú prijímajú vo fytoplanktóne. Vysoký obsah ω-3
PNMK majú ryby živiace sa morskými riasami, pretože majú vysoký obsah ALA. Ryby
premieňajú ALA elongázami a desaturázami na EPA a DHA, ktoré dokážu oveľa
efektívnejšie zabudovať než človek. V rybích olejoch sa očakáva vysoký obsah ω-3 PNMK.
Avšak z výsledkov analýz je zrejmé, že niektoré preparáty mali tejto zložky pomerne málo.
Na druhej strane, v iných vzorkách s obsahom PNMK viac ako 70 mol%, predpokladáme
čiastočne odstránenie NMK a MNMK. Tieto preparáty neobsahujú prírodný rybí olej, ale
etylestery PNMK, z ktorých boli odstránené ostatné zložky využitím rozdielneho bodu
topenia jednotlivých esterov podľa nenasýtenosti MK (8).
Jeden suplement bol rastlinného pôvodu. Bol to výťažok kanadského ľanového semena
(Linum usitassimum) s vysokým obsahom ALA. Z najnovších vedeckých poznatkov vyplýva,
že vyšší príjem ALA môže mať ochrannú funkciu pred vznikom KVCH a v kombinácii s
kyselinou linolovou znižuje hladinu TAG a LDL-cholesterolu v krvi (7).
Pri voľbe a dávkovaní suplementu je potrebné riadiť sa aktuálnym obsahom PNMK v
dávke, nie obsahom rybieho oleja ako takého. Medzi sledovanými suplementmi boli aj také,
ktoré neuvádzali obsah ω-3 PNMK. Prídavky ako max, maxi, forte, plus v názvoch preparátov
podľa našich zistení nesúvisia s vyšším obsahom účinných zložiek, a preto sú zavadzajúce
(12). Z našich výsledkov vyplýva, že jednoznačne najlepší pomer v prospech ω-3 PNMK bol
vo výrobku MaxiCor Omega-3 90 cps.
Nemohli sme porovnať deklarovaný obsah PNMK na obale s výsledkami našich analýz,
pretože väčšinou výrobcovia na nej uvádzali len zastúpenie EPA a DHA, príp. ALA, ktoré
majú dominantné zastúpenie v jednotlivých preparátoch, a pritom nespomínajú aj obsah iných
MK, ktoré sú súčasťou oleja. Preto nebolo možné overiť hmotnosť jednotlivých zložiek MK.
Na slovenskom trhu je oveľa viac suplementov omega-3 PNMK, ale z ekonomických
dôvodov sme mohli kúpiť len časť z nich. V budúcnosti by sme chceli analyzovať aj ďalšie
suplementy a porovnať ich navzájom. Zatiaľ sme nenašli práce, ktoré by sa zaoberali touto
problematikou, hoci si myslíme, že je potrebné sledovať obsah omega-3 PNMK v
suplementoch. Jedinú prácu sme našli spred 6 rokov od Staňkovej (8), ktorá takisto
porovnávala výživové doplnky s PNMK na českom trhu. Porovnať naše suplementy s ich
doplnkami nebolo možné z troch dôvodov:
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1. Len jeden suplement bol totožný s našimi.
2. Výživové doplnky za šesť rokov prešli určitým vývojom – novým technologickým
procesom spracovania rybieho oleja, čiže suplementy uvedené na trh pred siedmimi rokmi
nemusia mať rovnaké zastúpenie MK ako dnes. Takisto predpokladáme lepší pomer ω-6/ω-3
dnes ako v minulosti.
3. Niektoré firmy zmenili značku, prípadne zanikli, iné nové vznikli, preto predpokladáme
rozdielny sortiment výživových doplnkov v porovnaní s obdobím spred siedmich rokov.
Takisto niektoré suplementy predávané na našom trhu nemusia byť aj na českom a naopak.
Záver
Z našich výsledkov vyplýva, že jednoznačne najlepší pomer v prospech ω-3 PNMK bol
vo výrobku MaxiCor Omega-3 90 cps. Ďalším veľmi vhodným výživovým doplnkom bol
výrobok ZenixX Balance – EPA. Väčšina suplmentov ω-3 boli s prídavkom EPA a DHA,
jeden výrobok bol výrobok ALA, pochádzajúci z rastlinného zdroja.
Pri voľbe a dávkovaní suplementu je potrebné riadiť sa aktuálnym obsahom PNMK v
dávke, nie obsahom rybieho oleja ako takého. Medzi sledovanými suplementmi boli aj také,
ktoré neuvádzali obsah ω-3 PNMK. Prídavky ako max, maxi, forte, plus v názvoch preparátov
podľa našich zistení nesúvisia s vyšším obsahom účinných zložiek, a preto sú zavádzajúce.
Správny výber výživového doplnku MK s vysokým pomerom ω -3/ω-6 môže napomôcť
vyvážiť nepomer týchto PNMK, ktoré sa do organizmu dostávajú potravou, ak to nejde cestou
zmeny stravovacích návykov.
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ROZDIELY V DENNOM NUTRIČNOM PRÍJME U MAJORITNÝCH
A MINORITNÝCH ŠKOLSKÝCH DETÍ1

K. Rimárová, E. Dorko
ÚVZ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice

Tradičná rómska kuchyňa, pokiaľ je možné tento pojem použiť, je z hľadiska racionálnej
výživy absolútne nezdravá. Preferuje mastné jedlá, mäso horšej kvality, múčne jedlá a takmer
vôbec neobsahuje mlieko, ovocie a zeleninu (12). V minulosti stravovanie Rómov súviselo s
ich spôsobom života, kde väčšina pracovala ako drobní remeselníci a v čase sezónnych prác
ich využívali ako lacnú pracovnú silu v poľnohospodárstve, či pri pomocných prácach v
domácnostiach bohatších rodín (8, 9).
Rómska rodina jedla v minulosti iba raz denne: vždy predpoludním sa vybrala matka s nádobou a
obchádzala rodiny sedliakov (najčastejšie takých, ktorým chodili pomáhať). Jedlo, ktoré od gazdinej dostala,
tvorilo hlavné a často jediné jedlo celej rodiny v ten deň. Základom rómskych jedál boli menej hodnotné druhy
mäsa (vnútornosti). Za svoje národné jedlo dodnes považujú zemiakmi, krúpami alebo ryžou plnené bravčové
hrubé črevo, ktoré uvaria, prípadne upečú (gója), a ktoré zajedajú plackami (marikľa) pripravenými z múky,
vody a soli, upečením priamo na rozžeravenej platni sporáka. Takáto jaternica plnená zemiakmi, v minulosti
známa aj medzi chudobnými Slovákmi, stala sa pre Rómov dôležitým jedlom (5). Rómovia si nerobili zásoby
potravín, nevedeli a nemali potrebu potraviny uskladňovať a v dôsledku kočovného spôsobu života sa
nevenovali chovu domácich zvierat ani farmárčeniu. Táto situácia sa výrazne nezmenila ani po usadení Rómov,
čo v našich podmienkach predstavuje viac ako tri storočia. Hoci v ostatných rokoch prebieha na Slovensku
viacero projektov zameraných na podporu samozásobovania rómskych komunít (pestovanie zeleniny,
zemiakov), posun k zlepšeniu súčasného stavu je len málo viditeľný.

Materiál a metodika
V prierezovej nutričnej survey sme použili dotazník pre 300 detí vo veku od 9 – 13 rokov.
Prierezový dotazníkový prieskum zahŕňal deti školského veku minoritnej skupiny na sídlisku
Luník 9, t.j. rómsku semi-segregovanú komunitu (74 rómskych chlapcov a 76 rómskych
dievčat). Majoritnú skupinu rovnakého vekového rozsahu tvorilo 73 nerómskych chlapcov
1

Práca je podporovaná grantom VEGA 1/0011/14 a grantom 1/GSD/2012 – vedecký grantový systém
UPJŠ v Košiciach pre interných doktorandov, ďalej 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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a 77 nerómskych dievčat z 2 základných škôl v okrese Košice-mesto. Dotazník obsahoval
základné údaje o stravovacom režime a konzumovaných potravinových komoditách, fajčení,
stravovacích a výživových zvyklostiach. Na štatistickú analýzu sme použili software SPSS.
Výsledky
Frekvencia rozloženia veku v rómskej a nerómskej detskej populácii (tab. 1) nášho súboru
poukazuje na prevažné zastúpenie vekovej skupiny 9 – 12 ročných v súbore, starší rómski
žiaci neboli na vyučovaní, a preto je ich počet vo vyšších vekových skupinách pomerne nízky.
Tab. 1. Frekvencia veku detí vo vyšetrovaných
skupinách rómskych a nerómskych detí
Vek
9
10
11
12
13
Spolu

Rómovia [%]
27,3
36,0
20,7
12,7
3,3
100

Tab. 2. Počet súrodencov v rodinách rómskych
a nerómskych detí

Nerómovia [%]
20,7
19,3
20,7
18,7
18,7
100

Počet súrodencov
0
1
2
3
4 a viac
Spolu

Rómovia [%]
2,0
4,0
12,7
28,7
52,6
100

Nerómovia [%]
24,7
52,0
13,3
8,0
2,0
100

Keďže u rómskych detí ide takmer výlučne o deti z Luníka 9, čo je sídlisková semisegregovaná lokalita, veľká väčšina odpovedí zaznamenáva bývanie v panelákovom byte na
sídlisku, pravdepodobne náhodnou chybou, respektíve chybou porozumenia v 3 % uvádza
u rómskych detí bývanie v rodinnom dome. Nerómske deti z ostatých košických lokalít
uvádzajú v 21,3 % bývanie v rodinnom dome, zvyšok uvádza bývanie v panelákovom dome.
Tab. 3. Frekvencia fajčenia v rodinách rómskych
a nerómskych detí
Fajčenie
Nefajčiari (0 – 5 ks)
Fajčiari (5 – 20 ks)
Silní fajčiari (> 20 ks)
Spolu

Rómovia
[%]
3,3
36,7
60,0
100

Tab. 4. Frekvencia fyzickej inaktivity v rodinách
rómskych a nerómskych detí

Nerómovia
[%]
87
45
18
100

Telesná
inaktivita
TV > 2 h
PC > 1 h
Úlohy > 1 h
Spolu

Rómovia
[%]
84,0
10,0
6,0
100

Nerómovia
[%]
22,0
37,3
40,7
100

Tab. 5. Frekvencia príjmu zeleniny a ovocia v rodinách rómskych
a nerómskych detí
Zelenina a ovocie
Viac ako 5x týždenne
3x týždenne
1x týždenne
Nejedávam
Spolu

Rómovia [%]
1,3
28,0
52,7
18,0
100

Nerómovia [%]
53,3
32,7
11,3
2,7
100

Rómske rodiny v našom súbore majú vyšší počet detí v rodine ako rodiny majoritné (tab.
2), až 52,6 % rodín má 4 a viac detí. V majoritných rodinách na najčastejšie vyskytujú rodiny
s dvoma deťmi (52 %). Na druhom mieste v nerómskych rodinách sú rodiny len s jedným
dieťaťom (24,7 %). Tak isto sa v rómskych rodinách výrazne viac fajčí, len 3,3 % detí uvádza
nižšiu expozíciu fajčeniu v rodine, kde sme ako nefajčiarsku hranicu použili u všetkých
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členov rodiny menej ako 5 vyfajčených cigariet denne (tab. 3).
Tab. 6. Relatívne riziko dennej konzumácie vybraných potravinových skupín nerómskych chlapcov v porovnaní
s rómskymi chlapcami
Potravinová skupina
Mlieko a výrobky
Mäso a výrobky
Údenárske výrobky
Ryby a výrobky
Vajcia
Strukoviny
Zelenina
Ovocie
Sladkosti
Fast Food

Rómski chlapci
(n = 74)
[%]
n
9,5
7
6,7
5
37,8
28
6,7
5
8,1
6
6,7
5
4,0
3
9,5
7
83,7
62
25,6
19

Nerómski chlapci
(n = 73)
[%]
n
94,6
70
89,0
65
19,2
14
13,7
10
13,6
10
19,2
14
93,1
68
95,9
70
78,1
57
15,1
11

RR (95% CIRR)

Štatistická
významnosť

10,14 (5,00 – 20,55)
13,18 (5,63 – 30,84)
0,51 (0,29 – 0,88)
2,03 (0,73 – 5,64)
1,69 (0,65 – 4,41)
2,50 (0,94 – 6,60)
22,98 (7,57 – 69,73)
10,14 (5,00 – 20,53)
0,93 (0,80 – 1,09)
0,59 (0,30 – 1,15)

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

V rómskych rodinách je aj výraznejšie nižšia pohybová aktivita detí. Napriek nezdravým
stravovacím zvyklostiam má väčšina detí názor, že sa stravujú zdravo (tab. 4). V príjme
ovocia a zeleniny je realita u rómskych detí varovná. Až 18 percent rómskych detí odpovedá
(tab. 5), že ovocie a zeleninu nekonzumuje. Viac ako 50 % rómskych respondentov ovocie
a zeleninu konzumuje len dvakrát týždenne, čo je nedostačujúce, tak z hľadiska príjmu
vlákniny a pektínov, ako aj z hľadiska príjmu vitamínov (1, 6). Konzumácia mlieka
a mliečnych výrobkov je základným podkladom rastu detí, tvorby kostí, zubov a celkového
fyzického prospievania. Výsledky dotazníkového prieskumu potvrdili, že takmer 58 %
detských respondentov v mladšom školskom veku buď vôbec mlieko nekonzumuje, alebo ho
konzumuje len 1x týždenne Táto skutočnosť môže negatívne ovplyvňovať rast a zdravie detí
(2, 3). Najvyššie percento rómskych detí udáva, že sa stravujú trikrát denne, ale časť detí
dostáva stavu aj menej často, čo môže negatívne vplývať na rast a vývoj detí (3, 4).
Tab. 7. Relatívne riziko dennej konzumácie vybraných potravinových skupín nerómskych dievčat v porovnaní
s rómskymi dievčatami
Potravinová
skupina
Mlieko a výrobky
Mäso a výrobky
Údenárske výrobky
Ryby a výrobky
Vajcia
Strukoviny
Zelenina
Ovocie
Sladkosti
Fast Food

Rómske dievčatá
(n = 76)
[%]
n
9,2
7
13,1
10
42,1
32
8,0
6
9,2
7
9,2
7
8,0
6
13,1
10
80,3
61
26,3
20

Nerómske dievčatá
(n = 77)
[%]
n
90,9
70
72,7
56
31,2
24
12,9
10
7,8
6
22,1
17
93,5
72
94,8
73
76,6
59
15,6
12

RR (95% CIRR)

Štatistická
významnosť

9,87 (4,86 – 20,06)
5,53 (3,05 – 10,01)
0,74 (0,48 – 1,13)
1,65 (0,63 – 4,30)
0,85 (0,30 – 2,40)
2,4 (1,05 – 5,45)
11,84 (5,48 – 25,29)
7,21 (4,03 – 12,87)
0,95 (0,81 – 1,13)
0,59 (0,31 – 1,13)

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

V tabuľkách 6 a 7 uvádzame výpočet relatívneho rizika dennej konzumácie vybraných
potravinových komodít zvlášť pre skupinu chlapcov a zvlášť pre skupinu dievčat. Rómski
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chlapci štatisticky výrazne menej konzumujú mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové
výrobky, zeleninu a ovocie (p < 0,001). Naproti tomu rómski chlapci uvádzajú výrazne vyššiu
konzumáciu údených výrobkov (p < 0,001). Podobná situácia je v skupine dievčat, u tých sa
ale rozdiely v konzumácii údených výrobkov nepotvrdili.
Štatistická analýza nepoukázala na rozdiely medzi mladšími a staršími žiakmi, do skupiny
mladších žiakov boli zaradení žiaci 9- a 10-roční, do skupiny starších žiakov tí, ktorí mali 11,
12 a 13 rokov.
Diskusia
Klasická rómska strava nemá vo svojej palete ovocie a zeleninu, resp. jej má veľmi málo,
tak isto sa do jedálnička veľmi málo zaraďuje mlieko a mliečne výrobky. Tento fakt sa
prejavil aj na odpovediach detí, kde len malé percento detí udáva, že konzumuje ovocie,
zeleninu, mlieko a mliečne výrobky niekoľkokrát týždenne. Potreba príjmu týchto
potravinových komodít je v tejto vekovej skupine detí niekoľkokrát denne (1, 2, 10).
Štatistická analýza sociálno-ekonomického statusu poukázala na mnohodetnosť rómskych
rodín, vysokú prevalenciu fajčenia a nízku pohybovú aktivitu, čo sa potvrdilo aj
predchádzajúcimi výskumami rómskej populácie a jej sociálno-zdravotných charakteristík (7,
11). Z negatívnych výživových zvyklostí sa zistilo minimálne zaraďovanie ovocia a zeleniny
do jedálnička detí, nízka spotreba mlieka a mliečnych produktov, vysoké preferencie spotreby
mäsa a mastných jedál. Frekvencia prijímaných potravinových komodít počas dňa v prevažnej
miere nebola päťkrát denne. Nedostatky vo výžive spôsobujú tak návyky, ako aj chudoba
a finančný nedostatok, ale aj nízka vzdelanostná úroveň, kde sa uplatňujú staré predsudky
a schémy o postojoch k životu, rodine a zdraviu.
Záver
Hlavným cieľom tejto práce bolo poukázať na problematiku výživy a stravovacích
návykov detí v rómskych detských komunitách a poukázať na mnohé výživové nedostatky,
ktoré sa v rodinách detí vyskytujú. Zistené výsledky poukazujú na vysoko nezdravé
stravovacie zvyklosti v tejto rómskej populácii, ktoré bude nutné smerovať k striktným
zmenám v biologickom zložení stravy, ale nie k všeobecnej redukcii energetickej hodnoty,
pretože táto skupina detí zaostáva v raste za celoslovenskou populáciou. Tieto výživové
nedostatky spolu so socio-ekonomickou charakteristikou rómskeho etnika môžu tvoriť
predpoklady pre výskyt závažných civilizačných ochorení a vedú k skráteniu očakávanej
dĺžky života.
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VÝŽIVA A RIZIKOVÉ FAKTORY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU MATKY
V OBDOBÍ GRAVIDITY1
M. Samohýl1, R. Rams2,3, J. Jurkovičová1
1

2

Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej Lekárskej fakulty UK, Martin
3
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok

Racionálna výživa sa počas tehotenstva podieľa na dvoch kľúčových funkciách. Ide o
optimálny vnútromaternicový vývoj plodu a pôrod zdravého novorodenca, ako aj
o zabezpečenie zdravia matky, podmienok na zdravý vývoj organizmu a vytvorenie zásob
výživných látok v tele ženy počas tehotenstva. Výživa v tehotenstve má vplyv na celkový
priebeh tehotenstva a vývoj plodu, ako aj na to, ako sa cíti tehotná žena. Na zvýšené
požiadavky organizmu počas gravidity, keď sa vyvíja a rastie plod, potrebuje tehotná žena
vhodnú vyváženú a pestrú stravu.
Nadváha a obezita v gravidite súvisí s vážnymi komplikáciami v priebehu tehotenstva.
Patria medzi ne intrauterinné úmrtia plodu, gestačný diabetes, trombóza a iné (6). Štúdia
Mocanu et. al. (9) preukázala, že nadváha matky počas tehotenstva súvisí s radom pôrodných
komplikácií, kam zaraďujeme predĺžený pôrod, pôrodnú asfyxiu, poranenia dieťaťa a matky,
zvýšené využívanie pôrodov cisárskym rezom.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje zvyšujúci sa výskyt perinatálnej
úmrtnosti z dôvodu pôrodných komplikácií, ktoré súvisia aj s neracionálnou výživou počas
gravidity (1). Správna a vhodná výživa je totiž jeden z faktorov, ktoré môžu zásadným
spôsobom ovplyvniť priebeh tehotenstva a zdravotný stav novorodenca. Negatívne účinky na
plod spôsobené nesprávnou výživou v tehotenstve sa síce môžu prejaviť ešte pred pôrodom či
počas neho, niekedy sa však dôsledky týchto nežiaducich vplyvov môžu prejaviť až v
dospelosti.
Viac ako 50 % tehotenstiev je neplánovaných a žena o svojej gravidite nevie až niekoľko
týždňov. Práve na začiatku vývoja plodu (intenzívne delenie buniek) je dostatok niektorých
látok taký dôležitý, že aj ich mierny deficit môže vyvolať dlhodobé poškodenie zdravia a
normálneho vývoja dieťaťa. V súčasnosti sa zvyšuje podiel žien v reprodukčnom veku po
1
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celom svete, ktoré možno zaradiť do extrémnych skupín podľa stravovacích návykov a
charakteru výživy. Podľa štúdie Yajnika et. al. (15) existuje mnoho dôkazov o tom, že
stravovacie návyky a stav výživy počas tehotenstva môže mať celé spektrum nežiaducich
účinkov od narušeného vývoja a rastu plodu počas gravidity až po pôrodné komplikácie a
zhoršenie zdravia matky a novorodenca.
Pri nesprávnych nutričných návykoch počas gravidity možno pozorovať výskyt
gestačného diabetu. Jeho incidencia sa výrazne zvýšila v posledných dvoch desaťročiach. V
Nórsku sa napríklad incidencia gestačného diabetu zvýšila päťkrát. Podobné hodnoty boli
hlásené aj z ostatných častí sveta (4).
Nízky vek novorodencov výrazne prispieva k ich rizikovému profilu. Zvyšujúci sa trend
nízkej pôrodnej hmotnosti u bielych žien môže byť úzko spätý z neracionálnou výživou,
a preto náklady na hospitalizáciu novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú 4- až 11krát vyššie ako u novorodencov s optimálnou pôrodnou hmotnosťou (3).
V odbornej literatúre sa najčastejšie stretávame so vzťahom výživy matky počas
tehotenstva a novorodeneckou úmrtnosťou. Novorodenecká úmrtnosť sa zvyšuje
exponenciálne s pôrodnou hmotnosťou pod 2 500 g. Pôrodná hmotnosť závisí od dĺžky
gravidity a miery rastu plodu. Predčasne narodené deti sú vystavené zvýšenému riziku úmrtia
novorodencov, krátkodobým a dlhodobým pľúcnym, očným a neurologickým komplikáciám s
oneskorením psychomotorického vývoja. Predčasné pôrody sú zodpovedné aj za vysoké
náklady na zdravotnú starostlivosť, najmä pre nutnosť intenzívnej starostlivosti
o novorodencov. Novorodenci, ktorí sa narodili predčasne, majú zvýšené riziko diabetes
melitus 2. typu a hypertenzie. Podľa štúdie Dolfusa et. al. (5) nízka pôrodná hmotnosť
novorodenca bola u matiek asociovaná s nedostatočnými vedomosťami o správnej výžive.
Cieľom našej práce bola analýza stravovacích návykov a vybraných rizikových faktorov
životného štýlu matky počas gravidity. Tento cieľ práce sme si zvolili, pretože doposiaľ
neexistujú dostupné štatistiky, ktoré by podrobnejšie analyzovali stravovacie návyky matky
počas gravidity na Slovensku. Štúdia Koletzka et. al. (8) zistila, že rozdiely v stravovacích
návykoch matky počas gravidity vplývajú na budúci vývoj novorodenca. Lepšie vedecké
porozumenie ranej výživy ma vysoký potenciál pri realizácií preventívnych stratégií na
zvýšenie zdravia jednotlivcov. Racionálna výživa počas tehotenstva je jedným z vonkajších
činiteľov, ktoré ovplyvňujú fyziologický priebeh tehotenstva. Zabezpečuje optimálny vývoj
plodu, zdravie matky a dieťaťa, preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť stravovaniu
tehotnej ženy, ale aj jej celkovej životospráve v tomto náročnom období.
Materiál a metódy
Na splnenie cieľa práce sme využili dotazník s názvom „Zdravé stravovanie a životný štýl
matky v období gravidity“. Dotazník má dve časti. Prvú časť dotazníka tvoria demografické
údaje. Druhú časť dotazníka tvoria otázky týkajúce sa zdravotného stavu, výživy a životného
štýlu matky. Dotazník sme zbierali v gynekologických ambulanciách v Bratislavskom
samosprávnom kraji od mája do júla 2014. Návratnosť dotazníkov bola 76 %.
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Medzi výberové kritéria patril vek (nad 18 rokov), pravidelné navštevovanie gynekológa
a bydlisko v Bratislavskom samosprávnom kraji. Respondentky sme do štúdie nezaradili, ak
nespĺňali aspoň jedno výberové kritérium.
Údaje o dennej konzumácií proteínov, tukov a sacharidov sme od respondentiek získavali
pomocou 24-hodinového recallu, kde respondentky dopisovali druh a množstvo
skonzumovaného jedla počas 24 h. Pomocou tabuliek výživových hodnôt jednotlivých druhov
jedál sme vypočítali množstvo (g) skonzumovaných proteínov (P), sacharidov (S) a tukov (T).
Celkový denný energetický príjem sme následne vypočítali pomocou vzorca 16,80 x P (g) +
37,80 x T (g) + 16,80 x S (g).
V práci sme si stanovili hypotézu, kde predpokladáme, že BMI matky pred otehotneným
má vplyv na prírastok hmotnosti matky počas 2. trimestra tehotenstva.
Na verifikovanie hypotézy sme využívali párový t- test. Údaje sme spracovali štatistickým
programom R-project. Za hladinu signifikantnej významnosti sme si stanovili úroveň p <
0,05.
Rešerš literatúry sme uskutočňovali v databázach Current Contents Connect, ProQuest
Central, PubMed, SpringerLink, Wiley Online Library cez vzdialený prístup Centra vedeckotechnických informácií. Štúdie zamerané na výživu a životný štýl matiek v období tehotenstva
sme vyhľadávali pomocou kľúčových slov „nutrition and pregnancy“ a „pregnancy
mortality“.
Výsledky
Počet všetkých respondentiek v súbore bol 156. Najviac respondentiek bolo v 2. trimestri
tehotenstva (58,8 %), v 3. trimestri tehotenstva bolo 24,2 % a v 1. trimestri tehotenstva
16,9 %. Priemerný vek respondentiek bol 28,91 ± 5,44 rokov. Najviac respondentiek bolo vo
vekovej kategórii 29 – 33 rokov (37,5 %) (obr. 1).
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Obr. 1. Charakteristika respondentiek podľa veku a trimestra tehotenstva (n = 156)
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Najviac respondentiek (29,9 %), ktoré mali hodnotu BMI 20 – < 25 bolo vo vekovej
kategórií 29 – 38 rokov. Zistili sme štatisticky signifikantne vyšší podiel žien s nadváhou
pred tehotenstvom vo vekovej skupine 29 – 38 rokov (P < 0,05) (tab. 1).
Tab. 1. Charakteristika respondentiek podľa veku a hodnoty BMI pred tehotenstvom (n = 156)
Vek [r.]
-2

BMI [kg.m ]
< 20
20 – < 25
25 – < 30
30 – < 40

19 – 28
[%]

29 – 38
[%]

p

3,3
21,5
15,9
0,6

3,8
29,9
22,3
2,7

NS
NS
< 0,05
NS

Proporcia hodnôt prírastku hmotnosti (kg) počas 2. trimestra tehotenstva je na 4,7 %
závislá na hodnotách BMI pred tehotenstvom (R² = 0,0469). Respondentky, ktoré mali BMI
pred tehotenstvom vyšší ako 25, mali prírastok hmotnosti v 2. trimestri nižší (5,92 ± 3,36 kg)
ako respondentky, ktoré mali pred tehotenstvom BMI nižší ako 25 (6,86 ± 3,68 kg), avšak
štatisticky signifikantná významnosť medzi BMI pred tehotenstvom a prírastkom hmotnosti
počas 2. trimestra tehotenstva sa nám nepotvrdila (P > 0,05) (obr. 2).

Obr. 2. Vzťah medzi prírastkom hmotnosti v 2. trimestri tehotenstva a BMI pred tehotenstvom (n = 156)

Proporcia hodnôt prírastku hmotnosti (kg) v 2. trimestri tehotenstva je závislá na 16,4 %
na hodnotách príjmu energie (KJ) počas 2. trimestra (R² = 0,1635) (obr. 3).
Proporcia hodnôt príjmu energie (KJ) je závislá na 13,7 % na hodnotách BMI pred
tehotenstvom (R² = 0,1373) (obr. 4).
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Obr. 3. Vzťah medzi prírastkom hmotnosti v 2. trimestri tehotenstva a príjmom energie (KJ) (n = 156)

Obr. 4. Vzťah medzi BMI a príjmom energie (KJ) v 2. trimestri tehotenstva (n = 156)

Najvyšší príjem ovocia bol v 3. trimestri tehotenstva 242,10 ± 181,08 g a zeleniny v 1.
trimestri tehotenstva 61,66 ± 57,82 g. Signifikantná významnosť rozdielu medzi príjmom
ovocia a zeleniny vo všetkých troch trimestroch tehotenstva sa potvrdila (P < 0,05) v zmysle
nižšej konzumácie zeleniny. Najvyšší celkový príjem ovocia a zeleniny bol v 3. trimestri
tehotenstva (291,97 ± 190,27 g). Nezistili sme štatistickú významnosť medzi celkovým
príjmom ovocia a zeleniny v jednotlivých trimestroch tehotenstva (P > 0,05) (tab. 2).
Tab. 2. Príjem ovocia a zeleniny (g) v jednotlivých trimestroch tehotenstva (n = 156)

1. trimester
2. trimester
3. trimester

Ovocie [g]
x ± SD
187,50 ± 167,65
206,54 ± 171,42
242,10 ± 181,08

Zelenina [g]
x ± SD
61,66 ± 57,82
51,38 ± 44,82
49,86 ± 46,71
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Celkový príjem ovocia a zeleniny [g]
x ± SD
249,16 ± 170,50
257,92 ± 189,85
291,97 ± 190,27

V 3. trimestri tehotenstva bol u respondentiek najvyšší príjem proteínov (67,82 ± 14,99 g),
sacharidov (410,76 ± 102,15 g) a tukov (66,41 ± 14,84 g). Príjem celkovej energie bol v 1.
trimestri tehotenstva 9 112,32 ± 2 040,18 KJ, v 2. trimestri tehotenstva 9 418,86 ±
1 683,15 KJ a v 3. trimestri tehotenstva 10 553,22 ± 1 777,74 KJ (tab. 3).
Tab. 3. Príjem proteínov, sacharidov a tukov (g) v jednotlivých trimestroch tehotenstva (n = 156)

Proteíny [g]
Sacharidy [g]
Tuky [g]
Celková energia [KJ]

1. trimester
x ± SD
62,95 ± 18,31
342,33 ± 102,80
60,85 ± 23, 57
9 112,32 ± 2 040,18

2. trimester
x ± SD
59,63 ± 16, 83
358,09 ± 92,64
63,43 ± 19,43
9 418,86 ± 1 683,15

3. trimester
x ± SD
67,82 ± 14,99
410,76 ± 102,15
66,41 ± 14,84
10 553,22 ± 1 777,74

Pred otehotneným fajčilo cigarety 11,5 % respondentiek (v priemere 9,95 ± 5,53 cigariet
denne). Počas tehotenstva klesla prevalencia fajčenia aj priemerný počet vyfajčených cigariet
denne u respondentiek na 5,7 % (6,33 ± 3,84 cigariet denne). Medzi najčastejšie
konzumovaný alkohol počas tehotenstva patrilo víno (5,7 %) a pivo (5,7 %), destiláty
konzumovalo 1,3 % respondentiek. Sladené nápoje a ovocné džúsy konzumovalo denne až
24,2 % respondentiek (tab. 4).
Tab. 3. Vybrané rizikové faktory životného štýlu matky počas tehotenstva (n = 156)
Zastúpenie žien
[%]
11,5
5,7
5,7
5,7
1,3
24,2
4,5
3,8
3,2

Rizikový faktor
Fajčenie cigariet pred otehotneným
Fajčenie cigariet počas tehotenstva
Konzumácia piva
Vína
Destilátov
Sladených nápojov a ovocných džúsov
Vegetariánska strava počas tehotenstva
Makrobiotická strava počas tehotenstva
Práca v prašnom prostredí pred otehotnením

Spotreba denne
x ± SD
9,95 ± 5,53 [ks]
6,33 ± 3,84 [ks]
3,77 ± 1,20 [dl]
1,55 ± 0,72 [dl]
0,25 ± 0 [dl]
4,13 ± 3,91 [dl]
-

Diskusia
V našom výskume sme sledovali príjem tukov, proteínov, sacharidov a celkového príjmu
energie počas tehotenstva.
Reprodukčný vek je asociovaný so zvýšenými extrémnymi stravovacími zvyklosťami
(vegetariánstvo, makrobiotická strava a iné) matky počas tehotenstva. Extrémne výživové
podmienky počas tehotenstva môžu mať viaceré nežiaduce účinky od narušenia vývoja a rastu
plodu počas tehotenstva, až po pôrodné komplikácie a zhoršenie zdravia dieťaťa a matky (15).
Nadváha a obezita v tehotenstve súvisí s niekoľkými vážnymi komplikáciami. Patrí medzi
ne intrauterinné úmrtie plodu, preeklampsia, trombóza, gestačný diabetes a iné (10). Gestačný
diabetes bol asociovaný s prolongovaným pôrodom, pôrodnou asfyxiou, dystokiami
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ramienka, pôrodov cisárskym rezom a popôrodných horúčok (14). Gestačný diabetes sa
v našom súbore vyskytoval u 5,2 % respondentiek.
V tehotenstve majú podstatnú úlohu esenciálne mastné kyseliny, ktoré sú dôležité pre
vývoj mozgu plodu. Esenciálne mastné kyseliny si telo nedokáže vytvárať, a preto ich musí v
dostatočnom množstve prijímať potravou. Potreba tukov sa mení podľa individuálnej
hmotnosti a stupňa fyzickej aktivity tehotnej ženy. Priemerný denný príjem tukov by mal
predstavovať 70 g. Obmedzenie by sa malo týkať predovšetkým živočíšnych tukov (7). Podľa
Stránskeho (12) sa počas tehotenstva odporúča príjem tukov 70 – 80 g/deň, pričom podiel
tukov na energetickom príjme by nemal prekročiť 35 %. V našom výskume priemerný denný
príjem tukov bol 63,74 ± 19,13 g, čo je menej ako sú naše OVD.
Sacharidy sú pre organizmus pohotovým zdrojom energie. Tehotná žena by mala prijímať
sacharidy prevažne vo forme komplexných sacharidov, ktoré sa nachádzajú v zemiakoch,
obilninách, zelenine a v ovocí. Tieto potraviny majú aj vysoké zastúpenie tzv. nestráviteľných
sacharidov (vlákniny), ktoré sú odolné proti štiepeniu tráviacimi enzýmami. K štiepeniu dôjde
až v hrubom čreve. Sacharóza by mala tvoriť menej ako jednu pätinu celkového množstva
prijímaných sacharidov. Príjem sacharidov tehotných žien by mal byť 50 – 80 % z celkového
denného príjmu energie (7). V našej štúdii tvorili sacharidy 64,3 % podiel na celkovom príjme
energie. V SR je odporúčaná výživová dávka (OVD) sacharidov u tehotných žien od 2.
trimestra tehotenstva 426 g, čo je o 68 g viac ako sme zistili v našej štúdií (13). Príjem
sacharidov počas gravidity sa v mnohých častiach sveta výrazne zvýšil (2). Napríklad na
prelome storočí sa v Nórsku spotreba nealkoholických nápojov sladených cukrom zvýšila z
takmer 9 l v r. 1950 na 100 l na osobu ročne. V štúdii 3 000 tehotných žien v Osle takmer
38 % žien počas tehotenstva malo zvýšený príjem sacharidov o 10 % (11). V porovnaní
s našou štúdiou tvorili sladené nápoje 7,3 % príjem celkovej energie u 24,2 % respondentiek.
Zvýšený príjem sladených nealkoholických nápojov sa vzťahuje k zmene hmotnosti žien
a k riziku diabetu 2. typu (11).
Proteíny sú vysokomolekulárne prírodné látky zložené prevažne z aminokyselín a sú
dôležité pre vývoj plodu. Ich denný príjem by mal u tehotných žien predstavovať 63 g (7).
Priemerný denný príjem proteínov u tehotných žien v našej štúdií bol 62,08 ± 16,89 g. Od 4.
mesiaca sa zvyšuje potreba proteínov o 10 g (pri referenčnej telesnej hmotnosti 60 kg), teda
o 10 % v porovnaní s potrebou pred tehotenstvom. Na zabezpečenie nevyhnutného prísunu
esenciálnych aminokyselín by malo byť 50 % proteínov živočíšneho pôvodu. Vegánska strava
je počas tehotenstva kontraindikovaná (12). Najčastejšou alternatívnu formou výživy v našej
štúdii bolo vegetariánstvo (4,5 %) a makrobiotická strava (3,8 %).
Hypotéza, že BMI matky pred otehotneným má vplyv na prírastok hmotnosti matky
počas 2. trimestra tehotenstva, sa nám štatisticky nepotvrdila (P > 0,05).
Záver
V súbore 156 tehotných žien sme vyhodnotili vybrané rizikové faktory životného štýlu
matky počas tehotenstva a zanalyzovali príjem tukov, sacharidov a proteínov podľa
jednotlivých trimestrov tehotenstva.
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Skupina tehotných žien mala nižší príjem sacharidov a proteínov ako sú OVD pre tehotné
ženy.
V rámci druhej fázy projektu sa plánujeme opätovne skontaktovať s respondentkami,
budeme sa informovať o pôrodnej hmotnosti a dĺžky ich novorodencov.
Naše výsledky by sme chceli využiť pri návrhu nových OVD pre tehotné ženy, nakoľko
v súčasnosti platné OVD pre tehotné sú z roku 1997, v ktorých sú OVD od 2. trimestra
tehotenstva.
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PRÍJEM VITAMÍNU C U ZDRAVÝCH MLADÝCH ŽIEN1
J. Príbojová1, T. Málek2, V. Urbánek1, B. Hanušniaková1, Cs. Mišľanová1, M. Valachovičová1
1

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava
2
Lekárska fakulta UK a SZU s CPTO, Bratislava

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je pre človeka významným esenciálnym nutričným
faktorom. Patrí do skupiny vo vode rozpustných vitamínov. Tento mikronutrient je dôležitý
pre biochemické procesy organizmu. Jeho koncentrácia vo vnútornom prostredí ľudského
organizmu absolútne závisí od perorálneho príjmu. Pri zvyšujúcom sa príjme vitamínu C
stravou sa jeho absorbcia podstatne znižuje, hypervitaminóza prakticky neexistuje.
Intoxikácia je vzácnym javom, skôr sa objavujú vedľajšie účinky (zníženie koncentrácie
vitamínu B12, príznaky megaloblastickej anémie). Kyselina L-askorbová je potrebná na
reguláciu metabolizmu aminokyselín, udržiavanie pevnosti cievnych stien a tkanivové
dýchanie, ďalej podporuje vstrebávanie železa, stimuluje tvorbu bielych krviniek, vývoj kostí,
zubov a chrupaviek a podporuje aj rast. Zohráva úlohu v boji proti infekcii, nádorovým
bunkám, chorobám srdca, alergii, artritídam, ako aj pri hojení zlomenín a v metabolizme
cholesterolu a žlčových kyselín. Vitamín C sa podieľa na vychytávaní reaktívnych
kyslíkových a dusíkatých radikálov a tým efektívne ochraňuje ostatné substráty pred
oxidačným poškodením.
V našej štúdii bolo cieľom zistiť aktuálny stav hladiny vitamínu C u subjektívne zdravých
mladých žien vo veku od 21 do 30 rokov a posúdiť, či odporúčané výživové dávky (OVD) pre
vitamín C zabezpečujú dostatočnú prevenciu voči degeneratívnym chorobám.
Materiál a metódy
Súbor probandov tvorilo 150 subjektívne zdravých mladých žien vo veku od 21 do 30
rokov, pričom všetky boli nefajčiarky a boli zaradené do nízkeho stupňa fyzickej aktivity
(ľahká práca, sedavé zamestnanie), vyšetrenie sa vykonalo v jarnom období. Vitamín C
prijímali len v prirodzenej forme a jeho plazmatické koncentrácie sa stanovili metódou
1

Táto štúdia bola realizovaná v rámci 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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vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s UV detekciou použitím kvapalinového
chromatografu HP 1200 (Agilent Technologies Inc., USA) (2). Namerané plazmatické
koncentrácie vitamínu C sme vyhodnotili štatistickým programom PASW®Statistics18.
Charakteristiku súboru, ako aj namerané koncentrácie vitamínu C v plazme uvádzame v tab.
1.
Tab. 1. Charakteristika súboru a koncentrácia vitamínu C
Počet [n]
Vekové rozpätie [r.]
Priemerný vek [r.]
Fajčiari [%]
Plazmatická koncentrácia vitamínu C [µmol/l]
Príjem vitamínu C zo stravy [mg]

150
21 – 30
26,69 ± 0,45
0
55,15 ± 2,37
104,95 ± 4,80

Výsledky a diskusia
Na zhodnotenie výživového stavu sme využili frekvenčný výživový dotazník, v ktorom
sme zisťovali výživový režim probandov. Informácie o zložení a frekvencii stravy sme
vyhodnotili pomocou nutričného programu Výživa, vytvoreného Výskumným ústavom
potravinárskym v Bratislave (5). Získané hodnoty priemerného denného príjmu vitamínu C
sme porovnali s odporúčanými výživovými dávkami (4). Odporúčaná výživová dávka (OVD)
pre vitamín C bola v roku 1989 stanovená na hodnotu 60 mg/deň. Neskôr, v roku 1997 a 2004
sa prehodnotila a zvýšila na 75 – 120 mg/deň, čo sa považuje za protektívnu hodnotu. Ak sa
má akceptovať antioxidačná funkcia vitamínu C, potom by sa chorobnosť a úmrtnosť na
degeneratívne choroby mali použiť ako kritérium pre stanovenie dávky vitamínu C.
Antioxidačný účinok vitamínu C sa prejaví pri dosiahnutej koncentrácii v plazme vyššej ako
50 µmol/l, ktorá prispieva k zníženiu vzniku voľnoradikálových ochorení. Výsledky našej
štúdie poukazujú, že sledovaný súbor probandov dosiahol protektívne hodnoty vitamínu C, či
už vzhľadom na príjem zo stravy, ako aj dosiahnutú koncentráciu v plazme (tab. 1).
Viaceré epidemiologické štúdie dokazujú, že úroveň príjmu vitamínu C úzko súvisí
s výskytom a úmrtnosťou na degeneratívne choroby. Zásoby vitamínu C sú v ľudskom
organizme nerovnomerne rozložené v jednotlivých tkanivách. Klinické príznaky jeho
nedostatku sa prejavia v prípade, keď sa celková zásoba vitamínu C v organizme zníži pod
300 mg. Dlhodobý nedostatočný príjem vitamínu C potravou spôsobuje skorbut, dnes už
zriedkavú primárnu chorobu, ktorá však môže viesť k anémii, krvácaniu do kože, ochoreniu
ďasien a celkovému oslabeniu imunitného systému. S nedostatkom vitamínu C sa stretávame
predovšetkým u ľudí s nesprávnou životosprávou, u ľudí vyššieho veku a predovšetkým
u fajčiarov. Kyselina L-askorbová zohráva úlohu v primárnej prevencii oxidačnej modifikácii
LDL tak, že vychytáva voľné radikály a príbuzné reaktívne látky vo vodnom prostredí, a tým
zabraňuje ich interakcii s oxidovateľnými LDL časticami. Vitamín C priaznivo pôsobí na
znižovanie koncentrácií celkového cholesterolu v sére a zvyšuje koncentráciu HDLcholesterolu v prípade nastupujúcej hypercholesterolémie. Ľudský organizmus si tento
vitamín nevie sám vyprodukovať, preto ho musí dopĺňať predovšetkým zo stravy. Najvyšší
obsah vitamínu C sa nachádza v čerstvej zelenine a ovocí, predovšetkým v citrusových
plodoch (citrón, limetka, grapefruit, pomaranč). Veľmi významným domácim zdrojom
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vitamínu C sú paprika, zemiaky, brokolica, petržlenová vňať, či ríbezle a drobné lesné ovocie
(1, 3).
Záver
Výsledky našej štúdie ukázali, že sledovaná skupina mladých žien prijímala dostatočné
množstvo zeleniny a ovocia, a tým si zabezpečila dostatočný prísun vitamínu C, čím prispela
k prevencii degeneratívnych chorôb.
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TRENDY V SOMATOMETRICKÝCH PARAMETROCH
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Antropometrické ukazovatele sú základnými citlivými indikátormi telesného vývoja
a zdravotného stavu detí a mládeže ako pre individuálne, tak i pre skupinové sledovanie. Sú
výsledkom multifaktoriálneho pôsobenia mnohých faktorov genetických, výživových a
environmentálnych (fyzikálnych, ekonomických, sociálnych a psychologických) (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7). Stanovenie optimálnych parametrov somatického vývinu detskej a dorastovej populácie
má zásadný význam pre efektívnu preventívnu starostlivosť, o čom svedčí množstvo
výskumov na národnej i medzinárodnej úrovni (8, 9, 10, 11, 12).
V práci predkladáme posúdenie trendov v základných somatometrických parametroch detí
a mládeže Slovenska na základe porovnania výsledkov získaných v rámci VII. celoštátneho
antropometrického prieskumu (v r. 2011) s údajmi získanými v predchádzajúcej dekáde v
roku 2001 (13).
Metodika
V roku 2011 odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva
štandardným metodickým postupom ako v predchádzajúcich celoštátnych prieskumoch
odmerali v rámci VII. celoštátneho antropometrického prieskumu reprezentatívny súbor detí
a mládeže vo veku 7 – 18 rokov. Zastúpenie chlapcov a dievčat bolo proporcionálne zo
všetkých okresov Slovenska z mestských aj vidieckych sídiel. Po logickej a vecnej kontrole
sme spracovali a štatisticky vyhodnotili namerané dáta súboru 18 074 detí a mládeže (9 066
chlapcov a 9 031 dievčat). Získané základné parametre telesného vývoja sme porovnali
s reprezentatívnym súborom z roku 2001, ktorý tvorilo 10 412 chlapcov a 10 255 dievčat
(13).
Pri štatistickom spracovaní sme použili program EpiInfo a Microsoft Excel.
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Výsledky a diskusia
V tabuľke 1 a 2 a na obrázku 1 prezentujeme priemerné hodnoty výšky v r. 2001 a 2011.
U chlapcov zaznamenávame v r. 2011 rastovú akceleráciu už iba v 11. až 15. roku
(v priemere o 1,1 až 2,3 cm oproti r. 2001), u 16- až 18-ročných chlapcov zisťujeme
zastavenie akceleračných stimulov a sekulárneho trendu (priemerné hodnoty sú o 0,2 – 0,7 cm
nižšie oproti roku 2001) (tab. 1, obr. 1).
U dievčat sa javí obdobný trend. Signifikantne vyššie priemerné hodnoty výšky oproti
roku 2001 sú iba v 9. 10. a 12. roku o 0,8 – 1 cm, v ostatných vekových skupinách zostávajú
v priemere rovnaké alebo sú dokonca nižšie (v 15. – 17. roku o 0,6 – 1 cm). Stagnácia rastu
po 16. roku života sa ukázala už pred 10 rokmi. Dievčatá dosahujú konečnú výšku v priemere
v 16. roku.
Tab. 1. Hodnoty výšky chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek

rok 2001

rok 2011

Rozdiel
P
n
x [cm] sx min.
max.
n
x [cm] sx
min. max.
883 127,45 6,50 103
155,8
714 127,46 6,34 103,3 153,3
0,01
NS
989 132,69 6,29 111
150,5
714 132,94 6,55 106,0 154,2
0,25
NS
817 138,57 6,67 120,5 164,8
722 138,42 7,14 116,5 167,5
-0,15
NS
746 143,51 7,33 121
175,5
708 144,21 6,97 122,0 167,5
0,70
NS
781 148,64 7,52 129,5 175
713 150,26 7,78 126,6 178,2
1,62
***
816 155,08 8,37 131,5 180,2
701 156,25 8,58 132,0 182,0
1,16
**
872 162,81 9,12 132,7 188,5
714 163,95 8,84 137,6 189,7
1,15
**
524 168,59 9,26 141
198
707 170,86 8,59 144,5 192,1
2,26
***
1361 175,09 7,48 147,6 195
838 175,84 7,61 145,0 200,0
0,75
*
1148 178,08 6,72 153,5 203,4
854 177,57 7,12 145,9 197,0
-0,52
NS
1161 179,11 6,69 158,3 203,5
857 178,41 7,09 151,0 200,0
-0,70
*
314 179,54 6,90 162
198
824 179,30 6,68 160,0 202,0
-0,25
NS
Legenda: n = počet, x = priemerná hodnota, sx = smerodajná odchýlka, min.= minimálna hodnota, max.=
maximálna hodnota, p – štatistická významnosť: * p < 0, 05 ** p < 0, 01 *** p < 0, 001 NS: nesignifikantné
zmeny
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tab. 2. Hodnoty výšky dievčat v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rok 2001
n
881
953
828
779
856
854
865
465
1273
1071
1130
300

x [cm]
126,38
132,02
137,1
143,25
150,81
156,32
160,8
162,99
165,49
165,79
165,8
165,37

sx
6,1462
6,3131
7,029
7,4009
8,2413
7,6034
6,9014
6,7362
6,1233
6,0494
6,2813
5,8914

rok 2011
min.
110,4
114,5
118,5
120
128
132
138,5
143,2
143,1
143,5
143
147

max.
145
151,5
158
170,5
175
179,8
181,1
181,3
186,5
185
184
182

n
715
716
723
718
713
716
718
706
819
836
827
824

179

x [cm]
126,50
132,39
138,14
144,25
150,60
157,08
160,20
162,91
164,64
164,77
165,19
165,40

sx
6,2871
6,2278
7,1664
7,5742
7,6424
7,4938
7,0047
6,65
6,1227
6,5623
6,0479
6,4768

min.
106
114
117,2
114,2
126
136
130
143
141,7
145
147,1
141

max.
146,2
151
169
169,5
175
183
188,8
188,8
182
187,8
185
186,7

Rozdiel
0,13
0,37
1,04
1,01
-0,21
0,76
-0,60
-0,08
-0,85
-1,02
-0,61
0,04

P
NS
NS
**
**
NS
*
NS
NS
**
***
*
NS
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Obr. 1. Priemerné hodnoty výšky chlapcov a dievčat v SR v r. 2001 a 2011

Sekulárny trend nárastu hodnôt výšok na prahu dospelosti sa pozoroval vo väčšine
európskych krajín od konca 19. storočia. Uvádzal sa nárast 1 – 3 cm za dekádu. Pripisuje sa
zlepšeniu životných podmienok, najmä výživy, zdravotného stavu detí, hygieny, redukcii
veľkosti rodiny (14).
Výsledky posledných sledovaní ukázali v niektorých krajinách pokračovanie tohto trendu
(Holandsko, Nemecko, USA, Kanada, Brazília, Čína, Malajzia), v iných škandinávskych
krajinách, Poľsku, ČR, ako aj na Slovensku jeho zastavovanie (10, 15).
Výsledky ukázali tendenciu skracovania intersexuálnych rozdielov v období puberty.
Dievčatá sú vyššie oproti chlapcom iba v 12. roku, v r. 2001 boli vyššie ako chlapci v 11. a
12. roku, v roku 1991 v 11. – 13. roku. V 18. roku sú slovenskí chlapci vyšší ako dievčatá
o 13,9 cm.
Na rozdiel od uvedeného stagnujúceho trendu zmien vo výške zisťujeme štatisticky
významné zvýšenie hmotnosti u oboch pohlaví takmer vo všetkých vekových skupinách, u
chlapcov o 1,6 – 5 kg, u dievčat o 0,8 – 3,6 kg, s výnimkou 16-ročných dievčat, u ktorých
hmotnosť tiež vzrástla v priemere o 0,7 kg, bez potvrdenia štatistickej významnosti. U
chlapcov vysoké prírastky v 10. – 15. roku sprevádzajú rastovú akceleráciu, ale vzrástli aj v
16. – 18. roku až o 2,9 – 3,9 kg, keď výška stagnuje, resp. je nižšia oproti r. 2001 (tab. 3, 4,
obr. 2).
Chlapci sú na prahu dospelosti v 18. roku ťažší o 3,9 kg a dievčatá o 1,8 kg v roku 2011
oproti r. 2001. V predchádzajúcej dekáde 1991 – 2001 bol priemerný nárast hmotnosti
u chlapcov iba o 0,6 kg a u dievčat o 0,15 kg.
Intersexuálne rozdiely v telesnej hmotnosti chlapcov a dievčat v zmysle vyšších hodnôt u
dievčat v priebehu puberty sme nezaznamenali. Vo všetkých vekových skupinách sú chlapci
ťažší, resp. v 10. roku majú rovnakú priemernú hmotnosť. V 18. roku života sú chlapci oproti
dievčatám v priemere o 14,8 ťažší kg.
Ako ukazujú tabuľky 5 a 6 a obrázok 3, a ako vyplýva z výsledkov o stagnujúcich
priemerných výškach a náraste hodnôt hmotnosti, hodnoty BMI sú štatisticky významne
vyššie vo všetkých vekových skupinách u oboch pohlaví, u chlapcov o 0,8 – 1,7 kg.m-2,
u dievčat o 0,5 – 1,4 kg.m-2.
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Intersexuálne rozdiely vidíme najmä u 17- a 18-ročných, s významne vyššími hodnotami
u chlapcov. Priemerné BMI v 18. roku – chlapci 23,1 a dievčatá 21,7 kg.m-2 .
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Obr. 2. Priemerné hodnoty hmotnosti chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011
Tab. 3. Hodnoty hmotnosti chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n
883
988
817
746
781
816
872
524
1362

rok 2001
x [kg] sx
25,90 5,36
28,86 5,96
32,61 7,28
35,80 8,12
39,47 9,09
44,31 10,15
50,59 11,34
56,27 11,71
62,14 11,24

max.
54
64,8
67,4
76
85,5
108
105
105,4
114

n
714
714
722
708
713
701
714
707
838

rok 2011
x [kg]
sx
27,46
6,42
30,50
7,18
34,37
8,69
38,93
10,01
43,85
11,07
49,30
12,22
54,76
13,02
61,02
12,71
66,02
12,92

16
17
18

1148
1161
314

66,12 10,48 40
123,5
69,20 10,97 41,5 125,5
70,24 11,39 48,3 131

854
857
824

69,15
72,06
74,14

min.
13,5
13,5
20,5
20
23
25
27,7
31
29

min.
15,8
17,5
19,3
24
21,1
27
29
34
34

max.
62,3
68
86,2
93
87
95,4
110
112,2
115

12,56 39,9
12,93 44
12,22 44,2

135,8
135,5
128

Rozdiel

P

1,55
1,64
1,76
3,14
4,38
4,98
4,17
4,75
3,88

**
***
***
***
***
***
***
***
***

3,03 ***
2,85 ***
3,90 ***

Tab. 4. Hodnoty hmotnosti dievčat v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

r. 2001
n
875
947
827
775
852
856
867
465
1267
1062
1123
300

x [kg]
25,33
28,34
31,49
35,39
41,06
45,51
50,20
52,23
55,51
56,95
57,31
57,53

sx
4,61
5,84
6,65
7,71
9,44
9,47
9,47
8,73
8,57
8,27
8,22
8,45

r. 2011
min.
15
17
19,8
20,4
21
24,5
29
34
33
38
38,8
40

max.
43
52
60
66
77,2
82
84
85
87,8
87,4
88,5
85

n
715
716
723
718
713
716
718
706
819
836
828
824
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x [kg]
26,53
30,17
34,03
38,94
43,43
48,73
52,05
55,64
57,45
57,70
58,16
59,32

sx
6,14
6,93
8,17
9,63
10,48
10,56
10,38
11,04
10,19
10,49
9,12
11,08

min.
14
17
19
19,5
23
28,5
22,1
29
34
36
37
40

max.
62
62
72
75,8
88
90
89,5
127,1
115
129,9
95,5
128,8

Rozdiel
1,20
1,83
2,54
3,55
2,37
3,22
1,85
3,41
1,94
0,75
0,85
1,79

P
***
****
***
***
***
***
***
***
***
NS
*
**

Tab. 5. Hodnoty BMI u chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek

rok 2001

[roky]
n
x [kg.m-2]
7 883
15,84
8 988
16,28
9 817
16,86
10 746
17,26
11 781
17,72
12 816
18,28
13 872
18,93
14 524
19,68
15 1361
20,20
16 1148
20,82
17 1161
21,55
18 314
21,76

sx
2,34
2,46
2,82
3,06
3,03
3,11
3,16
3,17
3,01
2,92
3,07
3,14

rok 2011

min.
9,198
8,71
11,4
11,85
11,86
12,85
11,74
14,1
13,31
14,29
15,24
14,27

max.
30,21
35,82
30,08
38,4
33,82
34,47
39,28
36,82
37,87
36,71
38,02
37,66

n x [kg.m-2]
714
16,77
714
17,10
722
17,78
708
18,56
713
19,24
701
20,02
714
20,20
707
20,81
838
21,28
21,89
854
857
22,59
824
23,06

sx
2,91
2,87
3,46
3,67
3,68
3,87
3,68
3,65
3,54
3,59
3,55
3,56

min.
10,75
10,99
10,91
11,75
10,63
13,07
12,82
13,42
13,27
14,99
14,08
14,77

max.
32,07
33,02
41,83
37,73
31,96
35,16
34,72
38,64
36,57
39,30
40,69
40,13

Rozdiel
0,93
0,82
0,92
1,30
1,52
1,74
1,27
1,13
1,08
1,07
1,04
1,30

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Tab. 6. Hodnoty BMI u dievčat v r. 2001 a 2011
Vek

r. 2001

[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

24

sx
2,13
2,40
2,58
2,76
3,11
2,98
3,09
2,87
2,86
2,86
2,75
2,90

r. 2011
min.
10,46
10,29
11,57
10,88
12,29
12,33
12,11
13,79
13,22
13,82
14,67
15,34

max.
24,04
26,46
30,81
27,45
33,41
30,94
31,98
31,04
33,82
34,44
32,95
36,12

x [kg.m-2]
16,44
17,08
17,68
18,56
19,00
19,64
20,23
20,93
21,19
21,21
21,30
21,66

n
715
716
723
718
713
716
718
706
819
836
827
824

24

chlapci

23

22

22

21

21

-2

BMI [kg.m ]

-2

BMI [kg.m ]

23

x [kg.m-2]
15,80
16,15
16,66
17,12
17,92
18,50
19,35
19,62
20,27
20,72
20,84
21,03

n
874
946
825
774
850
852
859
464
1265
1062
1120
298

20
19
18

sx
2,77
2,97
3,17
3,73
3,66
3,44
3,57
3,80
3,56
3,38
3,11
3,73

min.
10,39
10,46
11,32
10,70
12,09
13,42
10,42
13,79
13,28
14,92
14,52
14,97

max.
34,27
32,56
29,31
43,79
33,59
33,62
33,77
50,91
41,88
39,56
36,11
42,58

Rozdiel
0,64
0,93
1,02
1,44
1,08
1,14
0,88
1,31
0,92
0,49
0,46
0,63

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
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Obr. 3 Priemerné hodnoty BMI chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011

Zvýšenie hmotnosti pri stagnujúcej výške sprevádza zvýšenie obvodových mier hrudníka, bokov
a ramena (tab. 7 – 12, obr. 4 – 6).
Zvýšenie obvodov hrudníka zaznamenávame u oboch pohlaví. U chlapcov je zväčšenie obvodu
hrudníka o 1,4 – 4,0 cm a u dievčat o 1,0 až 3,1 cm, čo je významne vyššie zvýšenie oproti minulej
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dekáde. Intersexuálne rozdiely v obvode hrudníka sa prejavujú vo vekovej kategórii 10 až 14 rokov v
zmysle väčších obvodov u dievčat, v ostatných vekových skupinách majú väčší obvod chlapci (tab. 7,
8, obr. 4).
Tab. 7. Hodnoty obvodu hrudníka chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rok 2001
x [cm]
sx
61,39 5,09
63,47 5,74
66,04 6,34
68,23 7,02
70,80 7,29
73,44 7,61
77,42 7,90
81,03 8,08
84,47 7,59
87,22 7,12
89,46 7,35
90,26 7,23

n
883
989
817
746
781
816
872
524
1361
1148
1161
314

min.
51,5
50
53
53
57
59,5
61,5
64
65
70
67
74,9

rok 2011
n
x [cm]
sx
714 62,97
6,45
714 64,87
6,71
722 67,64
7,64
708 70,48
8,43
713 73,89
9,08
701 77,43
9,22
714 79,99
9,03
707 83,86
8,46
838 86,63
8,51
854 89,30
8,63
857 91,20
8,49
824 92,75
8,15

max.
91
103,3
96,6
103
116,2
112,5
114,5
127,7
118
129,8
123
122

min.
52
53
47,3
57
58
57
62
57,6
63,5
68
70
72

max.
94,3
95
108
112,4
107
113
115,1
118,6
124
129
124
128

min.
51,5
49,4
51,1
56
54,5
58,7
58
59,3
70
63,5
67
74

max.
94
96
101
105
107
108,9
105,5
132
121,3
121
112
130

Rozdiel
1,58
1,40
1,60
2,25
3,09
3,99
2,57
2,83
2,16
2,08
1,74
2,49

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Tab. 8. Hodnoty obvodu hrudníka dievčat v r. 2001 a 2011
Vek

rok 2001

[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

n
873
947
825
773
853
855
867
463
1259
1059
1117
300

x [cm]
60,24
62,49
65,05
68,23
73,06
76,62
80,41
81,75
83,61
84,92
85,02
85,16

sx
4,83
5,73
6,44
6,97
8,04
7,56
6,98
6,24
6,00
5,86
5,64
5,86

rok 2011
min.
48,5
50,5
50,5
53
55,5
59
61
64
66,6
69,5
67
74

max.
78,5
84,5
89,5
94
102
99,5
105
102
106
107
106
105,5

n
x [cm]
715 61,64
716 64,64
723 67,55
718 71,38
713 75,15
716 78,91
717 81,74
706 84,31
819 85,55
836 85,92
827 86,34
824 86,72

chlapci

80
75
70
2001
2011

65
60
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90

85
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Rozdiel
1,40
2,15
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3,15
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1,00
1,32
1,56

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

95
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Obr. 4. Priemerné hodnoty obvodu hrudníka chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011
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Tab. 9. Hodnoty obvodu bokov u chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rok 2001
x [cm]
sx
65,78 6,08
68,45 6,54
71,52 7,10
74,07 7,67
76,84 7,88
80,07 8,03
83,84 8,38
87,35 8,16
90,35 7,24
92,46 6,69
93,89 6,82
94,41 7,01

n
883
989
817
746
781
816
872
524
1361
1148
1161
314

min.
50,2
50
56
56,5
52
63
65,4
67
72
68
75
74

max.
92,5
105,2
100,5
108
109,5
115,5
126,5
117,2
121,8
129
128,7
131,5

rok 2011
n
x [cm]
sx
714 68,58
7,23
714 70,90
7,21
722 74,43
8,17
708 77,75
8,72
713 81,33
8,79
701 84,63
8,88
714 87,67
9,05
707 91,43
8,53
838 94,06
8,04
854 95,99
7,71
857 97,26
7,55
824 98,15
7,64

min.
54
51
56,2
55
54
64
61
69
68
75,3
79,4
68,6

max.
101,2
100
125,7
115
115
117,3
124
126
124,5
129
129
138

Rozdiel
2,80
2,45
2,91
3,68
4,49
4,56
3,83
4,08
3,71
3,53
3,37
3,74

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Tab. 10. Hodnoty obvodu bokov u dievčat v r. 2001 a 2011
Vek

100
95

n
876
948
824
775
853
855
868
466
1267
1055
1129
298

x [cm]
66,16
69,05
71,77
74,99
79,69
83,13
87,05
88,73
91,17
92,48
93,04
92,77

sx
5,78
6,31
6,73
7,16
8,13
7,76
7,79
6,83
6,79
6,42
6,57
6,28

rok 2011
min.
50,5
52
52
59
57
64,6
65
72
71
73,5
67,6
75,5

max.
87,2
91
97,5
100
111
109,5
113
110,3
116
115,8
116,6
115,5

n
x [cm]
715 68,45
716 71,77
723 75,26
718 79,06
713 82,68
716 86,80
718 89,73
706 92,82
819 94,25
836 94,73
828 95,12
824 95,87

min.
51
54
57
55,5
64,5
67,8
68
65
72
76
61,3
79

max.
113
101,3
106
114
117
122
120,5
154
140,5
139,4
118
144,5

Rozdiel
2,29
2,72
3,49
4,07
2,99
3,67
2,68
4,09
3,08
2,25
2,08
3,10

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

dievčatá
95

90
Obvod bokov

sx
6,91
7,00
7,70
8,37
8,69
8,37
8,00
8,12
7,52
7,37
6,82
7,81

100

chlapci
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80
75
70

2001
2011
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60
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Obr. 5. Priemerné hodnoty obvodu bokov chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011
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Obvodová miera bokov u 7- až 18-ročných chlapcov sa za posledných 10 rokov zväčšila o
2,5 – 4,6 cm, u dievčat o 2,1 – 4,1 cm (tab. 9, 10, obr. 5).
Intersexuálne rozdiely medzi pohlaviami sme zaznamenali v zvýšených hodnotách danej
obvodovej miery u dievčat od 8 do 14 rokov. Chlapci v 18 rokoch predstihujú dievčatá v
obvodoch bokov v priemere o 2,4 cm.
Zvýšené obvodové miery ramena zaznamenávame u detí a mládeže všetkých sledovaných
vekových skupín, u chlapcov o 0,7 – 1,5 cm a u dievčat o 0,7 – 1,3 cm. V 8.-10. roku je
priemerný obvod ramena u dievčat nevýznamne vyšší (tab. 11, 12, obr. 6).
Tab. 11. Hodnoty obvodu ramena u chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

n
883
989
817
746
781
816
872
524
1362
1147
1161
314

rok 2001
x [cm]
sx
18,64 2,20
19,29 2,41
20,34 2,75
20,95 2,78
21,66 2,87
22,48 3,05
23,53 3,04
24,68 3,12
25,61 2,95
26,65 2,86
27,46 3,03
27,79 3,01

min.
13,8
14
15
15,6
13
15
17
18,5
18,4
19
19
20

max.
30,4
31,1
36,3
32,1
34,5
36
36,5
39,1
39
37,6
41,2
40

n
714
714
722
708
713
701
714
707
838
854
857
824

rok 2011
x [cm]
sx min.
19,48 2,76 14
20,10 2,73 14
21,04 3,03 15,3
22,05 3,31 14,5
23,06 3,22 15,5
23,99 3,47 16,7
24,67 3,41 16,5
25,65 3,17 18,5
26,67 3,31 19,5
27,64 3,26 16,6
28,38 3,51 20,7
29,01 3,42 21,2

max.
38,2
35
36,2
37,7
33
38
38
38
38,8
42
44,7
41

Rozdiel
0,84
0,81
0,70
1,10
1,40
1,51
1,14
0,97
1,06
0,99
0,92
1,22

P
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Tab. 12. Hodnoty obvodu ramena u dievčat v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rok 2001
n x [cm]
876
18,76
949
19,43
827
20,12
779
20,86
855
21,89
855
22,44
868
23,33
466
23,69
1272
24,31
1062
24,67
1128
24,81
299
24,72

sx
2,13
2,34
2,38
2,58
2,87
2,68
2,67
2,66
2,45
2,42
2,44
2,34

rok 2011
min.
13,5
14
15
15
15,9
16
17
16,5
18
19
18,4
19,3

max.
26,6
27,5
30
30
32
32,6
32
33
34
34
33,8
33,1

n
x [cm]
715 19,44
716 20,40
723 21,27
718 22,24
713 23,01
716 23,60
718 24,12
706 24,94
819 25,33
836 25,38
828 25,46
824 25,65

sx
2,54
2,61
2,89
3,10
3,06
3,01
2,89
3,05
2,82
2,79
2,72
2,91

min.
14
14,5
15,2
16
16
17,3
15,5
18
19
19
19
19

max.
35
30
32,1
34
36
35,5
34
40,5
36,6
37,8
38
43

Rozdiel
0,68
0,97
1,15
1,38
1,12
1,16
0,79
1,25
1,02
0,72
0,65
0,93

P
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***
***

V obvode hlavy sme zaznamenali u chlapcov vyššie priemerné hodnoty vo vekových
skupinách 7 a 10-15 rokov, rozdiely sa pohybovali v rozsahu 0,2 – 0,4 cm. U dievčat sa
potvrdila v priemere zmena obvodu hlavy v 8. – 12. roku o 0,2 cm. Medzi pohlaviami sú
rozdiely v sledovaných vekových skupinách do 13. roku v priemere okolo 0,5 cm, potom sa
zvyšujú a v 18. roku je obvod chlapov väčší v priemere o 2 cm (tab. 13,14 a obr. 7).
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Obr. 6. Priemerné hodnoty obvodu ramena chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011
Tab. 13. Hodnoty obvodu hlavy u chlapcov v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rok 2001
n x [cm]
sx
883
52,17 1,61
989
52,63 1,60
817
53,02 1,68
746
53,27 1,68
781
53,71 1,87
816
54,11 1,68
872
54,76 1,79
524
55,31 1,67
1362
55,96 1,74
1148
56,37 1,66
1161
56,73 1,67
314
56,84 1,74

min.
47,4
47
45
44
42
49,9
49,7
50
50
51
50
48,5

max.
59,9
57,5
63
63
66
63,7
65
60
66,5
65,3
63
62

n
712
713
722
708
710
699
714
706
837
854
857
824

x [cm]
52,4
52,69
53,12
53,62
53,96
54,54
55
55,63
56,31
56,52
56,88
57,01

rok 2011
sx
1,752
1,728
1,795
1,606
1,777
1,858
1,825
1,698
1,912
1,731
1,732
1,767

min.
48
45
47
47,9
46
45,4
50
50,8
50,5
50,5
50,5
47,5

max.
62
59
64
58,8
59,8
64,5
66
61,1
67,2
63
61,9
62,6

x [cm]
51,68
52,16
52,53
53,03
53,53
54,04
54,26
54,68
54,91
54,9
54,93
55,01

rok 2011
sx
1,743
1,697
1,722
1,676
1,71
1,678
1,632
1,629
1,693
1,587
1,628
1,637

min.
47,3
47,8
47
45
45
49
45,8
50
48,5
50,5
50,5
49

max.
62
64
58,7
59,4
59,1
61,5
59,5
65,6
65,5
63
64,5
61

Rozdiel
0,23
0,06
0,10
0,35
0,25
0,43
0,24
0,32
0,35
0,15
0,15
0,17

P
**
NS
NS
***
**
***
**
**
***
NS
NS
NS

Tab. 14. Hodnoty obvodu hlavy u dievčat v r. 2001 a 2011
Vek
[roky]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

n
878
950
828
774
856
851
871
465
1274
1068
1132
299

rok 2001
x [cm]
sx
51,50 1,52
51,96 1,58
52,35 1,54
52,75 1,62
53,38 1,73
53,86 1,71
54,32 1,65
54,50 1,75
54,84 1,53
55,01 1,52
55,06 1,57
54,94 1,48

min.
47
47
47,6
47
47,6
45,5
49,7
50
49
50,5
50
50

max.
57
57
58,1
58
59
59
59,1
60
60
60
60
58,6

n
714
714
723
717
712
713
717
705
819
836
826
822

Rozdiel
0,18
0,20
0,18
0,28
0,15
0,18
-0,06
0,18
0,07
-0,11
-0,13
0,07

P
*
**
*
***
NS
*
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Zistený trend nárastu hmotnosti v sledovaných vekových skupinách detí a mládeže
Slovenska je obdobný ako v ďalších krajinách Európy a sveta, oproti predchádzajúcim
dekádam je výraznejší a nepriaznivejší a zasluhuje si zvýšenú pozornosť ako v oblasti
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prevencie, tak aj v oblasti metodických postupov pri hodnotení nadváhy a obezity pri
využívaní národných štandardov.
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Obr. 7. Priemerné hodnoty obvodu hlavy chlapcov a dievčat v r. 2001 a 2011

Záver
Z merania detí a mládeže Slovenska v r. 2011 vyplýva, že akceleračné trendy v raste ako
aj sekulárny trend sa zastavujú.
Nepriaznivý je zrýchlený trend narastania hodnôt telesnej hmotnosti pri spomaľovaní
rastu, čo sa zákonite prejavilo v telesnej proporcionalite, vo významnom náraste priemerných
hodnôt BMI a aj vo vyšších obvodových mierach vo všetkých vekových skupinách chlapcov i
dievčat.
Uvedené zmeny v trende stavby tela si vyžadujú ďalšie spracovanie údajov vo vzťahu k
sledovaným faktorom životných podmienok, ale aj analýzu a tvorbu štandardných hodnôt pre
nadváhu a obezitu detí a mládeže v SR.
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TVORBA REFERENČNÝCH HODNÔT INDEXU TELESNEJ HMOTNOSTI
U DETÍ A ADOLESCENTOV NA SLOVENSKU1
V. Regecová1, Ľ. Ševčíková2, J. Hamade3, H. Janechová3, P. Šimurka4
1

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
2
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
3
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
4
Fakultná nemocnica, Trenčín

Správne nastavené kritériá normálnej (zdravej) hmotnosti sú dôležitým predpokladom pre
adekvátne hodnotenie rastu a vývinu jedinca nielen kvôli porovnateľnosti údajov z rôznych
krajín, ale aj pri hodnotení populačných trendov výskytu obezity a pri individuálnom
sledovaní rastu a vývinu dieťaťa. Výber referenčných zdrojov sa odvíja od problému, ktorý
riešime. V epidemiológii sa často porovnávajú súbory rôznych aj geograficky vzdialených
krajín a klasifikácia musí byť jednotná. V súčasnosti je k dispozícii viacero zdrojov
štandardných hodnôt antropometrických ukazovateľov (1 – 6): Centra zdravotníckej štatistiky
Svetovej zdravotníckej organizácie (NCHS/WHO), Centres for Disease Control and
Prevention (CDC) a špeciálne pre klasifikáciu indexu telesnej hmotnosti (7) International
Obesity Task Force (IOTF). Na Slovensku boli publikované percentilové tabuľky a grafy
telesnej výšky, hmotnosti a indexu telesnej hmotnosti (BMI) základe Celoštátneho
antropometrického prieskumu (CAP) z r. 2001 (8), avšak vstupné dáta neboli spracované
podľa odporúčaní NCHS/WHO a nebol jasne definovaný spôsob normalizovania distribúcií
hmotnosti a BMI (8).
Aj pri dodržaní jednotných štatistických postupov pri tvorbe percentilových sietí BMI
môžu rozdiely v uvedených medzinárodných (NCHS/WHO, CDC a IOT) kritériách, ktoré
vymedzujú pásma normálnej, nadmernej alebo neprimerane nízkej hmotnosti, v rovnakej
vekovej skupine presiahnuť aj 3 indexové jednotky (IJ). Podobné odlišnosti sú aj
v referenčných hodnotách jednotlivých krajín. Šírka percentilových hraníc nadhmotnosti
narastá aj s rokmi, v ktorých sa prieskumy uskutočňovali, čím čerstvejšie údaje, tým sú
štandardy pre nadhmotnosť vyššie. Z tohto dôvodu sa v niektorých krajinách (Česká
republika, Nemecko) odporúčajú referenčné údaje zo starších prieskumov, keď ešte nebol
výskyt obezity natoľko rozšírený (9 – 10). Nepredpokladáme, že by tento trend nezasiahol aj
1
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Slovensko, a preto sme na vypracovanie referenčných hodnôt BMI využili údaje z CAP z r.
2001 aj napriek tomu, že sú už k dispozícii aj novšie dáta z CAP v r. 2011.
Cieľom práce bolo prepracovať klasifikáciu hodnôt indexu telesnej hmotnosti (BMI) na
základe všeobecne akceptovanej metodiky LMS (Lambda-Mu-Sigma) a kvantifikovať dopad
rozdielnych limitov na posúdenie jedinca a na výskyt nadmernej hmotnosti a obezity
v populácii SR.
Metodika
Referenčné hodnoty BMI sme vypracovali z údajov získaných v rámci Celoštátneho
antropometrického prieskumu z r 2001 (CAP 2001). Tieto dáta sme opätovne preverili a
v súlade s odporúčaniami WHO sme vyradili hodnoty vyššie než z = + 5 SD, resp. nižšie než
z = – 5 SD. Do súboru sme zaradili deti podľa pohlavia a decimálneho veku (od 7 do 18,9
rokov), s členením 0,5 roka. Na normalizáciu distribúcie BMI sme použili mocninovú Box
Coxovu transformáciu a na konštrukciu percentilových grafov metódu LMS (11) v programe
LMSchartmaker Pro (12). Na normalizáciu dát využíva táto metóda vekovo špecifickú BoxCoxovej mocninovú transformáciu. Výsledné vyhladené percentilové krivky charakterizujú
parametre L (Lambda; zošikmenie), M (Mu; medián) a S (Sigma; variačný koeficient) (13).
Výsledky sme porovnali s medzinárodnými štandardmi (WHO, IOTF, CDC), aj so
štandardmi BMI okolitých krajín v Českej republike (9), v Poľsku (14), v Maďarsku (15),
v Rakúsku (16) a v Nemecku (10), taktiež stanovených LMS metódou. Rozdiely v definovaní
neprimerane nízkej i nadmernej hmotnosti a obezity uvádzame v absolútnych hodnotách BMI
aj pomocou z-skóre.
Výsledky
Percentily vypracované LMS metódou z očistených dát sú u detí mladších ako 15 r.
v porovnaní s publikovanými významne nižšie (obr. 1). Najviac sa zmenili kritériá pre
posúdenie obezity (97. P). Posun nadol dosiahol s výnimkou 18-ročných chlapcov 1 až 2
indexové jednotky (IJ). O niečo menej sa zmenili hranice normálnej hmotnosti (o 0,5 – 1 IJ)
u dievčat (obr. 2). Mediánové hodnoty BMI sa znížili o 0,3 – 0,5 IJ u 13- až 17-ročných
chlapcov, resp. 11- až 16-ročných dievčat. Zmeny v hodnotách 3. P nepresiahli 0,5 IJ.
Naproti tomu sú rozdiely voči medzinárodným štandardom po vyhladení percentilových
kriviek BMI oveľa menšie. Ak za normálnu (zdravú) hmotnosť považujeme rozpätie BMI
medzi 10. a 90. P, tak sa bude skoro úplne zhodovať s definíciou IOTF, avšak kritériám pre
obezitu by zodpovedal približne 97,5 – 98,5 P. IOTF vymedzuje široké pásmo pre
nadhmotnosť, ale obezitu definujú vyššie hodnoty BMI (na úrovni z-skóre = 2,3).
V absolútnych hodnotách sú hranice BMI pre obezitu u chlapcov starších ako 12 r. nastavené
vyššie o 1,5 IJ, u dievčat od 11 r. až o 2 – 2,5 IJ (obr. 3).
Vzťah kritérií pre nadhmotnosť a obezitu v SR a medzinárodných noriem BMI (IOTF,
WHO a CDC) najlepšie vyjadruje z-skóre. Naše údaje (90. a 97. P) sme prepočítali na z-skóre
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príslušnej normy. Takto sa dá porovnať nastavenie hraníc normálnej hmotnosti SR s
viacerými zahraničnými štandardmi súčasne. Veľkosť rozdielov ilustruje obr. 4. WHO
stanovuje tieto limity na úrovni z ≥ 2 (obezita), resp. z ≥ 1 (nadhmotnosť), CDC na úrovni 95.
P (z ≥ 1,7), resp. 85. P (z ≥ 1,04).

Obr. 1. Percentilové pásma BMI vypočítané z očistených údajov VI. Celoštátneho prieskumu telesného vývoja
detí a mládeže v SR v r. 2001 (8).
Legenda: zelené pole – pásmo normálnych hodnôt, žlté – nadhmotnosť, ružové – obezita, prerušované čiary –
publikované tabuľkové údaje (8), čiary s červenými značkami – hranice obezity a nadhmotnosti podľa IOTF (7).
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Chlapci

Dievčatá

Obr. 2. Rozdiely v percentilových hodnotách BMI z CAP 2001 po očistení a vyhladení metódou LMS
voči pôvodným tabuľkovým údajom (8)

Čím viac sa veľkosť z-skóre vzďaľuje od príslušnej hranice, tým viac je podhodnotený aj
výskyt obezity v SR (napr. u chlapcov do 15 r., u dievčat do 11 r. voči WHO), resp.
nadhmotnosti (deti do 15 r. voči WHO aj CDC). Tieto rozdiely môžu byť dôsledkom
odlišností v antropometrických charakteristikách aj dynamiky telesného vývinu. Celkovo sú
v porovnaní s IOTF hranice pre obezitu u detí u nás aj podľa WHO definované nižšími
hodnotami BMI, čo môže jej výskyt zasa nadhodnocovať.
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Chlapci

Dievčatá

Obr. 3. Porovnanie hraníc BMI vymedzujúcich normálnu hmotnosť a obezitu v SR s limitmi IOTF (7).

Podobne ako u nás aj v okolitých krajinách (ČR, Nemecko, Poľsko, Rakúsko) je obezita
a nadhmotnosť stanovená na úrovni 97. resp. 90. P (6, 10, 14, 16). V Maďarsku sú limity
prepočítané na ekvivalentné kritérium pre obezitu a nadhmotnosti u dospelých BMI = 30
kg/m2 , resp. BMI = 25 kg/m2 (15). Na vyhladenie údajov bola u všetkých použitá metóda
LMS. Aby sme ich mohli vzájomne porovnať, prepočítali sme ich (aj naše) na z-skóre podľa
IOTF (obr. 5). Ukázalo sa, že v Poľsku a v Maďarsku sú limity pre obezitu aj nadhmotnosť
u detí do 13 – 15 rokov nastavené na vyššie hodnoty v porovnaní s IOTF a pravdepodobne
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Chlapci

Z-skóre BMI zodpovedajúce 90. percentilu (nadhmotnosti) v SR

Chlapci

Z-skóre BMI zodpovedajúce 97. percentilu (obezite) v SR

Dievčatá

Dievčatá

Obr. 4. Z-skóre BMI podľa WHO, CDC a IOTF zodpovedajúce nadhmotnosti (90. percentilu)
a obezite (97. percentilu) v SR.
Legenda: Vzdialenosť farebných čiar (modrá – WHO, zelená – CDC, červená – IOTF) od rovnej čiernej (SR)
smerom nahor, vyjadruje do akej miery naše normy podhodnocujú výskyt nadmernej hmotnosti resp. obezity
voči príslušnej norme) a opačne.

reflektujú obdobie, keď sa vykonával zber údajov (roky 2003 – 2009), počas ktorého bola
prevalencia nadhmotnosti a obezity vyššia ako v krajinách, kde boli štandardy vypracované
zo starších prieskumov. Maďarské štandardy sa okrem toho vyznačujú aj veľkou
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diskrepanciou medzi chlapcami a dievčatami. Podľa očakávania sa vymedzenie normálnej
hmotnosti v SR najlepšie zhodovalo s kritériami BMI v Českej republike, pričom rozdiely
nepresiahli 0,4 IJ, limity pre obezitu u detí do 12 r. sú vyššie (o 0,7 – 0,95 IJ) v SR.

Chlapci

Z skóre BMI zodpovedajúce nadhmotnosti podľa IOTF

Dievčatá

Chlapci

Z skóre BMI zodpovedajúce obezite podľa IOTF

Dievčatá

Obr. 5. Z skóre BMI zodpovedajúce nadhmotnosti a obezite podľa IOTF
Legenda: Sivé zatienené pole ohraničené červenou prerušovanou čiarou – nadhmotnosť (IOTF)
Ružové zatienené pole – obezita (IOTF).
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Diskusia
Konštrukciou percentilových grafov metódou LMS sa odstránila nekonzistentnosť
v stanovení obezity a nadhmotnosti podľa BMI. Okrem toho sme overili, ako korešpondujú so
zahraničnými referenčnými údajmi. Pre variabilitu percentilových hodnôt je charakteristické
jej zvyšovanie od mediánov smerom k obom okrajom (3. a 97. P), ktoré spôsobuje odlišné
zastúpenie obéznych a extrémne chudých jedincov. Časť diskrepancií je odrazom genetických
a etnických rozdielov antropometrických parametrov v zdrojových databázach. Z hľadiska
vonkajších podmienok, etnickej a genetickej príbuznosti sú našej populácii najbližšie deti
a dospievajúci v susednej Českej republike. Potvrdilo sa to aj na podobnom priebehu
percentilových kriviek BMI. Pásmo obezity je v ČR definované nižšími hodnotami BMI
pravdepodobne preto, že tieto referenčné hodnoty pochádzajú z prieskumu v r. 1991,
z obdobia, keď obezita u detí nebola natoľko rozšírená ako v nasledujúcom desaťročí.
Objektívne zhodnotenie kritérií BMI ukázalo, že výskyt nadmernej hmotnosti je v SR
podhodnotený voči WHO aj IOTF, najmä vo vekových skupinách do 15 rokov. Podobne je to
aj v okolitých krajinách. Preto časť detí ohrozených tučnotou, zatiaľ nemanifestovanou do
obezity, môže uniknúť pozornosti pediatrov. Varovnou hranicou, pri ktorej už možno
odporúčať režimové opatrenia v oblasti životného štýlu a stravovania, by sa mali stať hodnoty
BMI na už na úrovni 85. P, resp. z-skóre ≥ 1. Okrem nadmernej hmotnosti a obezity sú
dôležitou súčasťou definovania zdravej hmotnosti aj jej dolné limity. Hladiny 15. P
predstavujú mierny stupeň štíhlosti, 10. P korešponduje so stredným stupňom neprimerane
nízkej hmotnosti IOTF a úroveň 3. P už signalizuje podvýživu. Aj týmto deťom treba venovať
pozornosť v rámci prevencie porúch výživy a anorexie.
Závery
Referenčné hodnoty BMI by mali vychádzať zo zdravej populácie a nemali by zahŕňať
údaje jedincov so závažnými diagnózami a vrodenými a metabolickými poruchami, ktoré
významne atakujú rast a vývin dieťaťa. Keďže medzi hraničnými hodnotami sa aj podľa
medzinárodných definícií preukázali významné rozdiely najmä v stanovení obezity, musí sa
porovnanie jej výskytu medzi rôznymi krajinami vždy zakladať na jedinom a jasne
definovanom medzinárodnom kritériu (WHO, IOTF, resp. CDC).
Aplikáciou percentilových hodnôt získaných LMS metódou v súlade s odporúčaniami
WHO a IOTF bude Slovensko patriť k štátom, ktoré majú vlastné národné štandardy BMI,
avšak vypracované rovnakou metodikou. Umožní sa tým objektívny pohľad na individuálne
zmeny v proporcionalite rastu a vývinu dieťaťa, ako aj sledovanie trendov výskytu obezity aj
podvýživy na regionálnej, resp. národnej úrovni v kontexte so životnými podmienkami.
V klinickej a preventívnej medicíne je rozhodujúce včasné ovplyvnenie stravovacích
a pohybových zvyklostí, a preto by nemali uniknúť pozornosti odborníkov ani deti s mierne
zvýšenou hmotnosťou, pričom sa musia zhodnotiť aj niektoré ďalšie ukazovatele
proporcionality rastu a telesného vývinu, najmä z-skóre telesnej výšky a obvodových mier.
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STANOVENIE PERCENTA TUKU U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV

D. Vondrová, D. Krajčová, K. Hirošová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Jeden z morfologických ukazovateľov, ktorý ma vzťah k fyziologickým procesom
organizmu a zároveň je ukazovateľom nutričného stavu jedinca, je množstvo telesného tuku.
V organizme sa vyskytuje ako rezervný (zásobný) a štrukturálny tuk. Rezervný tuk sa ukladá
v tele, keď je v potrave nadbytok lipidov a látok, z ktorých sa môže tuk tvoriť. Štrukturálny
tuk sa zúčastňuje na stavbe bunkových štruktúr. Nespotrebúva sa ani pri extrémnom
hladovaní (1).
Podiel telesného tuku v organizme je exaktným ukazovateľom stavu nadhmotnosti
a obezity. Pri hodnotení stupňa nadhmotnosti a obezity sa bežne využívajú viaceré indexové
hodnoty hmotnosti jedinca vo vzťahu k telesnej výške alebo obvodové parametre. Medzi
medzinárodne akceptované indexy patrí BMI (Body Mass Index), Pignetov index (index
robusticity) a index rizikovosti (WHR – Waist to Hip Ratio). Najčastejšie dnes používaná
metóda na klasifikáciu nadváhy a obezity je hodnota BMI. Limitujúcim faktorom je
skutočnosť, že BMI nerozlišuje medzi hmotnosťou, ktorú tvorí tukové tkanivo a hmotnosťou
tvorenou svalovou hmotou, preto môže dochádzať k chybným klasifikáciám ľudí so silno
vyvinutou svalovou hmotou, ktorí by sa hodnotili ako jedinci s nadváhou. Taktiež starší ľudia
môžu mať hodnotu BMI v norme a pritom majú nadbytok tukovej a úbytok svalovej hmoty
(2).
Vzhľadom na to, že uvedené hmotnostné a obvodové indexy neposkytujú informáciu,
ktoré tkanivo je zodpovedné za zmenu hmotnosti, sú menej presným ukazovateľom.
Existuje množstvo špecifických metód na hodnotenie množstva telesného tuku
v organizme. Klasickou metódou odhadu percenta tuku je meranie hrúbky presne
definovaných kožných rias kaliperom a následne sa na základe regresných rovníc a
tabuľkových prepočtov vypočíta percento telesného tuku (3).
Rýchlou, jednoduchou a neinvazívnou metódou je BIA (Bioelectrical Impedance
Analysis). Pracuje na princípe vodivosti tkanív. Tkanivá sa správajú ako vodiče, polovodiče
alebo izolanty. BIA vyhodnocuje množstvo telesných komponentov prostredníctvom merania
impedancie, ktorá sa skladá z rezistancie (Rz) a reaktancie (Xc). Slabý elektrický prúd sa
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aplikuje do tela a následne sa meria impedancia jednotlivých tkanív tela (4). Okrem množstva
telesného tuku stanovuje aj ďalšie telesné komponenty ako beztukovú hmotu (FFM – Fat
Free Mass), svalovú hmotu (MM – Muscle Mass), telesnú vodu a iné, v závislosti od typu
bioimpedančného analyzátora (5, 6).
Bioimpedančná analýza sa ako nová neinvazívna metóda čoraz viac využíva
v epidemiologických štúdiách a je vhodná aj na meranie telesnej stavby a sledovanie zmien
telesného zloženia v detskej populácii (7).
Ďalšou metódou stanovenia obsahu tuku v organizme je NIR (Near Infrared). Je založená
na princípe rozdielnej absorpcie svetelného lúča tkanivami tela. Patrí medzi novšie
neinvazívne a pomerne jednoduché metódy. Odporúča sa aj na sledovanie dynamiky stavu pri
liečebných a režimových programoch vrátane dynamiky zmien na jednotlivých miestach tela
(8, 9).
Jednou z najstarších, ale aj najpresnejších metód merania zloženia tela je
hydrodenzitometria. Bola vyvinutá v 40. rokoch 20. storočia a považuje sa za „zlatý štandard“
(10, 11). Princíp hydrodenzitometrie spočíva v tom, že meraný jedinec sa ponorí pod vodu,
pričom musí vydychovať vzduch, aby došlo k vyrovnaniu reziduálneho objemu pľúc. Pre
výpočet hustoty celého tela sa meria objem vytlačenej vody podľa Archimedovho zákona,
ďalej hmotnosť jedinca na vzduchu a hmotnosť pod vodou po maximálnom vydýchnutí.
Pomocou špeciálnych predikčných rovníc, ktoré vychádzajú z predpokladu konštantnej
hustoty tukovej a beztukovej zložky a hydratácie sa zisťuje množstvo tukovej a beztukovej
hmoty (12). Nevýhodou hydrodenzitometrie je podmienka ponorenia celého tela pri
maximálnom výdychu, čo môže robiť problém najmä starším ľuďom a deťom. Metóda je
náročná aj na vybavenie a pomerne zdĺhavá, preto sa nepovažuje za klinickú metódu určenia
zloženia tela (11).
ADP (Air Displacement Plethysmography) je ďalší spôsob merania hustoty tela. Princíp je
porovnateľný s hydrodenzitometriou, jedinec sa však neponorí pod vodu, ale je v uzavretej,
vzduchom naplnenej komore (13).
Jednou z novších metód je DEXA (Dual-energy X-ray Absorptionmetry). Určuje hustotu
a chemické zloženie kostí. Umožňuje rozlíšiť kostnú hmotu od tukovej a beztukovej hmoty.
Využíva sa aj pri odhalení osteoporózy (14).
Populačné štúdie vyžadujú jednoduché, rýchle, neinvazívne a spoľahlivé postupy pre
hodnotenie stavby tela.
V štúdií predkladáme výsledky porovnania štyroch rôznych metód merania telesného tuku
(kalipericky, dvoma bioimpedančnými prístrojmi a NIR) vo vybranej skupine
vysokoškolských študentov.
Súbor a metodika
Sledovaný súbor predstavuje 241 študentov štvrtého ročníka medicíny (174 žien a 67
mužov). Vekové rozpätie sa pohybuje v rozmedzí od 21 – 33 rokov. Odmerali sme základné
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antropometrické ukazovatele (telesnú výšku, hmotnosť, hrúbku štyroch kožných rias
kaliperom typu Harpenden). Na analýzu telesného zloženia sme použili NIR metódu pomocou
prístroja Futrex a na metódu BIA sme využili dva prístroje – Omron a InBody 720 (5, 6, 8).
Výsledky a diskusia
V tab. 1 uvádzame základné telesné charakteristiky súboru. Pri porovnaní priemerných
hodnôt percenta telesného tuku u oboch pohlaví najvyššie hodnoty ukázala BIA metóda pri
použití komplexného analyzátora InBody 720. Najnižšie priemerné hodnoty u mužov sme
získali pomocou merania hrúbky kožných rias. Rozptyl hodnôt obsahu telesného tuku
meraného touto metódou bol tiež najnižší – ako v súbore mužov, tak aj u žien. Hodnoty
získané bioimpedančnou metódou prístrojom OMRON boli vo všetkých podskupinách
rozdelených podľa BMI v priemere významne nižšie. Najnižšie priemerné hodnoty percenta
telesného tuku nameral Omron aj u žien. Ženy vykazujú vyššie hodnoty obsahu telesného
tuku pri všetkých štyroch metódach merania v porovnaní s mužmi. Je to prirodzený stav
podmienený účinkom ženských pohlavných hormónov estrogénov.
Tab. 1. Charakteristika telesných parametrov súboru

Vek

Priemer ± SD
Min – max

Hmotnosť [kg]
Výška [cm]

Priemer ± SD

21 – 29

80,98 ± 9,91

59,43 ± 9,23
42 – 100
167,94 ± 5,90

194 – 170

152 – 184

24,13 ± 2,74

21,59 ± 7,92

19 – 35

16 – 33

13,95 ± 4,67

24,14 ± 4,60

Priemer ± SD
Priemer ± SD

5,5 – 26,9

12,6 – 37

14,37 ± 6,25

23,07 ± 5,20

1,2 – 29,5

5 – 37,8

13,96 ± 5,06

20,28 ± 5,25

4,1 – 29,8

8,1 – 38,2

Priemer ± SD

16,03 ± 6,45

25,67 ± 6,30

Min – max

3,15 – 37,76

9,3 – 44,64

Priemer ± SD
Priemer ± SD
Min – max

Obsah tuku (BIA – InBody) [%]

21 – 33
59,6 – 116,5

Min – max
Obsah tuku (BIA – Omron) [%]

22,86 ± 1,28

183,17 ± 5,84

Min – max
Obsah tuku (NIR metóda) [%]

23,09 ± 1,87

Priemer ± SD

Min – max
Obsah tuku (kožné riasy) [%]

Ženy (n = 174)

Min – max
Min – max
BMI

Muži (n = 67)

Výsledky hodnotenia štyroch kategórií podľa BMI: podhmotnosť (muži < 19, ženy < 18),
optimálna hmotnosť (18 – 24), nadhmotnosť (25 – 29) a obezita (muži > 30, ženy > 29)
uvádzame v tab. 2 a 3. Do kategórie podhmotnosti patrí 1,5 % mužov a 9,8 % žien. Do
kategórie optimálnej hmotnosti patrí najvyšší počet študentov zo sledovaného súboru – 65,7
% mužov a 82,8 % žien. Kategóriu nadhmotnosť tvorí 29,9 % mužov a 5,8 % žien. Posledná
kategória – obezita zahŕňa 3 % mužov a 1,7 % žien z celého súboru. Celkovo nadhmotnosťou
a obezitou trpí 14,5 % študentov sledovaného súboru. Aj pri tomto rozdelení možno sledovať
vo všetkých kategóriách vyššie priemerné hodnoty telesného tuku meraného pomocou

200

bioimpedancie prístrojom InBody 720. Priemerné hodnoty získané OMRONom boli vo
všetkých podskupinách rozdelených podľa BMI nižšie najmä u žien. Pri použití NIR metódy
sme v priemere získali rovnaké hodnoty ako pri meraní kožných rias, ale pri rozdelení súboru
podľa BMI bol pri NIR metóde vyšší rozptyl, jedinci s podhmotnosťou vykázali nižší obsah
telesného tuku a jedinci s nadhmotnosťou, naopak, vyššie hodnoty v porovnaní s kaliperickou
metódou.
Veľký rozdiel v obsahu telesného tuku podľa jednotlivých metodík sme zaznamenali u
muža s podhmotnosťou, konkrétne medzi výsledkami merania pomocou metódy NIR a BIA
(InBody 720). Metódou BIA sme získali o 10,5 % vyššiu hodnotu obsahu telesného tuku.
Medzi hodnotami získanými NIR a BIA meraním bol rozdiel aj v skupine obéznych žien,
bioimpedančná analýza prístrojom InBody 720 ukázala o 10,5 % vyššiu priemernú hodnotu.
Tab. 2. Rozloženie súboru mužov podľa BMI
Muži
Podhmotnosť Optimálna hmotnosť Nadhmotnosť
BMI ≤ 19 n =
BMI 20 – 24
BMI 25 – 29 n =
1 (1,5 %)
n = 44 (65,7 %)
20 (29,9 %)

Obezita BMI
≥ 30 n = 2 (3
%)

priemer

SD

priemer

SD

priemer

SD

priemer

SD

Výška [cm]

176,00

0

184,00

6,15

181,80

5,14

182,25

1,77

Hmotnosť [kg]
Obsah tuku (kožné riasy) [%]

59,60

0

77,01

6,85

88,22

6,28

106,75 13,79

9,50

0

11,98

3,59

17,50

3,39

24,05

4,03

Obsah tuku (NIR metóda) [%]

7,10

0

11,58

5,15

19,56

2,78

27,60

2,69

Obsah tuku (BIA – Omron) [%]

13,80

0

11,61

3,97

17,91

3,06

24,05

8,13

Obsah tuku (BIA – InBody) [%]

17,58

0

12,97

4,66

21,26

4,18

30,11

10,82

Tab. 3. Rozloženie súboru žien podľa BMI
Podhmotnosť
BMI ≤ 18 n =
17 (9,8 %)
priemer SD

Ženy
Optimálna hmotnosť Nadhmotnosť
BMI 19 – 24 n = 144 BMI 25 – 28 n
(82,8 %)
= 10 (5,8 %)
priemer
SD
priemer SD

Obezita BMI
≥ 29 n = 3 (1,7
%)
priemer SD

Výška [cm]

169,35

5,35

167,69

5,70

168,30

9,27

170,67

6,66

Hmotnosť [kg]
Obsah tuku (kožné riasy) [%]

49,84

3,80

58,76

6,55

75,42

9,66

92,40

6,73

19,48

3,16

23,94

3,84

31,53

2,82

35,77

1,08

Obsah tuku (NIR metóda) [%]

16,65

4,02

23,17

4,43

30,13

4,04

31,03

6,25

Obsah tuku (BIA – Omron) [%]

13,85

2,09

20,14

4,19

28,81

2,76

35,23

3,35

Obsah tuku (BIA – InBody) [%]

19,19

3,67

25,44

5,21

35,28

5,95

41,53

4,68

Závislosť medzi jednotlivými postupmi hodnotenia množstva telesného tuku a BMI
vyjadrenú pomocou korelačných koeficientov uvádzame v tab. 4. Napriek pozorovaným
rozdielom korelačná analýza preukázala vysoké kladné korelačné koeficienty medzi
jednotlivými typmi merania telesného tuku u oboch pohlaví. Rovnako aj BMI vykazoval
vysoké hodnoty korelačného koeficientu s uvedenými metódami. Najnižší korelačný
koeficient bol v skupine žien medzi BMI a NIR metódou.
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Tab. 4. Korelačné koeficienty medzi jednotlivými metódami merania telesného tuku a BMI podľa pohlavia
Ženy
Kožné riasy
Kožné riasy
Muži

NIR metóda

NIR metóda
0,7932

0,7904

BIA – Omron BIA – InBody

BMI

0,8136

0,8413

0,7820

0,7809

0,7535

0,6771

BIA – Omron

0,8042

0,7569

BIA – InBody

0,8356

0,7940

0,9013

0,8835

BMI

0,7206

0,7864

0,7965

0,8553
0,7635

0,7234

Podľa Lohmana (15) je množstvo esenciálneho tuku potrebného na fyziologické procesy
organizmu stanovené u mužov na 5 % a u žien na 12 %. Nami sledovaní jedinci v kategórii
podhmotnosti mali obsah tuku vyšší ako je esenciálna hodnota pri všetkých vyšetrovacích
metódach. Optimálny obsah tukovej hmoty by sa mal pohybovať v rozmedzí 12 – 20 %
u mužov a 18 – 25 % u žien. V kategórii optimálnej hmotnosti podľa BMI u mužov zisťujeme
priemerné percento telesného tuku mierne pod hodnotou 12 %, s výnimkou BIA (InBody)
metódy. U žien je hodnota v odporúčanom rozmedzí pri troch metódach merania telesného
tuku a pri InBody analýze mierne prevyšuje hranicu 25 %. Nadhmotnosť charakterizuje
množstvo tuku v rozsahu 20 – 30 % pre mužov a 25 – 35 % pre ženy. Muži mali pri stanovení
hrúbky kožných rias, NIR metóde a BIA (Omron) metóde, obsah tuku nižší ako 20 %. Ženy
pri InBody metóde limitnú hodnotu opäť mierne prekračovali. Obezita sa definuje pri
množstve tuku prevyšujúcom 30 % u mužov a 35 % u žien. Podľa BMI trpia obezitou dvaja
jedinci zo sledovaného súboru mužov, avšak obsah tuku (okrem InBody analýzy) majú pod
limitnou hranicou obezity. Ženy s obezitou (stanovenou podľa BMI) túto limitnú hodnotu
nedosahujú len pri NIR metóde. Môže to poukazovať na neschopnosť BMI indexu rozlíšiť
druh tkaniva zodpovedného za zmenu hmotnosti. U mužov s vyvinutou svalovinou je tento
index vysoký pri súčasne nízkom obsahu tukovej hmoty. Niektoré metodiky merania
množstva telesného tuku môžu podhodnocovať stupeň nadhmotnosti a obezity, keďže
nezohľadňujú množstvo viscerálneho (brušného) tuku. Priemerné hodnoty obsahu tuku
v jednotlivých kategóriách podľa BMI sa zhodovali aj s odporúčanými hodnotami obsahu
telesného tuku pri stanovení BIA (InBody) metódou.

Záver
Stanovenie množstva telesného tuku v organizme má vysokú diagnostickú hodnotu pri
hodnotení zloženia tela. Použité metódy merania telesného tuku patria medzi rýchle, relatívne
lacné a presné postupy analýzy telesného zloženia. Naše sledovanie potvrdilo, že hrúbka
kožných rias ako základná terénna metóda stanovenia množstva telesného tuku je menej
presným antropometrickým ukazovateľom. Je technicky náročná a vyžaduje skúsenosť a cvik.
V nami sledovanom súbore bola priemerná hodnota obsahu tuku meraná touto metódou u
mužov najnižšia a u žien druhá najvyššia. Pritom ako u mužov, tak i u žien sú výsledky
získané kaliperom v tesnej korelácii s BIA (InBody) metódou.
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Najvyššie priemerné hodnoty sme získali meraním bioimpedačnou metódou prístrojom
InBody, najvyšší bol aj rozptyl hodnôt rovnako u mužov i u žien. Bioimpedančná analýza
prístrojom InBody, na rozdiel od ručného analyzátora Omron, rozdeľuje telo na päť
segmentov a analyzuje telesné zloženie v každom segmente zvlášť. Okrem podkožného tuku
zohľadňuje aj množstvo viscerálneho tuku. Táto analýza by mala mať vysokú presnosť, lebo
meraná hodnota určitej časti tela neovplyvňuje výsledok merania ostatných segmentov (6).
Hodnoty získané ďalšou bioimpedančnou metódou (prístrojom OMRON) boli vo
všetkých podskupinách rozdelených podľa BMI v priemere významne nižšie, pričom
korelácie medzi oboma metódami boli u mužov i u žien najvyššie – okolo 0,9.
I keď sme pri použití svetelnej NIR metódy získali v priemere rovnaké hodnoty ako pri
meraní kaliperom, rozptyl bol vyšší a jedinci s podhmotnosťou vykázali nižšie hodnoty
a jedinci s nadhmotnosťou vyšší obsah telesného tuku ako pri meraní kaliperom.
Vzhľadom na zistené tesné korelačné vzťahy je možné nahradiť jednu metódu druhou.
Výsledky si vyžadujú následnú štúdiu, ktorá spresní mieru spoľahlivosti
a reprodukovateľnosti jednotlivých použitých meracích metód.
Nájsť správnu, rýchlu a čo najpresnejšiu metódu na hodnotenie množstva telesného tuku
a ďalších komponentov zloženia tela je veľmi dôležité z hľadiska identifikácie jedincov
s nadhmotnosťou a obezitou. Skorá diagnostika môže pomôcť vyriešiť tento problém a
nastoliť preventívne opatrenia a liečbu.
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ZMENY STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ DETÍ SR SO STÚPAJÚCIM VEKOM
A VYBRANÉ UKAZOVATELE STAVU ZDRAVIA

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

Vplyv nesprávnej výživy na rozvoj závažných zdravotných problémov súčasnosti, ako
srdcovocievnych chorôb, obezity, cukrovky a nádorových chorôb, dokumentuje veľký počet
vedeckých štúdii (1). Sú to choroby, ktoré sa väčšinou vyvíjajú postupne v horizonte rokov až
desaťročí a sú často dôsledkom nesprávnej výživy v detstve alebo mladosti. Zabezpečenie
zdravej výživy v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie
nutrične podmienených chorôb.
Preto cieľom práce bolo zhodnotiť stravovacie zvyklosti detí s narastajúcim vekom podľa
pohlavia a regiónov SR, vyhodnotiť ich vo vzťahu k Odporúčaným výživovým dávkam pre
obyvateľstvo SR (OVD) (5), zhodnotiť vybrané ukazovatele stavu zdravia a získané
informácie využiť v rámci poradenských aktivít zameraných na podporu a rozvoj zdravia detí
v poradniach zdravia pre deti a mládež, ale aj v rámci predprimárneho a primárneho
vzdelávania v školách.
Materiál a metodika
Na analýzu sme použili vybrané údaje z rokov 2009, 2010 a 2012 z celoslovenského
projektu Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí
SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál, ktorého gestormi
sú Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote a Úrad
verejného zdravotníctva SR.
Vybraný súbor tvorilo 11 648 detí vo veku od 3 do 14 rokov, ktoré navštevovali
zariadenia pre deti a mládež v SR. Konkrétne išlo o 3 617 detí (1 778 dievčat a 1 839
chlapcov) vo veku 3 – 6 rokov, 3 968 detí mladšieho školského veku (1 936 chlapcov a 2 034
dievčat) vo veku 7 – 10 rokov a 4 063 detí staršieho školského veku (2 056 dievčat a 2 007
chlapcov) vo veku 11 – 14 rokov. Údaje sme získali z dotazníkov zameraných na stravovanie
detí, ale aj z laboratórnych analýz odobratých vzoriek konzumovanej stravy v zariadení, ktoré
dieťa navštevovalo počas jedného kalendárneho týždňa. Spolu sa odobralo v materských
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školách 360 vzoriek (180 mesto, 180 vidiek) od detí 4- až 6-ročných, taký istý počet vzoriek
sa odobralo v zariadeniach spoločného stravovania pri základných školách od detí 7- až 10ročných, t.j. 360 vzoriek (180 mesto, 180 vidiek) a 360 vzoriek (180 mesto, 180 vidiek) 11až 14-ročných. Odobraté vzorky sa analyzovali v príslušných laboratóriách RÚVZ v sídlach
krajov akreditovanými skúškami. Vyhodnotenie laboratórnych analýz energie, bielkovín,
tukov a cukrov sa realizovalo pre predškolský vek ako 60 % plnenie dennej dávky (desiata
15 %, obed 35 %, olovrant 10 %) a ako 35 % plnenie dennej dávky u detí mladšieho
školského veku porovnaním s OVD s akceptovateľnou toleranciou 10 %. Okrem základných
živín sa laboratórne stanovil aj obsah NaCl, ktorý sa hodnotil podľa odporučení SCAN (The
Scientific Advisory Committee on Nutrition). Denný príjem soli by mal byť 3 g/deň pre 4- až
6-ročné deti, 5 g/deň pre 7- až 10-ročné deti a 6 g/deň pre 11- až 14-ročné deti (2). Pre
zhodnotenie vybraných ukazovateľov stavu zdravia detí sa vykonali vybrané antropometrické
merania detí a merania krvného tlaku podľa metodiky celoštátneho antropometrického
prieskumu SR a metodickej príručky pre poradenské centrá RÚVZ v SR (3, 4).
Výsledky a diskusia
Rozloženie denných dávok jedál v súboroch detí troch vekových skupín, a to
predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku je zhodné, jedlo je rozdelené do
piatich, resp. šiestich denných dávok, ale s výrazne rozdielnym podielom detí pri jednotlivých
denných dávkach.
Závažné je zistenie, že podiel detí udávajúcich pravidelné každodenné raňajkovanie sa
s ich pribúdajúcim vekom signifikantne znižuje, a to zo 71,8 % podielu detí predškolského
veku na 62,50 % v súbore 7- až 10-ročných detí a až na 53,56 % detí súboru staršieho
školského veku (obr. 1). Štatisticky významný nárast počtu detí neraňajkujúcich alebo
pijúcich len nápoj je daný vyšším zastúpením dievčat a detí žijúcich na vidieku. Raňajkovanie
je významne viazané na príslušnosť ku kraju SR.

Obr. 1. Porovnanie spôsobu raňajkovania detí SR v sledovaných vekových skupinách
v rokoch 2009, 2010 a 2012
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Priaznivejšia situácia sa zistila v udávanej pravidelnosti desiatovania detí, a to takmer
u 91 % 7- až 10-ročných detí, čo je signifikantne viac ako u detí v predškolskom veku, ale aj
v staršom školskom veku. Skladba desiat má posun k nepriaznivejším návykom – kým u detí
predškolského veku po chlebe a rožkoch nasledovali mliečne výrobky a ovocie a zelenina,
v súbore 7- až 10-ročných a 11- až 14-ročných detí za chlebom a pečivom nasledovala šunka
a saláma, a až potom ovocie a zelenina. Významne viac detí mladšieho školského veku
udávalo v skladbe desiat sladkosti a sladké pečivo.
Priaznivé je zistenie, že v sledovaných súboroch pretrváva vysoká proporcia detí
pravidelne denne konzumujúcich obed (predškolský vek 97,7 %, mladší školský vek 97,7 %
a starší školský vek 93 %). Nepriaznivým je však zistenie, že s pribúdajúcim vekom detí klesá
počet detí, ktoré pravidelne obedujú v školskej jedálni. Kým v predškolskom veku to bolo
takmer 95 % detí, v mladšom školskom veku 74 % a v staršom školskom veku len necelých
52 % detí.
Menej priaznivý je signifikantný pokles percenta detí udávajúcich pravidelné
olovrantovanie, a to z takmer 84 % v súbore detí predškolského veku na 54 % detí v súbore
mladšieho školského veku a 33 % detí v súbore staršieho školského veku, pričom rozdiel
v závislosti od pohlavia sme nepozorovali, ale zistili sme závislosť od miesta bydliska –
menej pravidelne olovrantujú deti z vidieka. Zistili sme signifikantný pokles podielu detí,
ktoré pravidelne večerajú, a to z 84 % v predškolskom veku na 81 % v mladšom školskom
veku, ale v staršom školskom veku večeria 84,6 % detí.
Priemerná energetická hodnota prijímanej stravy detí sa udržala v súlade s odporúčanými
výživovými dávkami.
Pri analýze príjmu vybraných živín sme zistili výraznú disbalanciu hlavných živín
a nesúlad s OVD v dôsledku nadmerného prekročenia odporúčaného príjmu bielkovín (obr.
2), už aj s prihliadnutím na ich odporúčané navýšenie až o 40 % (5).

Obr. 2. Porovnanie plnenia bielkovín s OVD vo vyšetrených vzorkách stráv podľa veku a krajov SR,
roky 2009, 2010 a 2012
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Podobné prekročenie dávky bielkovín sme zistili aj hodnotením 24-hodinového jedálneho
lístka inventórnou metódou v našich súboroch detí, ale aj v sledovaniach vykonaných u detí
školského veku v bratislavskom regióne (6). Kým autori štúdie u detí z bratislavského regiónu
považujú zastúpenie bielkovín v strave detí v pásme akceptovateľných hodnôt (ide
o prekročenú odporúčanú dávku u chlapcov o 90 % a u dievčat o 71,6 %), naše zistenia
z laboratórnych vyšetrení sú závažnejšie a nie je ich možné akceptovať, vzhľadom
na pribúdajúce vedecké dôkazy o škodlivosti nadmerného príjmu bielkovín (7).
Zistený obsah soli vo vzorkách stravy u detí v sledovaných vekových skupinách
viacnásobne prevyšoval odporúčané hodnoty.
V prípade detí predškolského veku dosahoval celoslovenský priemer 5,4 g NaCl, čo je 3násobné prekročenie odporúčanej dávky. Najvyšší obsah soli sme zistili v strave detí
Banskobystrického kraja (takmer 7,4 g), čo je viac ako 4-násobok a najnižší v Košickom kraji
(3,4 g), čo predstavuje necelý 2-násobok odporúčanej dávky.
V strave 7- až 10-ročných detí boli zistenia ešte závažnejšie. Celoslovenský priemer
obsahu soli vo vzorkách obeda bol 6,2 g, čo 1,2-krát prevyšuje celodenný odporúčaný príjem
soli. Najvyšší obsah soli bol v strave detí Nitrianskeho kraja (až 8,7 g) a najnižší opäť
v Košickom kraji, necelých 5 g. V súbore detí staršieho školského veku, t.j. 11- až 14ročných, bol priemerný obsah kuchynskej soli v SR 5,53 g, čo prekračuje odporúčania 2,6krát. Uvedené prekročenie je ešte vyššie s ohľadom na súčasné odporúčanie Svetovej
zdravotníckej organizácie neprekračovať príjem 5 g kuchynskej soli denne a predstavuje
v tejto vekovej skupine až 3,1-násobné prekročenie tohto odporúčania (8).
Analýza udávaných stravovacích zvyklostí detí vo vzťahu k možným nepriaznivým
dopadom na zdravie ďalej ukázala, že s vekom stúpa percento detí, ktoré udávali, že jedlo si
takmer zakaždým dosáľajú, a to z 1,76 % v predškolskom veku, cez 2,82 % v mladšom
školskom veku, až po 9,72 % v staršom školskom veku. Nárast je štatisticky vysoko
významný (P < 0,001), viac si dosáľajú chlapci a deti z vidieka. Dennú konzumáciu ovocia
udávala len o niečo viac ako polovica detí, so stúpajúcim vekom sa konzumácia významne
nemenila (deti 2- až 6-ročné denne konzumujú ovocie v 60,3 %, 7- až 10-ročné v 55,1 %
a 11- až 14-ročné v 56,4 %). Významne viac konzumujú denne ovocie dievčatá a deti žijúce
na vidieku. Veľkosť dennej porcie ani v jednej vekovej skupine však nezodpovedá
odporúčaniam a pohybuje sa v lete od 114 g v predškolskom veku po 198 g v staršom
školskom veku a v zime od 120 g do 165 g.
Udávaná denná konzumácia zeleniny sa s vekom znižuje z takmer 50 % v predškolskom
veku, cez 31 % v mladšom školskom veku po 41 % v staršom školskom veku, významne viac
konzumujú denne zeleninu dievčatá vo všetkých sledovaných vekových skupinách
a významne viac deti žijúce v meste ako na vidieku. Veľkosť porcie je však nedostatočná,
v zime dosahuje len 135 g a v lete 169 g. Prehľad konzumácie ďalších vybraných
potravinových komodít uvádzame v tab. 1.
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Tab. 1. Frekvencia konzumácie vybraných potravinových komodít v súbore detí SR podľa veku v rokoch 2009,
2010, 2012
Konzumácia
Vek
[r.]
2–6
7 – 10
11 – 14

Týždenne
ryby
[%]

Dávka
[g]

42
32
32

163
171
196

Denne
sladené
nápoje
[%]
14
9
15

Dávka
[g]

Denne
sladkosti
[%]

Dávka
[g]

Denne
slané
[%]

Dávka
[g]

215
259
351

65
50
64

51
49
71

4
2
12

86
110
132

Zhodne vo všetkých porovnávaných súboroch podľa vykonanej percentilovej analýzy
malo približne 80 % detí normálnu hmotnosť a okolo 10 % detí malo nadhmotnosť alebo
obezitu. Pri hodnotení obezity podľa národných štandardov však obezita v súbore detí
vekovej skupiny 7- až 10-ročných stúpla na takmer 19 % a v súbore 11- až 14-ročných na
takmer 14 % (tab. 2).
Tab. 2. Hodnotenie nadhmotnosti a obezity v súbore detí SR podľa vybraných kritérií
Vek [r.]
Rok
Percentily BMI (%)
Národné štandardy
Index pás/výška (pre KV riziko)

2–6
2009
9,93
-

7 – 10
2010
9,91
13,97
18,55

Obr. 3. Korelácia BMI a TKs v súbore detí SR, roky 2009, 2010 a 2012
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11 – 14
2012
9,91
18,2
13,44

Pre hodnotenie možného kardiovaskulárneho rizika sme obezitu v súbore detí starších ako
5 rokov posudzovali pomocou indexu pás/výška. Zistená obezita koreluje s hodnotami TK vo
všetkých sledovaných skupinách (obr. 3, 4).

Obr. 4. Korelácia BMI a TKd v súbore detí SR, roky 2009, 2010 a 2012

Vo všetkých porovnávaných súboroch sme zaznamenali vysokú proporciu detí obidvoch
pohlaví vykazujúcich prehypertenziu a hypertenziu aj s naznačenou tendenciou zvyšujúceho
sa jej podielu s narastajúcim vekom detí, v niektorých vekových kategóriách aj na hladine
štatistickej významnosti.
Záver
Analýza stravovacích zvyklostí sledovaných súborov detí s ich stúpajúcim vekom
a prechodom z predškolského zariadenia do zariadenia pre deti mladšieho a staršieho
školského veku ukázala, že stravovacie návyky sa menia, nie však vždy želateľným smerom.
Analýza údajov z prvých troch etáp monitoringu stravovacích zvyklostí a výživových
preferencií vybraného súboru detí SR je dobrým východiskom pre formulovanie základných
cielených intervenčných odporúčaní pre vekovú kategóriu 3- až 14-ročných detí zameraných
na udržanie počtu stravníkov v zariadeniach spoločného stravovania, zníženie príjmu
kuchynskej soli u detí SR v rámci celonárodnej stratégie, spracovanie efektívnych
edukačných materiálov a hlavne nájdenie efektívnej formy edukácie od detského veku.
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Potrebné bude aj zvážiť prehodnotenie jestvujúcich OVD, ako aj kritérií pre hodnotenie TK
a obezity v detskej populácii.
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ZHODNOTENIE PRÍJMU JÓDU U DETÍ SR
T. Ostrihoňová1, J. Bérešová1, K. Rimárová2
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
2
Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice

Jód je biogénny prvok, ktorý je nevyhnutý k biosyntéze hormónov štítnej žľazy. Práve
preto zdravotné dôsledky nedostatku jódu súvisia s nedostatočnou funkciou štítnej žľazy
a prejavujú sa ako struma, hypotyreóza, poškodenie duševných funkcií, spomalenie
duševného a fyzického vývoja, potraty, mŕtvorodenosť, vrodené chyby, kretenizmus, zvýšená
perinatálna a novorodenecká úmrtnosť. Tak ako nedostatok, aj nadbytok jódu má svoj
nepriaznivý vplyv na zdravie – dlhodobý prívod zvýšených dávok jódu má za následok
zväčšenie objemu a dysfunkciu štítnej žľazy. Rýchle zvýšenie prívodu jódu v populácii s
jódovým deficitom môže indukovať hypertyreózu (náchylné sú hlavne staršie osoby s
nodulárnou strumou) (1). Najviac ohrozené nedostatkom jódu v strave sú tehotné a dojčiace
ženy, vegetariáni, osoby s alergiou alebo intoleranciou mlieka, rýb alebo osoby dodržiavajúce
neslanú diétu. Optimálny denný príjem jódu v rôznych skupinách obyvateľstva SR je uvedený
v Odporučených výživových dávkach pre obyvateľstvo SR (OVD) – 150 µg/deň u dospelých
(2). Denný príjem jódu pod 70 µg/deň (najnižší prahový príjem, LTI) u dospelých už môže
byť nedostatočný (3). Maximálny tolerovateľný denný príjem jódu (PMTDI – Provisional
Maximum Tolerable Daily Intake) – bol stanovený JECFA na 0,017 mg/kg hmotnosti/deň (1
mg jódu u dospelých) zo všetkých zdrojov (4). Pre európsku populáciu EFSA stanovila
tolerovateľný horný limit (UL) prívodu pre jód u dospelých na 600 µg/deň (zohľadňujúc
jódový deficit vo viacerých štátoch EÚ) (5).
V minulosti endemická struma (struma postihujúca viac ako 10 % populácie) sa masovo
vyskytovala v krajinách vo vnútrozemí kontinentov a v oblastiach veľkých horských masívov.
Na Slovensku doc. MUDr. Julián Podoba, CSc. so spolupracovníkmi v rokoch 1949 – 1953
vyšetrili v 602 obciach takmer 160 000 osôb a zistili, že endemická struma postihuje
obyvateľstvo na celom území SR (najviac postihnuté oblasti: Žitný ostrov, Kysuce, Orava a
oblasť Slovenského rudohoria – tu sa struma vyskytovala až u 70 % dievčat a 60 % chlapcov
do 10 rokov a u 80 % dospelých žien, výskyt kretenizmu bol 3%). Následne sa v roku 1951
začala jódová profylaxia jodidovaním kuchynskej soli. Na Slovensku následkom tohto
opatrenia vymizla endemická struma a endemické neuropsychické degenerácie, zlepšil sa
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prospech na školách a psychológovia potvrdili zlepšenie intelektu deti (6). Medzinárodná
európska štúdia (WHO/UNICEF) realizovaná v rokoch 1994 – 1995 potvrdila optimálny
príjem jódu u deti na Slovensku, ktoré patrilo medzi prvých 5 krajín v Európe s najvyšším a
optimálnym príjmom jódu. Na Slovensku sa od roku 1995 vykonáva skríning kongenitálnej
hypotyreózy (vyšetrenie TSH u novorodencov).
V roku 1993 WHO a UNICEF oficiálne odporučili univerzálnu jodidáciu kuchynskej soli
ako hlavnú stratégiu na odstránenie jódovej deficiencie. U dospelých pri príjme 10 g
jodidovanej kuchynskej soli je dosiahnutý odporúčaný príjem 150 µg jódu/deň (pri zarátaní
strát jódu od výroby soli až po prípravu jedál) (7). Na Slovensku sa vykonáva pravidelný a
dlhodobý monitoring a kontrola obsahu jódu v kuchynskej soli (ÚVZ SR a RÚVZ).
Materiál a metódy
Cieľom práce bolo zistiť a vyhodnotiť príjem jódu zo stravy vo vybranom súbore 11 958
detí z 8 krajov a 36 okresných regiónov SR (4 000 detí predškolského veku, 3 908 detí
mladšieho školského veku a 4 050 detí staršieho školského veku) z rokov 2009, 2010 a 2012.
Analyzoval sa príjem jódu a kuchynskej soli z 24-hodinového jedálneho lístka, ktorý bol
spracovaný nutričným softvérom ALIMENTA 4 3.e.
Pre možnosť porovnania s hodnotami príjmu jódu podľa OVD pre obyvateľstvo SR sme
súbor detí rozdelili na vekovú kategóriu 2- až 3-ročných (n = 246, táto veková skupina detí sa
v Bratislavskom kraji nesledovala), kde podľa OVD je odporúčaný denný príjem jódu 70 µg,
4- až 6-ročných (n = 3 754) s odporúčaným denným príjmom 100 µg, ďalej 7- až 10-ročných
(n = 3 908) s OVD 120 µg a 11- až 14-ročných chlapcov (n = 1998) s OVD 130 µg a 11- až
14-ročných dievčat (n = 2 052) s OVD 170 µg (2). Mediánové hodnoty príjmu jódu v týchto
vekových skupinách sa hodnotili aj v závislosti od pohlavia a bydliska, maximálneho
tolerovateľného denného príjmu jódu, tolerovateľného horného limitu prívodu pre jód
a najnižšieho prahového príjmu.
Výsledky
Analýza ukázala, že vo vybranom súbore 2- až 3-ročných detí, ktoré navštevujú
predškolské zariadenia a v týchto zariadeniach prijímajú aj 60 % dennej dávky hodnotených
jedál, je medián denného príjmu jódu 112 µg, (čo predstavuje plnenie OVD na 160 %).
Rozdiely v dennom príjme jódu v rámci krajov SR sa pohybovali od 87 µg v Prešovskom
kraji po 145 µg v Trenčianskom kraji. Aj keď všetky zistené hodnoty mediánu denného
príjmu jódu vysoko prekračujú OVD pre túto vekovú skupinu, neprekročil sa maximálny
tolerovateľný denný príjem jódu ani tolerovateľný horný limit prívodu pre jód. Príjem
kuchynskej soli potravou za 24 hodín v súbore 2- až 3-ročných detí sa pohyboval na úrovni
5,85 g u dvojročných a 6,02 g u trojročných.
V súbore 4- až 6-ročných detí navštevujúcich predškolské zariadenia v SR sa na základe
24-hodinového jedálneho lístku zistilo, že denný príjem jódu z potravy vyjadrený mediánovou
hodnotou je 105 µg, čo je v súlade s OVD pri akceptácii povolenej tolerancie v rozsahu ± 10
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až 20 % podľa vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania (9). Rozdiely v príjme jódu potravou v rámci jednotlivých krajov SR sa
pohybovali v rozpätí od 100 µg v Bratislavskom a Košickom kraji, po 120 µg
v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, ale hodnoty vo všetkých krajoch SR boli v rámci
povolenej tolerancie OVD. Zistený príjem kuchynskej soli sa pohyboval od 6,37 g u 6ročných detí po 6,50 g u 4-ročných detí.
V súbore 7- až 10-ročných detí navštevujúcich prvý stupeň základných škôl bol denný
príjem jódu potravou, vyjadrený mediánovou hodnotou, na úrovni 107 µg, čo prestavuje
88,8 % plnenie OVD. Medián príjmu jódu bol najvyšší v Trnavskom kraji (127 µg) a najnižší
v Košickom kraji (92 µg). Sledovaný príjem kuchynskej soli sa pohyboval v rozpätí od 7,83 g
u 10-ročných po 7,71 g u 7-ročných detí.
Vo vybranom súbore 11- až 14-ročných detí SR, ktoré navštevujú druhý stupeň
základných škôl, bol medián denného príjmu jódu u dievčat 105 µg (61,75 % plnenia OVD)
a u chlapcov 106 µg (81,32 % plnenia OVD). Rozdiely v dennom príjme jódu v rámci krajov
SR sa pohybovali od 76 µg v Bratislavskom kraji po 135 µg v Trenčianskom kraji. Hodnoty
príjmu kuchynskej soli potravou za 24 hodín sa pohybovali na úrovni 8,1 g u 14-ročných po
7,7 g u 13-ročných detí.

Obr. 1. Percento plnenia OVD príjmu jódu podľa vekových skupín a krajov SR, v rokoch 2009, 2010 a 2012

Percento plnenia OVD príjmu jódu podľa vekových skupín a krajov SR v rokoch 2009,
2010 a 2012 uvádzame na obr. 1. Vo všeobecnosti najvyšší príjem jódu u detí takmer vo
všetkých vekových skupinách sme zaznamenali v Trenčianskom kraji. Pri porovnaní príjmu
jódu potravou u detí a dostupných literárnych údajov tyreoidálnej diagnostiky plazmatických
hladín TSH u novorodencov práve v Trenčianskom kraji sa zistila najnižšia prevalencia
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novorodencov s vyšetrenou hladinou TSH nad 5 mU/l, aj keď ide o časový rozdiel dát väčší
ako 10 rokov (10).

Obr. 2. Percento plnenia OVD príjmu jódu v závislosti od veku v rokoch 2009, 2010 a 2012

Obr. 3. Plnenie maximálneho tolerovateľného denného príjmu jódu podľa vekových skupín a krajov SR,
roky 2009, 2010 a 2012

Pokiaľ ide o plnenie OVD príjmu jódu zo stravy pre jednotlivé vekové skupiny detí,
najpriaznivejšia situácia je u detí vo veku 4 – 6 rokov. Ďalej sa so stúpajúcim vekom plnenie
OVD prudko znižuje a najnepriaznivejšia situácia je u 12-ročných dievčat, kde plnenie OVD
je len na 58 %. Všeobecne plnenie OVD v skupine dievčat je významne nižšie ako u chlapcov
(P < 0,001). U 2- až 3-ročných detí medián príjmu jódu prevyšuje OVD (obr. 2).
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Porovnaním expozičnej dávky s PMTDI sa hodnoty príjmu jódu v sledovaných vekových
skupinách s pribúdajúcim vekom znižovali v priemere od takmer 38 % plnenia PMTDI vo
vekovej skupine 2- až 3-ročných detí, na takmer 29 % vo vekovej skupine 4- až 6-ročných, 19
% vo vekovej skupine 7- až 10-ročných až po necelých 12 % vo vekovej skupine 11- až 14ročných detí (obr. 3) a ani v jednej vekovej skupine nedosahovali hodnotu UL stanovenú
v EU.
Diskusia a záver
Vďaka iniciatíve verejného zdravotníctva zameranej na prevenciu vysokého krvného tlaku
sa spotreba soli v EÚ znížila na 8 – 10 g/deň, podľa najnovších odporúčaní WHO by mala byť
< 5 g/deň (7). V roku 2009 ukončil svoju existenciu jediný výrobca kuchynskej soli na
Slovensku, Solivar Prešov. Jeden z najúčinnejších profylaktických programov slovenskej
preventívnej medicíny aj napriek povinnej fortifikácie kuchynskej soli jódom na Slovensku
môže byť ohrozený. Závažným zistením je aj fakt, že posledný prieskum na vyšetrenie jodúrie
u detí sa naposledy vykonal v roku 2002 (u 1 744 detí vo veku 6 – 12 rokov) (8). Aj keď
podľa našich zistení príjem jódu v porovnaní s OVD vo všetkých sledovaných vekových
skupinách okrem 2- až 3-ročných detí a 11- až 14-ročných dievčat bol optimálny, výsledky
nášho prieskumu vykonaného na základe softvérovej analýzy 24-hodinového jedálnička detí
nemajú takú výpovednú hodnotu a presnosť pri určovaní príjmu jódu v populácii Slovenska
ako vyšetrenie jodúrie vo vybranej skupine obyvateľov SR. Pre zabezpečenie pravidelného a
udržateľného monitoringu a hodnotenia príjmu jódu u obyvateľov SR je potrebné vytvoriť
medzirezortnú „jódovú“ komisiu, v pravidelných intervaloch vykonávať stanovenie jódúrie u
detí školského veku, monitorovať údaje o spotrebe soli v populácii SR a hodnotiť obsah jódu
v soli nielen v spotrebiteľských baleniach predávanej soli, ale predovšetkým v soli
skladovanej a používanej v domácnostiach SR a zariadeniach spoločného stravovania.
Potrebné je aj plánovať primerané edukačné aktivity pre obyvateľstvo SR a vytvoriť jednotnú
databázu s údajmi vykonaného pravidelného monitoringu (jodidácia soli, jodúria, neonatálne
TSH) so zabezpečením pravidelného informovania verejnosti (11, 12).
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MONITORING SPOTREBY VYBRANÝCH ADITÍVNYCH LÁTOK
Z POTRAVÍN U DETÍ

J. Hamade, H. Janechová, J. Butkajová, L. Šindlerová
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Prídavné látky v potravinách sú látky, ktoré sa zámerne pridávajú do potravín na
technologické účely, ako je napríklad konzervovanie potravín (1, 2). Prídavné a technologické
pomocné látky sa môžu pridávať do potravín len v nevyhnutne potrebnom čase a podľa zásad
výrobnej praxe, najviac však v najvyššom prípustnom množstve (5, 6). Prídavné látky v
potravinách musia byť pri používaní bezpečné, ich používanie musí byť technologicky
nevyhnutné, nesmie zavádzať spotrebiteľa a musí byť pre spotrebiteľa prínosom.
Monitorovanie spotreby vybraných prídavných látok v potravinách je základom pre
hodnotenie zdravotného rizika z potravín s cieľom zistenia miery závažnosti záťaže
exponovanej populácie daným rizikovým faktorom v určitom časovom období (3).
Monitorovanie spotreby ako preventívne opatrenie umožňuje vytvoriť bázu pre ochranu
zdravia a prijatie legislatívnych opatrení (4). Monitorovanie spotreby prídavných látok
prebieha súčasne na základe požiadavky platnej európskej legislatívy s cieľom získať
informácie o úrovni spotreby vybraných prídavných látok v potravinách v danom členskom
štáte.
Metodika
Na základe prijatého metodického postupu na zabezpečenie plnenia tohto projektu
vykonali všetky RÚVZ v SR monitoring spotreby vybraných aditívnych látok v potravinách.
Pre riešenie projektu sa vypracovali dva dotazníky. Dotazník o prehľade potravín
skonzumovaných v priebehu 24 hodín spolu s návodom na vyplnenie dotazníka, a dotazník
o frekvencii spotreby potravín. V rámci monitoringu sa sledovala spotreba vybraných dvoch
prídavných látok (allura červená a aspartám) a dvoch aromatických látok (mentofurán
a kumarín).
Každý RÚVZ v SR zrealizoval projekt dotazníkovou metódou u detí vo veku 5 rokov
cestou predškolského zariadenia. V rámci každého zariadenia sa vyšetrilo 20 detí. Vzhľadom
na nízky vek respondentov dotazníky vypĺňali rodičia. Zber údajov sa uskutočnil v termíne od
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15. 3. do 30. 6. 2012 (podľa personálnych a časových možností jednotlivých RÚVZ v SR).
Výsledky sme spracovali v programe Microsoft Office Excel.
Výsledky

Obr. 1. Priemerná spotreba jednotlivých potravín s obsahom aspartámu

Obr. 2. Priemerná spotreba potravín s obsahom allura červenej
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Na obr. 1 a 2 uvádzame priemernú spotrebu potravín (v g), obsahujúcich aspartám a allura
červenú, ktorú sme vypočítali z údajov získaných v súbore 720 detí vo veku 5 rokov.

Obr. 3. Priemerná spotreba potravín s obsahom škorice

Obr. 4. Priemerná spotreba potravín s obsahom mentofuranu

Na obr. 3 a 4 uvádzame priemernú spotrebu potravín, ktoré obsahujú škoricu
a mentofurán, ktorú sme vypočítali na základe vyhodnotenia údajov z dotazníkov frekvencie
spotreby vyplnených deťmi (n = 720) vo veku 5 rokov.
Pre aspartám je prijateľná denná dávka (ADI – Acceptable Daily Intake) stanovená na 40
mg/kg (uvedená na telesnú hmotnosť/deň = bw/d (body weight per day). Pri výpočte sme brali
do úvahy priemerné dieťa s hmotnosťou 20 kg, u ktorého predstavuje ADI 800 mg (40 mg/kg
x 20 kg) (tab. 1).
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Tab. 1. Aspartám (ADI 40 mg/kg bw/d; 20 kg dieťa 800 mg)
Silne
aromatizované
pastilky

Aromatizované
nápoje

Nápoje na báze
mlieka

Cukrovinky na Raňajkové
báze kakaa
cereálie

Príjem aspartámu
[mg/ml]

8,34

7,93

1,59

1,3

4,99

% ADI

1,04

0,99

0,19

0,16

0,62

Aj v prípade extrémnych konzumentov napr. aromatizovaných nápojov (ktorí uviedli ich
konzumáciu v rámci frekvenčného dotazníka 4- až 5-krát týždenne) sme vypočítali v rámci
95. percentilu množstvo príjmu nápojov – 305,4 ml. Tu predstavuje príjem aspartámu 183,24
mg, čo tvorí 22,9 % ADI.
Pre kumarín je tolerovateľná denná dávka – TDI (Tolerable Daily Intake) stanovená na
0,1 mg/kg (uvedená na telesnú hmotnosť/deň – bw/d). Pri výpočte sme brali do úvahy
priemerné dieťa s hmotnosťou 20 kg, u ktorého predstavuje TDI 2 mg (0,1 mg/kg x 20 kg)
(tab. 2).
Tab. 2. Kumarín (TDI 0,1 mg/kg bw/d; 20 kg dieťa 2 mg)

Príjem [g]
Limit [mg/kg]
Príjem kumarínu [mg]
% TDI

Tradičné a sezónne
pekár. výrobky s
označením škorice

Raňajkové
cereálie s
obsahom
škorice

Jemné
pekárske
výrobky

Zákusky

Iné

1,14

5,12

1,98

2,22

4,14

50

20

15

5

0,06

0,1

0,03

0,01

3

5

1,5

0,5

V prípade extrémnych konzumentov napr. raňajkových cereálií s obsahom škorice (ktorí
uviedli ich konzumáciu v rámci frekvenčného dotazníka 4- až 5-krát týždenne) sme vypočítali
v rámci 95. percentilu množstvo ich príjmu 150 g. Tu predstavuje príjem kumarínu až 3 mg,
čo tvorí až 150 % TDI.
Pre mentofurán je tolerovateľná denná dávka – TDI stanovená na 0,1 mg/kg (uvedená na
telesnú hmotnosť/deň = bw/d). Pri výpočte sme brali do úvahy priemerné dieťa s hmotnosťou
20 kg, u ktorého predstavuje TDI 2mg (0,1 mg/kg x 20 kg) (tab. 3).
Tab. 3. Mentofurán (TDI 0,1mg/kg bw/d; 20 kg dieťa 2 mg)
Cukrovinky obsahujúce mätu Malé cukríky osviežujúce
alebo mentol
dych

Žuvačky

Príjem [g]

0,27

0,36

0,25

Limit [mg/kg]

500

3 000

1 000

Príjem mentofuránu [mg]

0,135

1,08

0,25

% TDI

6,75

54

12,5
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V prípade extrémnych konzumentov napr. cukroviniek obsahujúcich mentol alebo mätu
(ktorí uviedli ich konzumáciu v rámci frekvenčného dotazníka 4- až 5-krát týždenne) sme
vypočítali v rámci 95. percentilu množstvo ich príjmu 10 g (cca 3 cukríky). To predstavuje
príjem mentofuránu až 30 mg, čo tvorí až 1 500 % TDI.
Diskusia a záver
Na základe zrealizovaného prieskumu s použitím metodiky, ktorá najlepšie zodpovedala
cieľom prieskumu, sme odhadli množstvo prídavných látok, ktoré spotrebitelia (v tomto
prípade 5-ročné deti) prijali prostredníctvom stravy skonzumovanej za určité obdobie. Riziko
sa posudzuje porovnaním odhadnutého príjmu s hodnotou akceptovateľného denného príjmu
– ADI. Hodnota ADI je najvyššie množstvo aditívnej látky, ktoré môže človek prijímať
každodenne v priebehu celého života bez preukázateľného zdravotného rizika (mg/kg telesnej
hmotnosti). Takýmto spôsobom je možné odhadnúť najrizikovejšie prídavné látky, u ktorých
sa ich denná spotreba trvale približuje hodnotám ADI alebo ich prekračuje.
Po prepočítaní príjmu sledovaných prídavných látok v potravinách s akceptovateľným
denným príjmom (pričom sme vychádzali z priemernej konzumácie potravín, ktoré môžu
určité prídavné látky obsahovať a z predpokladu, že sledované prídavné látky sa
v potravinách nachádzajú v najvyšších prípustných množstvách) vyplynulo, že v prípade
prídavnej látky aspartámu nedochádza k prekročeniu ADI, pri kumaríne môže dôjsť
k prekročeniu ADI u detí, ktoré extrémne často konzumujú napr. raňajkové cereálie
s obsahom škorice (až 150 % ADI) a pri mentofuráne môže dôjsť k prekročeniu ADI u detí,
ktoré extrémne často konzumujú napr. cukrovinky s obsahom mentolu alebo mäty (až
1 500 % ADI).
Bezpečnosť všetkých prídavných látok v potravinách, ktoré sú v súčasnosti schválené,
vyhodnocuje Vedecký výbor pre potraviny (SCF) a/alebo Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín (EFSA). Na zozname EÚ sú len tie prídavné látky, ktorých navrhnuté použitie sa
považuje za bezpečné. Keď EFSA uskutočňuje odhad možnej expozície určitej prídavnej látke
v potravinách, posudzuje maximálne množstvo, ktoré sa má pridať do rôznych potravín.
Okrem toho EFSA predpokladá, že najväčšie množstvo týchto potravín sa konzumuje na
každodennej báze. EFSA bude navrhnuté použitie konkrétnej látky považovať za bezpečné
iba vtedy, keď odhadovaná expozícia prostredníctvom rôznych potravín zostane nižšia ako
ADI. Ak sa ADI prekročí, Komisia sa môže rozhodnúť používanie prídavnej látky obmedziť
alebo ju vôbec nepovoliť. Prítomnosť prídavných látok v potravinách by sa preto mala
považovať za bezpečnú aj pre spotrebiteľov, ktorí jedia veľké množstvo potravín, v ktorých sa
prídavné látky používajú v maximálnych povolených množstvách.
Monitorovanie spotreby ako preventívne opatrenie umožňuje vytvoriť bázu pre ochranu
zdravia a prijatie legislatívnych opatrení. Preto je potrebné venovať nepretržitú pozornosť
procesu legislatívneho povoľovania, vedeckému prehodnocovaniu účinkov na zdravie a
kontrole dodržiavania povolených limitov orgánmi verejného zdravotníctva.
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Monitorovanie spotreby prídavných látok prebieha súčasne na základe požiadavky platnej
európskej legislatívy s cieľom získať informácie o úrovni spotreby vybraných prídavných
látok v potravinách v konkrétnom členskom štáte.
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DRŽANIE TELA U MLADŠÍCH ŠKOLSKÝCH DETÍ V ZÁVISLOSTI
OD ANTROPOMETRICKÝCH FAKTOROV1

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

Držanie tela je jedným z predispozičných faktorov pre závažné ochorenia lokomočného
aparátu v dospelosti, ktoré patria k významným príčinám tak invalidizácie, ako aj chronickej
chorobnosti. Cieľom našej práce bolo hodnotiť vplyv antropometrickckých a somatických
ukazovateľov na držanie tela v populácii detí mladšieho školského veku (4). Na kvalitu
držania tela majú okrem genetických a záťažových faktorov vplyv aj niektoré
antropometrické parametre. Na prevenciu ochorení pohybového aparátu treba myslieť už v
predškolskom veku, najneskôr však v mladšom školskom veku, keď patologické pohybové
stereotypy ešte nie sú zafixované. Výberom správnej pohybovej aktivity či nácvikom
správneho držania tela je možné zabrániť vzniku závažnejších ireverzibilných štrukturálnych
porúch v neskoršom veku. Hlavným cieľom tejto práce bolo zhodnotenie vplyvu jednotlivých
sledovaných antropologických ukazovateľov na kvalitu držania tela. Porovnávaním
jednotlivých parametrov medzi žiakmi s dobrým držaním a žiakmi so zlým držaním tela sme
sa snažili preukázať prediktívne antropometrické faktory pre zlé držanie tela
Materiál a metodika
Výskum prebiehal v priebehu rokov 2008 – 2013 na 1. stupni náhodne vybraných
základných škôl v Košiciach. Vyšetrenie sa uskutočnilo po dohode s jednotlivými riaditeľmi
vybraných základných škôl vo vopred upravenej triede. Žiaci boli oboznámení s priebehom
merania, postupne podľa abecedného zoznamu sa v triede vyzliekli do spodnej bielizne, kde
sme ich odmerali, odvážili, zhodnotili postupne podľa jednotlivých metodík, pravidiel
merania a hodnotenia s použitím štandardne používaných meradiel: kalibrovaná lekárska
váha, pásová miera, stupňový uhlomer, posunovacie meradlo.

1

Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0198/13, VEGA 1/0011/14 a grantom 1/GSD/2012 – vedecký
grantový systém UPJŠ v Košiciach pre interných doktorandov.
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Analyzovaný súbor tvorilo spolu 278 probandov mladšieho školského veku od 6 do 10
rokov s priemerným vekom 8,2 roka. Vo vyšetrovanej skupine bolo 142 dievčat (51,1 %) a
136 chlapcov (48,9 %). Výber jedincov analyzovaného súboru prebiehal na základe
niekoľkých kritérií. Obe skupiny sme rozdelili do podskupín podľa pohlavia a veku.
Zaradenie probandov do jednotlivých vekových kategórii sme robili na základe odporučenia
WHO metódou desatinného členenia veku (7). Kritérium zaraďovania tvorili krajná dolná a
horná hranica daného roku. Za účelom dodržania homogenity súboru sme z výskumu vylúčili
zdravotne ťažko postihnutých žiakov, mentálne postihnutých, integrovaných žiakov a žiakov
trpiacich akýmkoľvek iným závažným ochorením.
V práci sme použili postupy a metodiky somatometrického a somatoskopického
vyšetrenia a klinické testy používané v bežnej klinickej praxi. Formou anamnézy sme
zisťovali základne údaje: dátum narodenia, pohlavie, bydlisko, vykonávanie aktívneho športu
aspoň dva- až trikrát týždenne, výskyt bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy. Tieto údaje
sme zaznamenali do osobnej vyšetrovacej karty dieťaťa. Merali sme nasledovné
antropometrické parametre: telesnú hmotnosť (v kg), telesnú výšku, BMI. Šírkové rozmery
sme merali pelvimetrom s presnosťou na 0,1 cm (biakomiálna šírka: meraná priama
vzdialenosť medzi oboma acromiónmi, bispinálna šírka: meraná priama vzdialenosť medzi
oboma iliospinale, šírka lakťa: meraná posuvným meradlom vzdialenosť medzi epicondylmi
humeru pri flexii lakťa 90°, šírka kolena: posuvným meradlom meraná vzdialenosť medzi
epicondylmi femuru pri flexii kolena 90°). Obvodové rozmery sme merali pásovým
meradlom s presnosťou na 0,1 cm. Sklon panvy v stupňoch sme merali v stoji vzpriamenom
priložením plurimetra na vertikálnu os v strede krížovej kosti.
Kvalitu držania tela sme hodnotili použitím dvoch metód:
1. test držania tela podľa Matthiasa (3),
2. hodnotiaca metóda podľa Jaroša a Lomíčka (2).
Databázu sme spracovali v programe Excel, štatistické spracovanie v programe SPSS, pri
porovnaní sme použili metodiku Studentovho nepárového t-testu. Pre analýzu vplyvu
antropometrických faktorov na držanie tela sme použili len časť nerómskej populácie detí.
Výsledky
Základné charakteristiky vyšetrovaného súboru uvádzame v tabuľke 1, s rozdelením
podľa etnika, pohlavia a vekových skupín.
Testovanie hodnôt BMI a telesnej hmotnosti na kvalitu držania tela
Pri testovaní vplyvu hodnôt BMI na kvalitu držania tela sme zistili, že žiaci v skupine so
zlým držaním tela vykazovali štatisticky významne vyššie hodnoty BMI ako žiaci s dobrým
držaním tela (t = 3,44, p < 0,001). Pri porovnávaní výsledkov t-testom sa potvrdil aj vplyv
hmotnosti na držanie tela (t = 2,30, p < 0,05), z čoho vyplýva, že u žiakov s vyššou telesnou
hmotnosťou sa zlé držanie tela vyskytuje signifikantne častejšie než u žiakov s nižšou
hmotnosťou (tab. 2). Z uvedenej analýzy vyplýva, že vyšší BMI index a vyššia hmotnosť
dieťaťa sú predispozičným faktorom pre zlé držanie tela.
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Tab. 1. Základné charakteristiky súboru vyšetrovaných detí
Nerómski žiaci
n
[%]
136
48,9
142
51,1
278
100,0
14
34
40
27
21
12
40
45
31
14
26
74
85
58
35

Ukazovateľ
Chlapci
Dievčatá
Spolu
6-roční
7-roční
8-roční
9-roční
10-roční
6-roční
7-roční
8-roční
9-roční
10-roční
6-roční
7-roční
8-roční
9-roční
10-roční

Pohlavie

Vekové kategórie
Chlapci

Vekové kategórie
Dievčatá

Vek chlapci + dievčatá

Rómski žiaci
n
[%]
141
54,2
119
45,8
260
100,0
34
26
30
29
22
23
31
36
20
9
57
57
66
49
31

Tab. 2. Vplyv hmotnosti a BMI na držanie tela
Sledovaný znak
Telesná hmotnosť
BMI

Súbor
DDT
ZDT
DDT
ZDT

n
158
120
158
120

29,35
31,55
16,27
17,54

S
7,5
8,2
2,4
3,6

t

P

2,30

< 0,05

3,44

< 0,001

Poznámka: DDT – dobré držanie tela; ZDT – zlé držanie tela

Rozdiely v obvodových parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým držaním tela
Pri testovaní rozdielu medzi priemernými hodnotami obvodových ukazovateľov u žiakov
s dobrým a u žiakov so zlým držaním tela (tab. 3) sa potvrdilo, že priemerné hodnoty
všetkých sledovaných obvodových parametrov boli vyššie u žiakov so zlým držaním tela:
obvod hlavy (t = 2,14, p < 0,05), obvod hrudníka (t = 2,87, p < 0,01), obvod brucha (t = 3,33,
p < 0,001), obvod bokov (t = 2,96, p < 0,01), obvod paže (t = 2,28, p < 0,05), obvod stehna (t
= 2,01, p < 0,05) a väčší obvod lýtka (t = 3,14, p < 0,01).
Rozdiely v šírkových parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým držaním tela
Priemerné hodnoty šírkových parametrov jednotlivých sledovaných častí tela boli taktiež
významne vyššie u žiakov so zlým držaním tela, a to: šírka lakťa (t = 4,26, p < 0,001), šírka
kolena (t = 3,16, p < 0,01), šírka biakromiálna (t = 3,36, p < 0,001) a šírka bispinálna (t =
3,78, p < 0,01). Z uvedeného vyplýva, že žiaci so zlým držaním tela vykazovali okrem
obvodových aj vyššie priemerné hodnoty šírkových parametrov. Presné hodnoty uádzame
v tabuľke 4.
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Tab. 3. Vplyv obvodových parametrov na držanie tela
Sledovaný znak
Obvod hlavy
Obvod hrudníka
Obvod brucha
Obvod bokov
Obvod paže
Obvod stehna
Obvod lýtka

Súbor
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT

N
158
120
158
120
162
121
162
120
162
120
162
120
162
120

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

29,35
31,55
16,27
17,54
58,17
61,17
69,43
72,16
20,40
21,23
39,78
41,13
27,29
28,43

t

P

2,30

< 0,05

3,44

< 0,001

3,33

< 0,001

2,96

< 0,01

2,28

< 0,05

2,01

< 0,05

3,14

< 0,01

Poznámka: DDT – dobré držanie tela; ZDT – zlé držanie tela
Tab. 4. Vplyv šírkových parametrov na držanie tela
Sledovaný znak
Šírka lakťa
Šírka kolena
Šírka biakromiálna
Šírka bispinálna

Súbor
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT
DDT
ZDT

S

n
159
120
160
120
158
120
158
120

5,49
5,92
8,28
8,59
26,4
26,7
19,44
20,73

t

0,8
0,7
0,8
0,8
3,2
3,1
2,7
2,8

P

4,26

< 0,001

3,16

< 0,01

3,36

< 0,001

3,78

< 0,001

Poznámka: DDT – dobré držanie tela; ZDT – zlé držanie tela

Rozdiely v ostatných sledovaných parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým
držaním tela
Medzi ostatné sledované parametre patria: dĺžka dolnej končatiny, sklon panvy, telesná
výška, somatotyp. Rozdiel medzi priemernými hodnotami pri ukazovateľoch dĺžka dolnej
končatiny a sklon panvy sa medzi žiakmi so zlým a dobrým držaním tela nepotvrdil (tab. 5).
Sklon panvy a dĺžka dolnej končatiny nemali vplyv na kvalitu držania tela žiakov.
Tab. 5. Vplyv ostatných parametrov na držanie tela
Sledovaný znak
Dĺžka dolnej končatiny
Sklon panvy

Súbor
DDT
ZDT
DDT
ZDT

n
162
120
160
120

67,90
67,12
18,73
17,43

S
5,9
7,8
7,2
6,9

t

P

0,94

n.s.

1,49

n.s.

Poznámka: DDT – dobré držanie tela; ZDT – zlé držanie tela

Štatisticky významné rozdiely v parametroch telesnej výšky u žiakov s dobrým a u žiakov
so zlým držaním tela sa nám nepotvrdili. Priemerná výška žiakov s dobrým držaním tela je
133,4 cm a výška žiakov so zlým držaním tela je 132,9 cm (t-test = 0,41, čiže p > 0,05).
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Pri porovnávaní somatotypov a držania tela je možné konštatovať, že žiaci s dobrým
držaním tela vykazovali štatisticky významne typ 1, čiže mezomorf (56,2 %), oproti žiakom
so zlým držaním tela, kde typ 1 (mezomorf) bol len u 28,7 % žiakov (χ2 = 21,3 p < 0,001).
Žiaci so zlým držaním tela vykazovali štatisticky významne častejšie typ 3, čiže endomorf
(50,8 %), oproti žiakom s dobrým držaním tela, kde typ 3 (endomorf) bol len u 21,6 % žiakov
(χ2 = 26,4 p < 0,001).
Diskusia
Táto prierezová štúdia bola zameraná na zhodnotenie antropometrických ukazovateľov a
zhodnotenie kvality posturálneho systému v analyzovanom súbore žiakov mladšieho
školského veku majoritnej populácie. Z výsledkov predchádzajúcich prác rôznych vyššie
uvedených autorov vyplýva, že existuje množstvo rozdielov medzi rómskou a nerómskou
populáciou týkajúcich sa antropometrických ukazovateľov a výskytu niektorých ochorení (1).
Predkladaná práca hodnotí základné antropometrické parametre – telesnú výšku, telesnú
hmotnosť, obvod hlavy, obvod hrudníka, obvod bokov, BMI, sklon panvy, a kvalitu
posturálneho systému. Stav kvality posturálneho systému sme hodnotili testami určenými pre
hodnotenie držania tela podľa Jaroša a Lomníčka (2) a Matthiasovým testom (3) pre
hodnotenie držania tela.
Z novších výskumov sa antropometrickým hodnotením zaoberali Spiroskiet et al. (6). V
ich štúdii, pochádzajúcej z Macedónska, vyšetrili 229 rómskych žiakov prvého ročníka
základnej školy a 272 rómskych žiakov z piateho ročníka základnej školy. Ako kontrolnú
skupinu si zvolili skupinu 283 nerómskych žiakov prvého ročníka a 356 žiakov z piateho
ročníka. Výsledky porovnania potvrdili hlavne zníženie parametra priemerných hodnôt
telesnej hmotnosti u rómskych detí prvého ročníka, v piatom ročníku sa rozdiely nepotvrdili.
Riziko obezity porovnávané BMI indexom bolo nižšie u rómskych detí.
Na základe zhodnotenia výsledkov testov pre držania tela môžeme povedať, že podľa
hodnôt deskriptívnej štatistiky má dobré držanie tela 59,1 % žiakov nerómskej populácie
a 64,9 % žiakov rómskej populácie v mladšom školskom veku. Pracovníci ÚVZ SR
Bratislava, odboru podpory a ochrany zdravia mladej generácie Oddelenia hygieny detí
a mládeže, v rámci celoštátneho antropometrického prieskumu v roku 2006 hodnotili u 12 435
detí držanie tela Matthiasovým testom. Vo výsledkoch merania uvádzajú 22,5 % výskyt
chybného držania tela, čo korešponduje s výsledkom našich meraní.
Naša štúdia potvrdila vplyv telesnej hmotnosti na držanie tela, čo znamená, že žiaci
s vyššou telesnou hmotnosťou, ako aj s vyššími hodnotami BMI, vykazujú zlé držanie tela
častejšie ako žiaci s nižšou telesnou hmotnosťou a nižším BMI. Rovnako sa potvrdil vplyv
obvodových, ale aj šírkových parametrov na kvalitu držania tela. Žiaci s chybným držaním
tela vykazovali väčšie obvodové aj šírkové parametre ako žiaci s dobrým držaním tela.
Stúpajúce alebo klesajúce hodnoty ukazovateľov, ako je dĺžka nôh a sklon panvy, nemali
vplyv na zmeny v držaní tela. Napriek tomu, že vo svojej práci Kuchtová a Majerníková (5)
hodnotili dospelých Rómov, výsledky ich štúdie sa zhodujú s našimi. Pri svojich meraniach
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tiež dospeli k názoru, že držanie tela sa zhoršuje so zvyšovaním hodnôt telesnej hmotnosti
a BMI.
Záver
Výsledky potvrdzujú nutnosť sledovania obezity a nadhmotnosti u detí, ktoré môžu byť
závažnými faktormi zlého držania tela a následkov v podobe závažných ochorení pohybového
a motorického aparátu. V predloženej štúdii sme hodnotili stav posturálneho systému,
antropometrické ukazovatele, ako aj ich vplyv na držanie tela. Držanie tela ako jeden
z hlavných determinantov kvality posturálneho systému predstavuje významný ukazovateľ
vývinových tendencií detského organizmu. Je výsledkom vyváženej činnosti nervového
systému a oporno-pohybového aparátu, posturálnej životosprávy a racionálnej výživy.
Nadmerná statická záťaž, vynútená poloha dlhým sedením, celková hypokinéza, zvýšenie
psychického napätia, nesprávne vyvážená strava, neustála tendencia k zvyšovaniu hmotnosti
a tým aj BMI, zvyšovanie hodnôt šírkových a obvodových parametrov, vytvárajú
predpoklady pre včasný vznik najprv funkčných ochorení pohybového aparátu, neskôr
štrukturálnych, často ireverzibilných zmien. Následkom je bolesť a porucha funkcie
sprevádzaná práceneschopnosťou, dokonca invalidizáciou pacienta. K významnému riešeniu
tohto problému by prispela lepšia informovanosť širokej verejnosti o problematike
každodennej správnej starostlivosti o pohybový aparát.
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SALIVÁRNY KORTIZOL A ALFA-AMYLÁZA AKO MARKERY
HODNOTENIA STRESOVEJ ODPOVEDE U DETÍ

D. Krajčová, D. Vondrová, K. Hirošová, Ľ. Ševčíková
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Stres môžeme definovať ako stav organizmu, ktorý je výsledkom pôsobenia určitého
stresora, pričom dochádza k aktivácii obranných a reparačných mechanizmov s cieľom
zvládnuť túto záťažovú situáciu (1). Stresová reakcia je teda komplexnou odpoveďou
organizmu na exogénne a endogénne podnety rôzneho charakteru. Pojem stres ako prvý
zaviedol do praxe v roku 1927 kanadský lekár rakúsko-maďarského pôvodu Hans Selye,
ktorý ho pôvodne opisoval ako všeobecný adaptačný syndróm (nešpecifickú reakciu
organizmu na akékoľvek požiadavky, ktoré sú naň kladené) (2). V súčasnej koncepcii
prevláda teória špecifickej odpovede organizmu na podnety, ktoré ohrozujú jeho homeostázu.
V reakcii na pôsobiace stresové faktory sa uplatňujú v najväčšej miere dva biologické
systémy, a to sympatikový nervový systém a os hypotalamus-hypofýza-nadobličky, ktoré
vedú k zvýšenému uvoľňovaniu katecholamínov adrenomedulárnym systémom a
glukokortikoidov z kôry nadobličiek. Táto reakcia je pre organizmus prirodzená a zároveň
nevyhnutná na zvládnutie záťažových situácií. Avšak jej nadmerná a opakovaná stimulácia
má na činnosť organizmu nepriaznivý dopad a podieľa sa na etiopatogenéze viacerých
závažných chorôb (napr. kardiovaskulárnych, metabolických či neuropsychických) (3, 4).
Stresové podnety môžu ovplyvniť jedinca rozličným spôsobom aj v závislosti od toho, v
ktorom období života pôsobia. Keďže detský organizmus prechádza intenzívnym vývinom,
bude na ne citlivejšie reagovať. Rôzne negatívne stresové vplyvy v detstve môžu preto
zanechať dlhodobé následky na mentálnom aj telesnom zdraví neskôr v dospelosti (4, 5).
Na hodnotenie miery stresovej záťaže sa v súčasnosti využívajú najmä meranie hladín
kortizolu a hodnotenie aktivít alfa-amylázy v slinách, ktoré sú obľúbené pre svoj neinvazívny
prístup a celkovú spoľahlivosť. Preto sa aj u detí často volí tento spôsob hodnotenia stresovej
záťaže (6, 7).
V predloženej práci uvádzame analýzu problematiky evaluácie stresovej odpovede u detí
na rôzne podnety pomocou salivárneho kortizolu a alfa-amylázy.
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Metodické postupy
Pri sledovaní stresovej odpovede sa v prehľade vybraných štúdií hodnotila reakcia ako na
fyzické stresové podnety, tak aj na psychosociálny stres, a to pomocou sledovania hladín
hormónu kortizolu v slinách a aktivít enzýmu alfa-amylázy taktiež v slinách. Odbery slín
a vyšetrenie stresových markerov sa robilo štandardnými postupmi.
V jednej z vybraných štúdii sa sledovali hladiny salivárneho kortizolu vo vzťahu k BMI,
veku a pohlaviu detí. Na potvrdenie cirkadiánneho rytmu sa kortizol zbieral 3-krát denne 4 po
sebe nasledujúce dni. Na štúdii sa zúčastnilo 342 detí vo veku 6 – 12 rokov (8). V inej štúdii
sa snažili overiť hypotézu, či sa nízka kortizolová odpoveď na stres, vyskytujúca sa často pri
chronicky pôsobiacich stresových podnetoch, asociuje s vyšším BMI u malých detí
(priemerný vek 56,6 mesiaca). Do štúdie sa zapojilo 218 detí z nízkopríjmových rodín.
Predpokladá sa, že práve chudoba a nízky životný štandard môže pre deti predstavovať jeden
z významných životných stresorov, ktoré môžu viesť k zmenám v hypotalamo-hypofýzoadrenokortikálnej (HPA) osi a následne tak k jej alterovaným odpovediam pri reakcii na
akútny stres. Ukazuje sa, že v USA viac ako jedna tretina detí v predškolskom veku
pochádzajúca z rodín s nižším socioekonomickým statusom, trpí nadváhou (9). Keďže sa
v štúdii sledovala kortizolová odpoveď na aktuálny stresový podnet, deťom sa salivárny
kortizol zbieral počas aplikácie súboru psychosociálnych a behaviorálnych stresových
podnetov (mentálne úlohy, výber preferovanej/menej preferovanej hračky) (10).
Väčšina autorov sledovala vo svojich projektoch reakciu salivárneho kortizolu či alfaamylázy po aplikácii záťaže (fyzická, psychosociálna) (11, 12, 13, 14). Avšak vo viacerých
štúdiách sa okrem skúmaného parametra sledoval aj cirkadiánny rytmus salivárneho kortizolu,
keď sa deťom odoberali sliny v stanovených intervaloch počas dňa v domácom prostredí
niekoľkokrát za sebou (8, 14, 15).
Ako ďalší parameter sa posudzovala miera anticipačného stresu a sledoval sa
predpokladaný pozitívny vzostup stresových markerov pred aplikáciou stresovej záťaže.
V štúdii zameranej na psychosociálne stresové podnety s cieľom overiť hypotézu, že stres má
negatívne dôsledky na krátkodobú aj dlhodobú pamäť nielen u dospelých, ale aj u detí, sa
sledovalo 44 detských probandov vo veku 8 – 10 rokov. Deti rozdelili do skupiny, ktorej sa
pred testovaním aplikoval stresový podnet, a do kontrolnej skupiny. Ako stresor poslúžil
TSST-C test (Trier Social Stress Test), súbor slovných a mentálnych aritmetických úloh, ktoré
mali deti riešiť pred kamerou a komisiou ľudí. Testovanie pamäte prebiehalo pomocou
počítačovej verzie kartovej hry Memory a ďalších úloh na vyšetrovanie výkonnosti pamäte.
Vzorky slín sa odoberali vo viacerých intervaloch počas celého protokolu (14).
Naopak, overiť hypotézu, že chronicky pôsobiaci stresový podnet vyvolá pokles
kortizolovej odpovede na anticipačný stresový faktor u detí v predpubertálnom veku, si
stanovili za cieľ autori ďalšej publikácie (16). Štúdie sa zúčastnilo 300 10 – 12 ročných
chlapcov. Chronicky pôsobiaci stresový podnet pre chlapcov predstavoval otec so syndrómom
závislosti. Na vyvolanie akútnej stresovej reakcie sa v testovaní použil (ERP – auditory eventrelated potential procedure – sledovanie činnosti mozgu ako odpovede na špecifické

230

senzorické, kognitívne alebo motorické podnety pomocou EEG). Vzorky slín sa odoberali
pred a po záťaži.
Výsledky
Výsledky mnohých štúdií potvrdili predkladané hypotézy. V tab. 1 uvádzame stručný
prehľad vybraných sledovaných parametrov vo vzťahu k stresovej odpovedi u detí.
V štúdii skúmajúcej vzťah kortizolu k BMI, veku a pohlaviu u zdravých detí sa zistili
signifikantne nižšie hladiny salivárneho kortizolu práve u detí s nadváhou a obezitou vo
všetkých vzorkách cirkadiánneho rytmu. Vplyv veku a pohlavia sa však ako signifikantný
nepreukázal (8). V ďalšej štúdii sledujúcej pôsobenie chronického stresu vo vzťahu k BMI
u malých detí sa podarilo potvrdiť hypotézu, že nižšia kortizolová reaktivita na akútne
kladený stresor je výsledkom odpovede na dlhodobé pôsobenie stresovej záťaže (v tomto
prípade nízky socioekonomický status rodiny) a asociuje aj s vyšším BMI u malých detí (10).
Vo vybraných štúdiách sa preukázal vzostup hladín kortizolu aj aktivít alfa-amylázy
v slinách po aplikovaní záťaže (11, 12, 13, 14), pričom rýchlejšie sa zaznamenal vzostup
aktivít alfa-amylázy v porovnaní s kortizolom, ktorého peak sa pozoroval v dlhšom časovom
intervale. Rozdielna odpoveď slinného kortizolu a alfa-amylázy odráža rýchlejšiu reaktivitu
sympatiko-adreno-medulárneho systému k HPA osi (13). Vo viacerých štúdiách sa u detí
potvrdil cirkadiánny rytmus kortizolu (8, 14). Naopak, dysreguláciu cirkadiánneho rytmu
kortizolu vykázali deti s autizmom v porovnaní s kontrolnou skupinou zdravých detí. Taktiež
pri aplikácii stresovej záťaže (počúvanie nepríjemných zvukov v tzv. Mock scane) autistické
deti vykazovali tendenciu k vyšším hladinám salivárneho kortizolu, avšak rozdiely neboli
signifikantné. V oboch skupinách detí sa potvrdila anticipačná stresová reakcia v podobe
zvýšenia stresovej odpovede pred aplikáciou záťaže. U detí s autizmom sa zistili celkovo o
niečo vyššie hladiny kortizolu v slinách (15).
Pozitívna anticipačná stresová reakcia sprevádzaná vzostupom salivárneho kortizolu pred
aplikovaním stresového podnetu sa verifikovala aj v ďalších štúdiách (14, 15). V štúdii
sledujúcej vplyv stresu na krátkodobú aj dlhodobú pamäť u detí sa zistil výraznejší vzostup
kortizolu sprevádzaný poklesom nálady v skupine detí, ktorej pred testovaním pamäte
aplikovali psychosociálny stresový podnet. Taktiež v rámci hodnotenia úspešnosti stresovaná
skupina detí dosiahla horšie výsledky v testovaní pamäte v porovnaní s nestresovanou
skupinou (14).
V štúdii sledujúcej chlapcov v predpubertálnom veku, ktorí mali otcov so syndrómom
závislosti, sa overila hypotéza nízkej kortizolovej reaktivity ako anticipačnej stresovej reakcie
na sociálny stres pred aplikovaním záťaže. Najvýraznejšie rozdiely medzi skupinami chlapcov
zapojených do projektu sa zistili v socioekonomickej oblasti, keď chlapci zo skupiny s vyšším
rizikom pochádzali z rodín so signifikantne nižším sociálno-ekonomickým statusom. Títo
chlapci vykázali významne nižšie hodnoty salivárneho kortizolu pred záťažou v porovnaní s
chlapcami z menej rizikovej skupiny. Hodnoty salivárneho kortizolu po záťaži sa u oboch
skupín významne nelíšili. Taktiež sa zistilo, že skúmaná nízka predpubertálna anticipačná
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kortizolová reakcia asociovala s pravidelným fajčením cigariet a užívaním marihuany
v adolescencii (16).
Tab. 1. Prehľad štúdií zameraných na sledovanie vybraných parametrov stresovej odpovede u detí
Parameter

Výsledky

Vek

1. Signifikantne nižšie hladiny salivárneho
kortizolu u obéznych detí a detí s nadváhou
vo všetkých vzorkách cirkadiánneho rytmu.
BMI

2. Nízka kortizolová odpoveď, pri
chronickom strese asociuje s vyšším BMI
u malých detí.

1. Potvrdenie cirkadiánneho rytmu kortizolu.
Cirkadiánny
rytmus
2. Dysregulácia cirkadiánneho rytmu – deti s
autizmom.
Pohlavie

Vek

6 – 12

4, 6

Typ stresu

Štúdie

Hladiny kortizolu počas
cirkadiánneho rytmu.

8

10
Psychosociálny stresový
podnet. Nižší
socioekonomický status
rodiny ako chronický stres.

6 – 12

8, 14

6,
5 – 12

15

Nižšie hodnoty kortizolu po aplikovaní
psychosociálneho stresového podnetu
u chlapcov.

8

TSST-C protokol (Trier
Social Stress Test for
children)

12

Nižšie hodnoty kortizolu po aplikovaní
psychosociálneho stresového podnetu
u straších detí.

8

TSST-C protokol

12

6 – 12

Mock scan, TSST-C,
logické úlohy

14, 15

10 – 12

ERP-auditory event-related 16
potential procedure

Vzostup salivárneho kortizolu a alfaamylázy po záťaži.

4 – 10

Nástup do materskej školy, 11, 12,
TSST-C, fyzická záťaž,
13, 14
mentálne testy

Deti, ktorým bol pred testovaním pamäte
aplikovaný stresový podnet, dosiahli horšie
výsledky v porovnaní s nestresovanými
deťmi.

8 – 10

TSST-C

14

Deti v skupine s aplikáciou stresu vykazovali
väčší pokles nálady.

8 – 10

TSST-C

14

Vo väčšine štúdií bez rozdielu v pohlavia
a veku detí.
1. Pozitívna anticipačná stresová reakcia
sprevádzaná vzostupom salivárneho
kortizolu pred aplikovaním stresového
Anticipačný podnetu.
stres
2. Nižšie hodnoty salivárneho kortizolu pred
aplikovaním stresového podnetu ako
adaptácia na sociálny stres (otec so
syndrómom závislosti).
Po strese

Úspešnosť

Nálada

Záver
Stres môžeme definovať ako určitú poplachovú a obrannú reakciu, ktorou sa organizmus
bráni narušeniu homeostázy ako základného predpokladu adaptácie na vonkajšie prostredie.
Podnety, ktoré túto reakciu vyvolávajú, môžu pochádzať z vonkajšieho alebo vnútorného
prostredia a zvyčajne pôsobia na organizmus viaceré súčasne. V odpovedi, ktorou organizmus
na ne reaguje, sa zapájajú zložité neurohumorálne mechanizmy, ktorých výsledkom je
mobilizovanie obranných procesov a energetických rezerv.
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Pri intenzite alebo trvaní stresovej záťaže prekračujúcej kapacitu adaptačných
mechanizmov dochádza k funkčným zmenám v regulácii stresovej osi a v konečnom dôsledku
k rozvoju mnohých somatických alebo psychických porúch.
V súčasnosti existujú viaceré spoľahlivé a neinvazívne metódy merania stresovej
odpovede vhodné aj pre detský organizmus. Detský organizmus prekonáva mnohé zmeny vo
svojom intenzívnom vývine a reaguje na stresové podnety omnoho citlivejšie, čo sa môže
negatívne odraziť na jeho mentálnom aj telesnom zdraví neskôr v dospelosti. Preto je dôležité
venovať pozornosť problematike stresovej záťaže, odpovedi na ňu a taktiež adekvátnym
spôsobom jej hodnotenia v záujme chrániť zdravý vývoj detí.
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TRENDY VO VÝSKYTE OROFACIÁLNYCH RÁZŠTEPOV U DETÍ V SR1
E. Macháčová1, M. Špaleková1, Ľ. Ševčíková2
1

Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
2
Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Orofaciálne rázštepy (OR) patria medzi veľmi často sa vyskytujúce vrodené vývojové
chyby tváre a dutiny ústnej so signifikantným rozdielom vo výskyte v Európe, a to nielen
medzi krajinami, ale aj v rámci jednotlivých krajín (1). Vyskytujú sa vo všetkých rasových a
etnických skupinách, i keď s rozdielnou incidenciou. V belošskej populácii sa približne na
každých 500 živonarodených detí (ŽD) narodí jedno dieťa s OR (2). Liečenie OR vyžaduje
dlhodobú komplexnú starostlivosť, ktorá trvá zväčša až do doby dospelosti.
Rázštepy majú multifaktoriálnu kauzalitu. Z hľadiska prevencie sa ako významné ukázali
vplyvy environmentálnych a behaviorálnych faktorov, dedičnosť a vek rodičov (3, 4, 5, 6, 7).
Cieľom predkladanej štúdie je analýza trendu výskytu OR na Slovensku za posledných
takmer 30 rokov – podľa regiónov, typu a pohlavia.
Materiál a metódy
Do súboru sme zahrnuli prípady OR (CP – podnebie, Q35, CL – pery, Q36, CLP –
podnebie + pery, Q37) hlásené a evidované Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky
(NCZIS) SR v r. 1985 – 2012. Hodnotili sme absolútne počty, percentuálny výskyt a celkovú
incidenciu (CI) orofaciálnych rázštepov, počítanú na 1 000 živonarodených detí z prístupných
ročných hlásených údajov sumárne, aj podľa jednotlivých typov rázštepov, podľa pohlavia a
ročného výskytu. Prípady OR sa hlásili a diferencovali podľa klasifikácie Kernahana a Starka
(8).
V 1985 – 2000 sa spracovali údaje o výskyte OR zistené na základe zoperovaných detí v
SR, v druhom období 2001 – 2012 ide o celoslovenské hlásené údaje získané z NCZIS. V
prvom sledovanom období sme zistili medzi hlásenými a zoperovanými prípadmi takmer
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Táto práca bola realizovaná s podporou projektu „Tvorba študijného programu MPH Master of Public
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ Kód ITMS: 26140230009
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20 % rozdiel v zmysle vyššieho počtu skutočných prípadov, vzhľadom na to uvádzame aj
odhad skutočného výskytu OR v druhom sledovanom období.
Pre štatistické zhodnotenie významnosti rozdielov sme použili χ2 (chí kvadrátový) test.
Výsledky a diskusia
Počas 28-ročného obdobia v rokoch 1985 – 2012 bolo na Slovensku evidovaných 2 602
detí s OR (tab. 1).
Tab.1. Počty OR a celková incidencia (CI) OR v SR na 1 000 ŽD za roky 1985 – 2012
Regióny
Roky
Bratislava-mesto západoslovenský stredoslovenský východoslovenský
Počet 1985 – 2000
127
536
671
4970
Počet 2001 – 2012
37
238
196
294
Spolu 1985 – 2012
164
774
867
787
CI
1985 – 2000
1,74
1,61
1,93
1,29
CI
2001 – 2012
0,92
1,1
1,23
1,28

Spolu
1 827
775
2 602
1,61
1,07

V prvom sledovanom období v r. 1985 – 2000 sa narodilo v SR 1 827 detí so sledovanými
typmi orofaciálnych rázštepov, čo zodpovedá celkovej incidencii 1,61/103 ŽD. V rokoch 2000
– 2012 sa narodilo 775 detí s orofaciálnym rázštepom, čo zodpovedá incidencii 1,07/103 ŽD
(9).
Pri hodnotení výskytu orofaciálnych rázštepov v jednotlivých sledovaných rokoch sme
testom homogenity (pri p = 0,05) zistili signifikantne významné rozdiely, pričom najnižšia
hodnota CI bola v roku 1985 (1,19/103 ŽD) a najvyššia v roku 1994 (2,09/103 ŽD). Vyšší
výskyt sme zaznamenali aj v rokoch 1992 (2,01/103 ŽD) a 1990 (1,75/103 ŽD).
2
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Obr. 1. Hlásené orofaciálne rázštepy v SR na 1 000 živonarodených detí v rokoch 1985 – 2012
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V druhom sledovanom období sme zistili najnižšie hodnoty v roku 2008 a 2009 (0,75/103
ŽD, 0,99/103 ŽD). Najvyššie hodnoty zaznamenávame v rokoch 2002, 2003 a 2012 (1,44/103
ŽD, 1,47/103 ŽD, 1,46/103 ŽD) (obr. 1).
Pri porovnaní oboch sledovaných období sme zistili signifikantné geografické rozdiely
(podľa výsledkov testu homogenity pri p = 0,05) vo výskyte OR v jednotlivých regiónoch.
V prvom sledovanom období sa zistil štatisticky významne najvyšší výskyt
v stredoslovenskom regióne (CI = 1,93/103 ŽD), na druhom mieste v Bratislave – meste (CI
1,74/103 ŽD), nasleduje západoslovenský región (1,61/103 ŽD) a najnižšia incidencia OR bola
vo východoslovenskom regióne (1,29/103 ŽD). V druhom sledovanom období došlo
k výraznému poklesu výskytu OR v regióne Bratislava – mesto na CI = 0,92/103 ŽD
a v stredoslovenskom regióne na 1,23/103 ŽD (tab. 1, obr. 2). Na obr. 2 je viditeľný celkový
pokles incidencie v druhom období, pričom rozdiely medzi regiónmi boli menej výrazné.
2
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Obr. 2. Celková incidencia orofaciálnych rázštepov na 1 000 ŽD podľa trvalého bydliska (regiónu) matky

Pri hodnotení výskytu jednotlivých typov OR sme zaznamenali v rokoch 1985 – 2000
najvyššiu CI rázštepov typu CLP (podnebie + pery) – 0,65/103 ŽD. Pri OR typu CP
(podnebie) sme zistili CI 0,52/103 ŽD a pri CL (pery) 0,42/103 ŽD (obr. 3.).
V rokoch 2001 – 2012 sme najvyššiu CI zaznamenali tiež pri rázštepoch typu CLP –
0,44/103 ŽD, potom podľa incidencie nasledovali OR typu CP (CI 0,37/103 ŽD) a typu CL
(0,26/103 ŽD).
V sledovanom období 1985 – 2000 išlo o skutočný výskyt OR zistený na základe
zoperovaných detí v SR, pričom v druhom období ide o celoslovenské hlásené údaje získané z
NCZIS. Na obr. 3 je v tretích stĺpcoch vyjadrený odhad skutočného výskytu v druhom
sledovanom období, ak akceptujeme 20 % rozdiel medzi hlásenými a skutočnými prípadmi
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OR. I po tejto korekcii zaznamenávame nižšie hodnoty CI pri všetkých typoch OR ako
v prvom sledovanom období.
0,7

výskyt 1985 - 2000
hlásené OR 2001 - 2012

0,6

odhad výskytu 2001 - 2012

počet/1000 ŽD

0,5
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0
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Obr. 3. OR podľa diagnóz v SR / 1 000 ŽD v r. 1985 – 2012

V priebehu celého sledovaného obdobia sme zistili signifikantne vyššiu frekvenciu
výskytu orofaciálnych rázštepov u detí mužského pohlavia než u ženského v pomere 1,24 : 1
(tab. 2).
Ukázalo sa, že chlapci sú signifikantne častejšie postihnutí rázštepmi typu CLP –
v pomere 1,59 : 1 a rázštepmi typu CL – 1,51 : 1. Naopak, u dievčat sa 1,27-krát častejšie
vyskytujú rázštepy typu CP. Tento rozdiel medzi pohlaviami sa vysvetľuje určitou vyššou
rezistenciou žien k vzniku týchto typov OR. U žien zostáva „skrytá“ dispozícia, ktorá sa môže
prejaviť vznikom CP. Teoreticky je u mužov v embryogenéze až dvakrát vyššia tendencia k
vzniku CL a o ďalšiu štvrtinu k vzniku CLP ako u žien (10). Naopak, pri vzniku izolovaných
rázštepov podnebia prevažujú ženy, v našom súbore sex ratio = 0,81.
Vcelku sa u detí najčastejšie vyskytovali OR typu CLP, nasledovali CP a napokon CL, tak
ako uvádzajú aj iní autori (11). Ako prezentuje tab. 2, 41 % detí (n = 1 066) malo v SR
rázštep primárneho a sekundárneho podnebia – CLP, viac ako 33 % (n = 865) rázštepy
sekundárneho podnebia – CP a asi v 26 % (n = 671) bol diagnostikovaný rázštep primárneho
podnebia – CL.
Počas celého sledovaného obdobia 1985 – 2012 zaznamenávame nižšiu CI od roku 1993,
s občasným vzostupom i poklesom v jednotlivých rokoch, čo nás núti uvažovať aj o chybách
v hlásení OR. V prvom sledovanom období (do r. 2000) bola celková incidencia OR 1,61/103
ŽD a následne do r. 2012 klesla na hodnotu 1,07/103 ŽD. Signifikantné rozdiely v CI sa
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vyskytovali medzi jednotlivými sledovanými rokmi ako v prvom, tak aj v druhom
sledovanom období.
V európskom regióne na rôznu incidenciu orofaciálnych rázštepov poukázali belgickí
autori (12). Medzi štáty s vyššou incidenciou radili bývalé Československo (1,81/103),
Francúzsko (1,75/103), Fínsko (1,74/103) a Dánsko (1,69/103). Ďalšiu skupinu tvorili štáty
s nižšou incidenciou, ako sú Belgicko a Holandsko (1,47/103) a Taliansko (1,33/103). Vyšší
výskyt orofaciálnych rázštepov s incidenciou 2,0/103 uvádzajú poľskí a švédski autori (13,
14).
Tab. 2. Výskyt OR podľa pohlavia a typu v dvoch sledovaných obdobiach
Typy OR

CL

CLP

CP

Spolu

Mužské

1985 – 2000
n
[%]
289
59,8

2001 – 2012
n
[%]
115
61,2

n
404

[%]
60,2

Ženské

194

40,2

73

38,8

267

39,8

Spolu

483

26,4

188

24,3

671

25,8

Mužské

453

60,6

202

63,5

655

61,4

Ženské

295

39,4

116

36,5

411

38,6

Spolu

748

41

318

41

1066

41

Mužské

252

42,3

129

48,0

381

44,0

Ženské

344

57,7

140

52,0

484

56,0

Spolu

596

32,6

269

34,7

865

33,2

Mužské

994

54,4

446

57,6

1440

55,3

Ženské

833

45,6

329

42,4

1162

44,7

1827

100

775

100

2602

100

Pohlavie

Spolu
Pomer M : Ž

1,2 : 1

1,4 : 1

Spolu

Pomer M : Ž
1,51 : 1

1,59 : 1

1 : 1,27

1,24 : 1

1,24 : 1

Naše výsledky sa nachádzali v prvom sledovanom období uprostred uvádzaných
incidencií s klesajúcim trendom v nasledujúcom období. Podľa literárnych údajov výskyt
orofaciálnych rázštepov značne kolíše podľa geografických oblastí, čo sme zistili aj pri
posudzovaní jednotlivých regiónov na Slovensku. Pravdepodobne sa tu uplatňuje
multifaktoriálny vplyv, účasť exogénnych a genetických faktorov, rasových i etnických
rozdielov (15, 16, 17, 18, 19).
Zistené rozdiely vo výskyte v jednotlivých regiónoch si vyžadujú širšiu analýzu.
Informácie o možných exogénnych vplyvoch vonkajšieho, životného a pracovného prostredia
rodičov poskytnú výsledky nášho ďalšieho sledovania.
Výskyt OR môže byť ešte vyšší, pretože v našej práci nie sú zahrnuté prípadné úmrtia detí
s OR ešte pred návštevou špecializovanej ambulancie. Českí autori (10) uvádzajú, že zo
všetkých detí s rázštepom je asi 10 % mŕtvo narodených, alebo zomiera vo včasnom období
života. Tieto zistenia podčiarkujú dôležitosť presnej evidencie pacientov pri mapovaní
výskytu OR a výpočte CI OR.
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Záver
Štúdia ukázala, že problematika výskytu orofaciálnych rázštepov na Slovensku si
zasluhuje stálu pozornosť aj napriek zistenej mierne klesajúcej celkovej incidencii v poslednej
dekáde.
Skutočná celková incidencia OR by mohla byť ešte vyššia ako sme prezentovali, keby
boli hlásenia dôslednejšie a zahrnuli by sme aj asociované malformácie a úmrtia detí pred
návštevou špecializovanej ambulancie.
Informácie o možných vplyvoch vonkajšieho, životného a pracovného prostredia rodičov
poskytnú výsledky ďalšej štúdie.
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Obr. 7. Informovanosť žiakov o negatívnych
účinkoch
droga zdravie, 2014
Životné
podmienky

ZHODNOTENIE VPLYVU PROSTREDIA NA ŽIVOTNÝ ŠTÝL ŽIAKOV ZŠ

G. Holéczyová, J. Diabelková
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Životný štýl predstavuje formu dobrovoľného správania, individuálny výber z mnohých
možností. Životný štýl dieťaťa je prebraný spôsob prispôsobenia sa svetu, napodobňovanie
správania sa rodičov, učiteľov a ostatného okolia. Je veľmi žiaduce, aby boli deti vedené
k zdravému životnému štýlu už od najútlejšieho detstva, pretože dieťa si väčšinou svoje
zvyky ponecháva aj do dospelosti. Najvhodnejšou metódou, ako dieťa niečo naučiť, je priama
skúsenosť, teda možnosť dieťaťa pozorovať vo svojom okolí príklady zdravého správania. Na
celkovú pohodu dieťaťa vplývajú fyzikálne faktory životného prostredia aj sociálne faktory.
Cieľom práce bolo zistiť spôsob správania sa školopovinných detí v oblasti vybraných
faktorov životného štýlu a následne zistené parametre rizikových faktorov životného štýlu
porovnať medzi chlapcami a dievčatami z dvoch rozdielnych lokalít – podtatranskej obce
Šuňava (ktorá sa nenachádza pri hlavných cestných ťahoch a možno práve preto sa tu
podarilo zachovať kus panenskej prírody) a mesta Košice.
Materiál a metóda
Súbor 140 detí (37 dievčat a 103 chlapcov) z mesta a 95 detí (42 dievčat a 53 chlapcov) z
vidieka sme sledovali z hľadiska ich názorov týkajúcich sa zdravia, domáceho a školského
prostredia, stravovacích zvyklostí a spôsobu stravovania, fyzickej aktivity a užívania
návykových látok. Skupinu tvorili žiaci základnej školy vo veku od 10 do 15 rokov.
Na zistenie spôsobu životného štýlu školopovinných detí sme použili anonymný dotazník.
Žiakov sme poučili o obsahu i cieli prieskumu a poskytli im pokyny, ako dotazník vypĺňať.
Dotazník pozostával zo 17 uzavretých otázok, ktoré boli rozdelené do štyroch okruhov.
Otázky sa zameriavali na zistenie úrovne fyzikálnych a sociálnych faktorov prostredia detí,
týkali sa aj individuálneho pocitu bezpečia a vzťahu k svojmu zdraviu, na zistenie
stravovacích návykov, pohybovú aktivitu a na zisťovanie využívania voľného času. Zisťoval
sa aj vzťah školopovinných detí k návykovým látkam, ako aj dôvody, ktoré ich vedú k ich
užívaniu. Deti dostali aj poučenie o negatívnych následkoch ich užívania. Výsledky
prieskumu sme vyhodnotili v štatistickom programe Micosoft Excel.
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Výsledky a diskusia
Zdravie považujú žiaci za veľmi dôležitú hodnotu. Tento ich postoj k svojmu zdraviu
možno využiť aj pri edukácii o negatívnych účinkoch návykových látok a nesprávnych
návykoch životného štýlu. Zdravotný stav detí ovplyvňuje aj kvalita prostredia, v ktorom žijú,
a to predovšetkým domáce a školské prostredie, v ktorom trávia najviac svojho času.
Problémy detí sa často spájajú s rastúcou agresiou ich rovesníkov, ba dokonca objavuje sa
už aj agresívne konanie dieťaťa voči dospelému – rodičovi či učiteľovi, čo bolo kedysi
zriedkavé. Slovník detí a mládeže sa stáva vulgárnejším, spoločnosť ako keby tolerovala
vulgarizmy (8). Na vidieckej škole 87 % opýtaných detí uviedlo, že za posledný polrok neboli
ani raz šikanované. U detí v meste je agresívne správanie častejšie.
Spôsob stravovania je súčasťou životného štýlu človeka. Pri jeho zlepšovaní je potrebné
brať do úvahy nielen vedomosti o zdravej výžive, ale aj sociálne zázemie, ekonomickú
situáciu jedinca a dostupnosť potravín (1). Deti čoraz viac obľubujú stravovanie vo forme
rýchleho občerstvenia. Na základe odporučených denných dávok pre deti sa zistilo, že jeden
produkt rýchleho občerstvenia predstavuje necelú štvrtinu denného príjmu energie. Voľba
takéhoto pokrmu by mala byť pre dieťa výnimkou, a to hlavne pre vysoký obsah tukov a soli
(7). Konzumácia výrobkov rýchleho občerstvenia u žiakov ZŠ z vidieka a mesta je na obr. 1.

Obr. 1. Konzumácia rýchleho občerstvenia

Obr. 2. Konzumácia ovocia a zeleniny

Ovocie a zeleninu konzumuje denne 67 % respondentov z vidieka, zatiaľ čo v meste
konzumuje ovocie denne 63 % a zeleninu 23 % detí (obr. 2).
Dopoludnia, vrátane obeda, by malo dieťa skonzumovať 60 – 65 % celodenného
množstva stravy. Príjem energie a potrebných živín je pre školopovinné dieťa mimoriadne
potrebný najmä v dopoludňajších hodinách, keď podáva najväčšie výkony. Preto je veľmi
dôležité dbať na to, aby dieťa začínalo svoj deň raňajkami. Podľa výsledkov prieskumu
raňajkuje 61 % respondentov (vidiek), resp. 91 % (mesto). Z porovnaní rozdielov medzi
pohlaviami vyplýva, že prevažuje počet chlapcov, ktorí raňajkujú (63 %) nad dievčatami
(37 %) na vidieku, zatiaľ čo v meste je to 92 % chlapcov a 90 % dievčat. K zvýšeniu počtu
raňajkujúcich detí by mohol napomôcť správny príklad stravovania rodičov a spoločné
stolovanie rodiny (obr. 3).
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Obr. 3. Konzumácia raňajok na vidieku a v meste

Školské stravovanie plní viacero úloh. Má výchovnú úlohu, vštepuje správne návyky
k zdravej a modernej výžive, správnemu stolovaniu, spoločenskému správaniu a hygienickým
návykom. Strava pripravovaná a podávaná deťom v škole musí spĺňať požiadavky na jej
energetickú a nutričnú hodnotu podľa platných odporúčaných výživových dávok pre
jednotlivé vekové kategórie, a teda školská strava rodičom zaručuje, že deti dostanú vyváženú
pestrú stravu (5, 6). Podľa uskutočneného prieskumu v školskej jedálni sa stravuje 55 %
respondentov z vidieka a 61 % respondentov z mesta (obr. 4). Dotované školské stravovanie
je pre rodiča lacnejšie ako individuálne stravovanie sa dieťaťa.
Svoj voľný čas deti stále viac trávia pri počítači, televízii, v uzavretých priestoroch, bez
kontaktu s prírodou. V poslednom období detí trávia veľa času v spoločnosti rodičov,
kamarátov, alebo aj samé v nákupných centrách. V súčasnosti sa rozširuje ponuka aktivít na
trávenie voľného času pre deti a to predovšetkým v rámci škôl, mimovládnych a súkromných
organizácií. Tieto ponuky však nie sú cenovo dostupné pre všetky deti. Prístup na športoviská
sa často spoplatňuje, ponuky sa zväčša zameriavajú na talentované deti, ktoré sa športu chcú
venovať na profesionálnej úrovni. Možnosť venovať sa pohybu len pre radosť je často
limitovaná (1).

Obr. 5. Čas strávený respondentmi pri počítači

Obr. 4. Konzumácia obeda v školskej jedálni
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V rámci tohto prieskumu 76 % respondentov z vidieka sa fyzickej aktivite venuje
minimálne hodinu denne. Možno povedať, že aj keď ide o deti z vidieka a mohlo by sa zdať,
že majú menej možností organizovaného športovania, opak je pravdou. Deti majú možnosť
navštevovať športové krúžky vedené učiteľmi základnej školy, ako napríklad Dobrovoľný
hasičský zbor, Klub biatlonu, Obecný futbalový klub. Pravidelne sa organizujú plavecké,
lyžiarske výcviky, či turistika do neďalekých Vysokých Tatier, prispôsobená schopnostiam
žiakov. Okrem toho obec pravidelne v zime organizuje zimný športový deň, kde sa deti môžu
prihlásiť do zaujímavých disciplín záujmového športu.
Zvýšiť záujem deti o pohybovú činnosť na hodinách telesnej výchovy možno výberom
vhodného obsahu v rámci telesnej výchovy, obohatením o netradičné športy a atraktívne
pohybové činnosti. Uskutočnenie daných cieľov je často na školách sťažené materiálnymi
podmienkami školy. Obľúbenosť predmetu telesná výchova u respondentov z vidieka je
pravdepodobne dobrá, až 97 % žiakov sa aktívne zapája na povinných hodinách telesnej
výchovy. Túto obľubu športu u respondentov podporujú už spomínané ponuky obce a školy.
Hoci počítačová gramotnosť predstavuje pre deti do ich budúcnosti mnohé pozitíva,
prináša so sebou aj riziká pre ich fyzické a psychické zdravie. Dieťa dokáže pri počítači
stráviť celé hodiny, a tak počítaču venovať prevažnú časť svojho voľného času. Na vidieku
24 % detí uviedlo, že pri počítači strávi denne menej ako 1 hodinu, 1 až 2 hodiny denne strávi
pri počítači až 40 % respondentov. 36 % detí strávi denne pri počítači dokonca viac ako dve
hodiny (obr. 5).
Pozornosť pri prieskume sme venovali aj fajčeniu. Fajčenie v rodinnom prostredí má
vplyv na vývoj názorovej orientácie a postojov detí k tabaku (9). Z tohto dôvodu sme do
dotazníka zaradili otázku zisťujúcu, či dieťa vyrastá v domácom prostredí, kde aspoň jeden
člen rodiny fajčí. Podiel počtu respondentov, u ktorých v domácnosti fajčí aspoň jedna osoba
je vysoký – 47 % (vidiek) a 40 % (mesto).
Ďalšia otázka anonymného dotazníka bola zameraná na zistenie miery užívania tabaku
u našich respondentov. Na vidieku je počet žiakov so skúsenosťou s fajčením vyšší ako
v meste, ale žiaci v meste majú skúsenosť aj s fajčením marihuany (obr. 6).

Obr. 6. Skúsenosti respondentov s fajčením

Obr. 7. Informovanosť žiakov o negatívnych
účinkoch drog
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Počet fajčiacich adolescentov mierne klesá, ale vo všeobecnosti v užívaní tabaku dievčatá
predbiehajú chlapcov (2 – 4). Viaceré štúdie potvrdzujú, že vek je významným faktorom: čím
v nižšom veku dochádza k prvým skúsenostiam, tým je vyššia pravdepodobnosť dlhoročného
fajčenia počas dospelosti, ako aj vyššej intenzity prejavujúcej sa počtom vyfajčených cigariet
za deň.
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, je mládež. 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. Veľmi účinnou prevenciou voči drogám je športovanie, venovanie sa hudbe,
niečomu, kde po námahe sa získava zaslúžený obdiv.
Percento žiakov z vidieka, ktorí uviedli, že boli poučení o negatívnych účinkoch drog,
bolo dosť nízke (obr. 7). Situácia v meste bola v tomto smere lepšia. Deti sú stále viac
informované médiami a menej rodičmi a pedagógmi.
Záver
V rámci štúdie sa získal obraz o životnom štýle žiakov, o ich stravovacích návykoch,
pohybovej aktivite, využívaní voľného času, o úrovni vedomostí, týkajúcich sa návykových
látok a negatívnych účinkov pri ich užívaní.
Pri porovnaní zvyklostí u detí z vidieka a z mesta je vidieť, že nie sú úplne zhodné.
Výsledky štúdie potvrdzujú horšie stravovacie návyky, týkajúce sa konzumácie raňajok
a obedov v školskej jedálni u detí z vidieka v porovnaní s ich rovesníkmi z mesta. Obľubu
športu u žiakov z vidieka podporujú už spomínané ponuky obce a školy. Čo sa týka fajčenia,
na vidieku fajčí viac chlapcov (43 %) a v meste viac dievčat (44 %). V meste majú však žiaci
skúsenosť aj s marihuanou. Informovanosť žiakov z vidieka o negatívnych účinkoch drog
bola omnoho nižšia v porovnaní so žiakmi z mesta.
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SUICIDÁLNE SPRÁVANIE DETÍ A MLADISTVÝCH – ANALÝZA TRENDOV

M. Kostičová, S. Capíková, M. Mojzešová
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Suicidálne správanie predstavuje závažný problém, ktorý je v centre záujmu mnohých
odborníkov. Je možné naň pozerať z hľadiska medicínskeho, psychologického, filozofického,
etického, sociologického, teologického alebo právneho (1). Suicidálne prejavy predstavujú
širokú škálu správania a prežívania, na ktorej sa podieľajú behaviorálne, kognitívne, emočné
a interpersonálne aspekty. Pri týchto prejavoch sú prítomné vedomé i nevedomé motívy
a súvislosti (2). Samovraždy a samovražedné pokusy u detí a mladistvých ako prejav ich
sucidálneho správania si vyžadujú osobitnú pozornosť, keďže príčiny bývajú veľmi
subjektívne, vyplývajúce najmä z nesprávneho hodnotenia reálnej životnej situácie, a motívy sa
sústreďujú najmä v okruhu interpersonálnych vzťahov (3). Z hľadiska výskytu samovrážd
psychiatri považujú za rizikovú najmä adolescenciu a mladšiu dospelosť (4).
Samovražedné myšlienky sú súčasťou normálneho vývinového procesu v detstve a
mladosti, ako je riešenie existenčných problémov, pokus o pochopenie života, smrti a zmyslu
života. Suicidálne myšlienky sa stávajú nenormálnymi u detí a mládeže, keď uskutočnenie
týchto myšlienok sa zdá byť jediným východiskom z ťažkostí, ktoré majú. Vtedy existuje
vážne riziko pokusu o samovraždu alebo jej spáchania (5). Identifikácia rizikových faktorov
suicidálneho správania detí a mladistvých je nevyhnutná pre stanovenie účinnej stratégie
prevencie. Individuálna predipozícia (znížená schopnosť adaptácie na stresové a krízové
situácie, nízke sebahodnotenie) a rizikové faktory na úrovní jednotlivca (prítomnosť
psychopatológie, hereditárna záťaž) vo výraznej miere ovplyvňujú faktory prostredia,
v ktorom dieťaťa žije (rodina, škola, vrstovníci, spoločnosť) (2, 3, 5, 6, 7). Deti a adolescenti,
ktorí nie sú otvorene prijatí vo svojej kultúre, v rodine a medzi rovesníkmi alebo v škole a v
iných inštitúciách, majú vážne problémy s pochopením svojej osoby zo strany iných a
nedostatok podporných modelov pre optimálny vývin (5).
Cieľom našej práce bolo prostredníctvom rutinných štatistických údajov zhodnotiť rozsah
a závažnosť problematiky suicidálneho správania detí a mladistvých na Slovensku,
identifikovať rizikové faktory a analyzovať trendy vývoja, a tak poskytnúť užitočné
informácie pre plánovanie aktivít zameraných na prevenciu suicidálneho správanie detí
a mládeže.
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Metódy
Pri analýze výskytu a trendov vývoja suicidálneho správania detí a mladistvých,
posudzovania miery závažnosti tohto problému a jeho bližšej špecifikácie, sme vychádzali z
údajov Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) o hlásených samovraždách
a samovražedných pokusoch na Slovensku (8, 9) a údajov o samovraždách z medzinárodných
databáz príčin smrti Svetovej zdravotníckej organizácie (10) a Európskej komisie Eurostatu
(11).
Metodologické pravidlá zberu údajov v kontexte legislatívnych noriem na Slovensku
určujú, že hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o suicídium a poskytla sa jej
psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch psychiatrických zariadení (na psychiatrickom
oddelení/ambulancii, gerontopsychiatrickom oddelení/ambulancii). Predmetné hlásenie sa
netýka osôb, ktorým sa poskytla iná zdravotná starostlivosť než psychiatrická (napr. na
internom oddelení, chirurgii a pod.). V prípade dokonaného suicídia sa prípady hlásia z
príslušných pracovísk súdneho lekárstva (1). Údaje z Hlásení príčin a okolností úmyselného
sebapoškodenia (ďalej len Hlásenia) sa spracovávajú v publikácii NCZI Samovraždy a
samovražedné pokusy vo vybraných tabuľkách (8). Štandardne sa spracúvajú tieto údaje
podľa vekových skupín: počet samovrážd a samovražedných pokusov podľa pohlavia,
spôsobu vykonania činu, motívu činu, rodinného stavu, miesta vykonania činu. Vo verejne
dostupnou archíve NCZI sú k dispozícii publikácie od roku 1997 (9), na základe ktorých sme
analyzovali trendy vývoja počtu samovrážd a samovražedných pokusov vo vekových
skupinách 0 až 14 rokov a 15 až 19 rokov, až do roku 2012.
Údaje z NCZI týkajúce sa výskytu a trendov vývoja samovrážd u detí a mladistvých
sme porovnávali s údajmi medzinárodnej databázy príčin smrti, ktorú spracováva Eurostat
(11). Komparáciou údajov o úmrtnosti na jednotlivé príčiny smrti z databázy SZO –
European Detailed Mortality Database (10) sme zisťovali, ako sa samovraždy podieľajú na
celkovej úmrtnosti deti do 14 rokov a mladistvých vo veku 15 až 18 rokov na Slovensku.
Podkladom pre spracovanie databáz príčin smrti sú údaje z Listu o prehliadke mŕtveho,
posledné dostupné údaje SZO a Eurostatu boli z roku 2010. Pri komparácii a analýze údajov
týkajúcich sa samovrážd je potrebné brať do úvahy, z akých zdrojov pochádzajú a aký je ich
systém hlásenia a registrácie. Čo sa týka samovražedných pokusov, mali sme k dispozícii len
údaje z Hlásení z NCZI, údaje z medzinárodných databáz nie sú štandardne dostupné, keďže
systém hlásenia a registrácie samovražedných poklusov je zavedený len v niektorých
krajinách.
Výsledky a diskusia
Výskyt samovrážd a samovražedných pokusoch je u detí a mladistvých na Slovensku
nízky v porovnaní s inými vekovými skupinami. V roku 2012 podľa údajov z NCZI (tab. 1)
samovraždy vo vekovej skupine 0 až 19 rokov predstavovali necelé tri percentá (n = 16)
z celkového počtu samovrážd (n = 571) a samovražedné pokusy asi desatinu (n = 98)
z celkového počtu ( n =1 018). Za rok 2012 bolo podľa údajov NCZI na Slovensku hlásených
osem samovražedných pokusov u detí do 14 rokov a 90 u detí vo vekovej skupine 15 až 19
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rokov. V prípade samovrážd sme zaznamenali dve samovraždy u detí do 14 rokov a 14
samovrážd u mladistvých. Počet samovrážd v roku 2012 bol vyšší u chlapcov, samovraždu
spáchala len jedna adolescentka. Zaujímavé je zistenie, že v roku 2012 sa pokúsilo
o samovraždu viac chlapcov ako dievčat, pričom údaje z predchádzajúcich rokov, ako aj
publikované údaje z iných krajín poukazujú na vyšší výskyt samovražedných pokusov
u dievčat, čo sa nám potvrdilo len vo vekovej skupine detí do 14 rokov.
Tab. 1. Samovraždy a samovražedné pokusy na Slovensku v roku 2012
Spolu (n)

Chlapci (n)

Dievčatá (n)

571
2
14
1018
8
90

499
2
13
601
1
52

72
0
1
417
7
38

Samovraždy spolu
Samovraždy vo veku 0 – 14 rokov
Samovraždy vo veku 15 – 19 rokov
Samovražedné pokusy spolu
Samovražedné pokusy vo veku 0 – 14 rokov
Samovražedné pokusy vo veku 15 – 19 rokov
Zdroj: NCZI (8)

Tab. 2. Úmrtnosť podľa príčin smrti na Slovensku vo vekovej skupine 15 až 19 rokov v roku 2010
Príčina smrti

Úmrtnosť
na 100 000 osôb

Dopravné nehody
Iné vonkajšie príčiny
Úmyselné sebapoškodenie
Zhubné novotvary
Choroby dýchacieho systému
Choroby nervového systému
Vonkajšie príčiny s bližšie neurčeným úmyslom
Choroby obehového systému
Iné bližšie nešpecifikované príčiny smrti
Vrodené vývojové chyby
Infekčné ochorenia
Choroby tráviaceho systému
Všetky príčiny

10,86
5,01
3,90
2,78
2,23
1,95
1,95
1,67
1,67
0,56
0,28
0,28
33,13

Počet úmrtí
39
18
14
10
8
7
7
6
6
2
1
1
119

% zo
všetkých
úmrtí
32,77
15,13
11,76
8,40
6,72
5,88
5,88
5,04
5,04
1,68
0,84
0,84
100

Zdroj: WHO (10)

Napriek nízkemu počtu samovrážd u detí a mladistvých sa samovraždy vo výraznej miere
podieľajú na ich úmrtnosti, a to najmä mladistvých. Podľa údajov SZO (tab. 2.) v roku 2010
na Slovensku zomrelo 119 mladistvých vo veku 15 až 19 rokov, celková úmrtnosť v tejto
vekovej skupine bola 33,13 úmrtí na 100 000 osôb daného veku. Samovraždy v počte 14
úmrtí predstavovali 12 % zo všetkých úmrtí a boli treťou najčastejšou príčinou smrti
mladistvých (úmrtnosť 3,9/100 000), hneď za dopravnými nehodami (n = 39, úmrtnosť
10,86/100 000) a inými vonkajšími príčinami (n = 18, úmrtnosť 5,01/100 000). Celková
úmrtnosť u detí je nižšia ako u mladistvých, v roku 2010 to bolo 21 úmrtí na 100 000 osôb vo
veku 1 až 14 rokov a úmrtia z dôvodu úmyselného poškodenia sú u detí do 14 rokov pomerne
zriedkavým javom. V roku 2010 podľa údajov SZO spáchalo samovraždu päť deti do 14
rokov (úmrtnosť 0,65/100 000), medzi príčinami smrti boli samovraždy na deviatom mieste
a predstavovali tri percentá z celkového počtu úmrtí v tejto vekovej skupine
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Pri analýze trendov vývoja samovrážd u detí a mladistvých sme porovnávali údaje o počte
hlásených samovrážd z NCZI od roku 1997 do roku 2012 s počtom samovrážd získaných
z databázy príčin smrti Eurostatu od roku 1997 do roku 2010 (tab. 3). Pri analýze trendov
vývoja počtu samovrážd u mladistvých (15 – 19 r.) sme ich najvyšší výskyt zaznamenali
koncom 90 rokov 20. storočia, s následným poklesom do roku 2001. Vývoj samovrážd podľa
NCZI od roku 2001 do roku 2012 má u mladistvých kolísavý charakter, ich počet sa pohybuje
medzi 13 až 17 samovrážd ročne s výnimkou roka 2008, keď sme zaznamenali 25 samovrážd.
Aj podľa údajov Eurostatu vývoj samovrážd od roku 2001 má kolísavý charakter, ale
s výraznejšou fluktuáciou (minimum 10 v roku 2010, maximum 24 v roku 2004). Počty
samovrážd za jednotlivé roky sa líšia od počtov, ktoré udáva NCZI (maximum rozdielu osem
rokov), zhodu údajov sme zaregistrovali len v rokoch 1999 a 2003.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Samovraždy
0 – 14 r. (Eurostat)
Samovraždy
0 – 14 r. (NCZI)
Samovraždy
15 – 19 r. (Eurostat)
Samovraždy
15 – 19 r. (NCZI)
Samovražedné pokusy
0 –14 r. (NCZI)
Samovražedné pokusy
15 – 19 r. (NCZI)

1997

Tab. 3. Vývoj počtu samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku v rokoch 1997 – 2012

1

2

5

4

3

2

3

1

1

3

3

1

0

5

-

-

1

4

1

1

2

0

2

0

0

4

3

0

0

3

0

2

23

33

22

19

17

18

17

24

22

11

16

17

10

14

-

-

28

31

22

14

14

13

17

16

17

13

15

25

15

17

15

14

50

38

24

20

23

18

18

26

13

22

26

19

11

11

18

8

220 190 129 111 106 147 145 125 121 106

97

96

79

86

91

90

Zdroj: NCZI (9), Eurostat (11)

U detí do 14 rokov má vývoj samovrážd podľa údajov NCZI aj Eurostatu od roku 1997
kolísavý charakter, v niektorých rokoch (iné roky udáva NCZI a iné Eurostat) sme
nezaznamenali žiadnu samovraždu vo vekovej skupine do 14 rokov. Podľa údajov z Eurostatu
najvyšší počet samovrážd (päť) bol v rokoch 2010 a 1999 (podľa NCZI v roku 1999 bola
spáchaná len jedna samovražda). NCZI udáva najvyšší počet štyri samovraždy u detí v rokoch
1998 a 2006. Zhodu v počte samovrážd z databáz NCZI a Eurostatu u detí do 14 r. sme
zaznamenali len v rokoch 1997 a 2007.
Pri samovražedných pokusoch sme pri analýze trendov vývoja vychádzali len z dostupných
údajov NCZI. Podobne ako u samovrážd sme najvyšší počet samovražedných pokusov u detí aj
mladistvých zaznamenali koncom 90. rokov 20. stor. s ich následným poklesom do roku 2001.
U mladistvých v roku 2002 nasledoval vzostup ich počtu na 147 (z počtu 106 v roku 2001) a ich
následný pokles do roku 2009 na počet 79. Od roku 2009 do roku 2011 sa počet
samovražedných pokusov zvýšil na 91 a v roku 2012 evidujeme pokles na 90. Vývoj počtu
samovražedných pokusov u detí do 14 rokov v období medzi rokmi 2000 až 2012 mal výrazne
kolísavý charakter (minimum 8 v roku 2012, maximum 26 v rokoch 2004 a 2007).
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Tab. 4. Samovraždy a samovražedné pokusy u detí a mladistvých podľa spôsobu vykonania, motívu a miesta
vykonania činu na Slovensku v roku 2012
Samovraždy
Samovraždy
Samovražedné
0 – 14 r.
15 – 19 r.
pokusy 0 – 14 r.
(n)
(n)
(n)
obesenie,
obesenie zaškrtenie (9) otrava liekmi (6)
zaškrtenie (2) výstrel zo zbrane (2)
ostrým predmetom (2)
skok z výšky (1)
pohybujúci predmet (1)
inými prostriedkami (1)

Samovražedné pokusy
15 – 19 r.
(n)
otrava liekmi (47)
otrava alkoholom (1)
otrava inými látkami (2)
obesenie, zaškrtenie (4)
ostrým predmetom (26)
tupým predmetom (2)
skok z výšky (3)
pohybujúci predmet (1)
inými prostriedkami (4)

Motív
činu

neznámy (2)

neznámy (10)
osobné konflikty (3)
rodinné problémy (1)

rodinné problémy (7)
školské problémy (1)

Miesto
vykonani
a činu

Doma (2)

Doma (14)

Doma (8)

rodinné problémy (29)
školské problémy (7)
existenčné problémy (4)
erotické problémy (5)
bez zrozumiteľnej motivácie
(13)
vnútorné osobné konflikty (25)
neznámy (7)
doma (66)
kolektívne ústavné zariadenia
(14)
škola (1)
ulica, cesta (4)
nešpecifikované miesto (5)

Spôsob
vykonani
a činu

Zdroj: NCZI (8)

Bližšiu špecifikáciu okolností týkajúcich sa suicidálneho správania detí a mladistvých
nám poskytujú údaje z NCZI spracované podľa veku, a to o spôsobe a motíve úmyselného
sebapoškodenia a mieste spáchania činu (tab. 4.). Na základe údajov z NCZI v roku 2012
samovraždy do 14 rokov spáchali dvaja chlapci obesením, doma a ich motív činu bol
neznámy. V skupine mladistvých 15 až 19 rokov samovraždu spáchali 13 chlapci a jedno
dievča, tiež v domácom prostredí, motív činu bol u väčšiny z nich neznámy (n = 10)
a najčastejší spôsob vykonania samovraždy bolo obesenie (n = 10). Otrava liekmi (analgetiká
a psychofarmaká) bola v roku 2012 najčastejším spôsobom vykonania samovražedného
pokusu u detí (n = 6) aj mladistvých (n = 47), nasledovali poranenia ostrým predmetom.
Rodinné problémy boli najčastejším dôvodom k pokusu o samovraždu ako u detí (n = 7), tak
u mladistvých (n = 29), u mladistvých boli aj vnútorné osobné konflikty (ako napr. strata
zmyslu života, n = 25) častým motívom suicidálneho správania. Ako ďalšie motívy k pokusu
o samovraždu u mladistvých boli identifikované aj konflikty a problémy v škole, erotické
a existenčné problémy. Väčšina samovražedných pokusov ako u detí, tak u mladistvých bola
spáchaná v domácom prostredí, resp. v prostredí, v ktorom vyrastajú (kolektívne ústavné
zariadenia).
Na základe analýzy a komparácie údajov rutinných štatistík môžeme konštatovať, že
napriek nižšiemu výskytu samovrážd a samovražedných pokusov u detí a mladistvých oproti
iným vekovým skupinám, ide o závažný problém aj na Slovensku, keďže samovraždy patria
medzi najčastejšie príčiny úmrtia vo vekovej skupine 15- až 19-ročných (v roku 2010 boli
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treťou najčastejšou príčinou úmrtia), podobne ako v iných krajinách (6, 12, 13). Je široko
rozšírená domnienka, že samovražedné správanie detí a mladistvých je podhodnotené, pretože
mnoho prípadov úmyselného sebapoškodenia sa nepresne klasifikuje ako neúmyselné alebo
náhodné (5, 6, 14), a to z dôvodu sociálnej stigmy a ďalších okolností vo vzťahu k hláseniu
samovrážd, ako sú nekompletnosť údajov a zlyhanie ľudského faktora pri klasifikácii
a kódovaní príčin smrti (14, 15). Rodinné konflikty a problémy sa ukazujú ako najzávažnejší
rizikový faktor suicidálneho správania u detí a mladistvých (2, 3, 4, 6, 7), čo potvrdili aj naše
zistenia.
Záver
Napriek uvedeným limitáciám v súvislosti s registráciou samovrážd a samovražedných
pokusov rutinné štatistiky majú význam pre stanovenie rozsahu problému suicidálneho
správania detí a mladistvých, jeho bližšiu špecifikáciu, a zároveň umožňujú sledovať trendy
jeho vývoja. Tieto informácie majú význam pre budovanie stratégií prevencie a zároveň
predstavujú užitočný nástroj pre výskum tejto problematiky v rámci verejného zdravotníctva
(14). Podľa našich zistení samovraždy a samovražedné pokusy predstavujú na Slovensku
závažný problém, rizikové sú najmä mladistvé osoby mužského pohlavia, u ktorých sa
vyskytujú problémy v rodine, v škole a vnútorné osobné konflikty. Rizikom je aj ľahká
dostupnosť liekov. Čo sa týka trendov vývoja samovrážd a samovražedných pokusov môžeme
konštatovať, že po roku 2000 majú na Slovensku kolísavý charakter, ich najvyšší výskyt bol
koncom 90. rokoch 20. storočia. Prevencia by sa preto mala zameriavať na edukáciu osôb v
prvej línii v schopnosti identifikovať u detí a mladistvých suicidálne riziko so zameraním najmä
na faktory rodinného prostredia a na podporu duševného zdravia detí a mládeže.
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ČASOVÉ TRENDY HLUKOVEJ EXPOZÍCIE V MESTSKOM PROSTREDÍ1

Ľ. Argalášová, J. Jurkovičová, Ľ. Ševčíková, Z. Štefániková, K. Hirošová,
D. Vondrová, A. Filová
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Hodnotenie rizika hlukovej expozície predstavuje v súčasnosti mimoriadne naliehavý
problém v dôsledku enormného nárastu akustickej energie v životnom prostredí. Svetová
zdravotnícka organizácia vo svojej Deklarácii zdravia ľudí vo svete zaraďuje znižovanie
hluku medzi 21 cieľov pre 21. storočie. Významnosť tejto problematiky potvrdzuje vydanie
dokumentu Guidelines for Community Noise v roku 2000 (1), ktorého úlohou bolo zhrnúť
súčasné vedecké poznatky o vplyve environmentálneho hluku na zdravie a poskytnúť
odporúčania pre výkonné orgány v oblasti environmentálneho zdravia. V súčasnosti sa
pripravuje nová, aktualizovaná verzia. Publikácia Night Noise Guidelines for Europe (2) sa
venuje expozícii hluku v nočných hodinách a odporúčaným hodnotám hladín hluku počas
osemhodinového nočného obdobia (Lnight). Dôležitá je najmä správna kvantifikácia účinkov
hluku na zdravie. Nedávno boli publikované aj pokyny na kvantifikáciu zaťaženia faktormi
životného prostredia a s tým súvisiacimi ochoreniami (tzv. Environmental burden of disease,
EBoDE) a na kalkuláciu stratených rokov života pre zdravotnú nespôsobilosť (tzv. Disabilityadjusted life-years, DALYs) vo vzťahu k hlukovej expozícii (3). Túto metodológiu už
využívajú vládne aj nevládne inštitúcie v Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku, Belgicku,
Fínsku, Taliansku a Francúzsku (3).
V našej práci sme sledovali časové trendy hlukovej záťaže a obťažovania hlukom vo
vybraných skupinách obyvateľstva v bratislavskej aglomerácii v rôznych časových
intervaloch (10, 20, 25 rokov). V sledovanom období rokov 1989 − 1999 sa uskutočnili
politické, sociálne a ekonomické zmeny v štáte s dopadom aj na dopravu a jej riadenie.
Cieľom sledovania bolo zhodnotiť stupeň celkového obťažovania (annoyance) a porovnať
riziká expozície komunálnemu hluku (odds ratio – odhad rizika, pomer šancí), 95 % interval
spoľahlivosti) v rôznych oblastiach a v rôznych časových intervaloch (10, 20, 25 rokov).

1

Táto práca bola realizovaná s podporou projektu „Tvorba študijného programu MPH Master of Public
Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“ Kód ITMS: 26140230009
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Materiál a metódy
Použili sme validizovanú metodiku subjektívneho hodnotenia obťažovania hlukom
(annoyance) v súboroch mladých a zdravých jedincov, ako aj metódu objektivizácie priamym
meraním hladín zvuku pomocou analyzátora s modulom pre frekvenčnú analýzu.
Porovnávali sme ekvivalentné hladiny A zvuku namerané v intervaloch 10, 20 a 25 rokov
(1989, 1999, 2009, 2013) v oblasti exponovanej dopravnému hluku (študentský domov
Družba) a v kontrolnej oblasti (iné študentské domovy v Bratislave, najmä oblasť Staré
Grunty). Merania hladín zvuku sme vykonali vo vzdialenosti 2 metre od fasády budovy s
pomocou štandardnej meracej techniky prístrojového parku firmy Brüel Kjaer (integrujúci
zvukomer typ 2230 v rokoch 1989 a 1999 a pomocou ručného analyzátora zvuku typu 2250
so softvérom pre frekvenčnú analýzu BZ 7223 v rokoch 2009 a 2013). Hladiny zvuku
namerané v časovom intervale od 6,00 – 12,00 hodiny v exponovanej oblasti sme porovnali s
hladinami zvuku nameranými v rovnakom časovom intervale v kontrolnej oblasti. Tento
interval sme zvolili vzhľadom na naše možnosti merania v kontrolných oblastiach s cieľom
oddiferencovania lokalít a vhodného štatistického spracovania. Z nameraných hodnôt z 20
kontrolných stanovíšť sme získali porovnávaciu hodnotu ako aritmetický priemer meraní z 20
stanovíšť v hlučnej oblasti. Cieľom meraní bolo hlavne správne kategorizovať exponovanú a
kontrolnú lokalitu vzhľadom na potreby epidemiologickej štúdie.
Subjektívne rušenie, obťažovanie a rozmrzenosť spôsobenú hlukom (annoyance) sme
hodnotili pomocou autorizovaného Dotazníka o obťažovaní hlukom použitého v rámci
spolupráce Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s
Výskumným ústavom preventívneho lekárstva, Centrom hygieny (v súčasnosti Slovenská
zdravotnícka univerzita) v roku 1989 a potom s odstupom 10, 20 a 25 rokov po určitých
modifikáciách (4, 5, 6, 7).
Pri hodnotení annoyance v komparatívnej štúdií za obdobie desiatich rokov (1989 – 1999)
sme použili klasickú trojstupňovú hodnotiacu škálu odpovedí na rušenie dopravným hlukom
(0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší) (4, 5, 6).
V neskoršom období (roky 2000 – 2013) sme využili nové možnosti hodnotenia
obťažovania hlukom pomocou päťstupňovej hodnotiacej škály odpovedí na rušenie
dopravným hlukom (0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší, 3 = ruší veľmi, 4 = ruší extrémne) a
autorizovaný Dotazník o obťažovaní hlukom sme modifikovali podľa odporúčaní expertov z
výskumného tímu ICBEN (The International Commission on the Biological Effects of Noise)
(8).
Informácie od respondentov sme získali pomocou priameho osobného rozhovoru.
Návratnosť dotazníka bola 90 %.
V štúdii sme sledovali niekoľko súborov vybraných skupín populácie v rôznych časových
intervaloch. Išlo vždy o mladých a zdravých jedincov – vysokoškolákov, ktorí tvorili
homogénnu vzorku populácie vzhľadom na vek, vzdelanie a životný štýl a bývali v danej
lokalite minimálne 4 roky.
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V súbore z roku 1989 bolo 511 vysokoškolákov – študentov Lekárskej fakulty UK v
Bratislave, 189 mužov a 322 žien. Exponovanú skupinu tvorilo 166 študentov a kontrolnú
skupinu 374 študentov. V súbore z roku 1999 bolo 857 probandov (374 v exponovanej
skupine a 483 v kontrolnej skupine). V súbore z roku 2009 bolo 659 probandov (280 v
exponovanej skupine a 379 v kontrolnej skupine). V súbore z roku 2013 bolo 932 probandov
(340 v exponovanej lokalite a 557 v kontrolnej lokalite) (5, 6, 7).
Probandi sa signifikantne odlišovali lokalizáciou bytu vo vzťahu k hlukovej expozícii,
dĺžkou pobytu v danej lokalite, výškou poschodia, orientáciou okien do hlučnej alebo tichej
ulice, neodlišovali sa vekom, pohlavím a životným štýlom (fajčenie, príjem alkoholických
nápojov), okrem zvýšeného príjmu destilátov v exponovanej oblasti.
Štatisticko-epidemiologické spracovanie bolo založené na bivariantnej a stratifikovanej
analýze (mnohonásobnej logistickej regresii). Na štatistickú analýzu súborov sme použili
programové balíky Epi Info™ 2007, SPSS 15 a S-Plus 6.0.
Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov meraní hlukovej expozície vo vonkajšom prostredí v exponovanej
lokalite v porovnaní s kontrolnou oblasťou sme zistili kontinuálny nárast záťaže dopravným
hlukom v sledovaných časových intervaloch 10, 20 a 25 rokov za odhadovaným limitom
zdravotne rizikového pásma – 65 dB (LAeq = 64,7 ± 2 dB vs LAeq = 67,0 ± 2 dB vs LAeq = 67,6
± 3 dB) (obr. 1). V kontrolnej oblasti boli ekvivalentné hladiny zvuku A nižšie v priemere
o 15 dB a v sledovaných časových intervaloch došlo skôr k ich poklesu (obr. 1)
Hodnoty ekvivalentnej hladiny zvuku LAeq v exponovanej oblasti vysoko prekračovali
limity dané národnou legislatívou v príslušných obdobiach, ako aj medzinárodné odporúčania.
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2 ***
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Obr. 1. Ekvivalentné hladiny hluku pred fasádou budovy v sledovaných oblastiach
(roky 1989, 1999, 2009, 2013)
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< 0,001

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie veľmi obťažujúco pôsobí premenný hluk vo
vonkajšom prostredí presahujúci svojou ekvivalentnou hladinou A 55 dB, mierne obťažujúco
pôsobí už pri ekvivalentnej hladine A 50 dB (1, 2, 9).
Hlukovú expozíciu v našich štúdiách sme objektivizovali pomocou ekvivalentnej hladiny
zvuku pri použití váhového filtra A, ktorú odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia,
najmä pri kontinuálnom širokopásmovom hluku (1, 2). Vzhľadom na charakter našej práce a
hlavne na jednotnosť metodiky sme zvolili ekvivalentnú hladinu zvuku A v dopoludňajších
hodinách ako indikátor rušenia.
Sledovanie hladín hluku vo večerných časových pásmach v exponovanej lokalite
poukázalo na kontinuálny charakter hluku a jeho vysoké hladiny aj vo večernom intervale,
keď hluk pôsobí zvlášť obťažujúco pre študujúcu mládež (10).
V skladbe dopravného prúdu v exponovanej lokalite prevažovali osobné automobily. V
časovom intervale od 17,00 – 18,00 h bolo viac autobusov, električiek a nákladných áut.
Skladba dopravného prúdu vo večernom intervale 20,00 – 21,00 h bola podobná z hľadiska
počtu osobných automobilov a električiek, čo poukazuje na kontinuálnosť dopravného prúdu
na frekventovaných komunikáciách v Bratislave. V kontrolnej lokalite bola cestná doprava
minimálna, boli tu len ojedinelé osobné automobily a autobusy. Električky a nákladné
automobily sa v skladbe dopravného prúdu nenachádzali (10).
Na základe vyhodnotenia údajov získaných pomocou dotazníka sme pozorovali nárast
hodnoty rizík obťažovania dopravným hlukom v intervale 10 a 20 rokov, po 25 rokoch
dochádza subjektívne k zníženiu obťažovania cestným dopravným hlukom pri zachovanej
signifikantnosti vzťahu. Zároveň sme zaznamenali nárast rušenia železničným hlukom
(električky). Hluk zo zábavných podnikov a zo susedných bytov predstavuje kontinuálne
významné riziko aj naďalej (tab. 1).
Výsledné hodnoty rizika neboli adjustované na skresľujúce, prípadne ovplyvňujúce
faktory (vek, pohlavie, faktory životného štýlu – fajčenie, konzumácia alkoholu a pod.),
vzhľadom na homogénnosť súboru a porovnávací charakter štúdie. Urobili sme len
stratifikáciu vzhľadom na pohlavie, ktoré však ako skresľujúci faktor neovplyvnilo významne
výsledky našej analýzy.
Tab. 1. Riziká z rôznych druhov komunálneho hluku (roky 1989, 1999, 2009, 2013)
Obťažovanie hlukom
(druh hluku)
Hluk z priemyslu
Letecký hluk
Dopravný hluk
Hluk zo susedných bytov
Hluk zo zábavných podnikov
Železničný hluk
Hluk zo zariadení domu

Riziká v roku
1989
OR (95 % IS)

Riziká v roku
1999
OR (95 % IS)

1,62 (1,14-2,35)**
0,46 (0,22-0,92)*
+
2,56 (1,93-3,42)***
+
1,71 (1,29-2,27)***
+
1,51 (0,90-2,52)
0,56 (0,31-0,98)*
+
0,57 (0,40-0,80)*

3,49 (2,48-4,21)**
0,87 (0,62-1,22)
+
6,01 (4,97-7,95)***
+
2,43 (1,99-3,03)***
+
3,90 (3,19-5,46) ***
2,06 (1,58-2,71) **
+
1,25 (0,98-1,58)

+
+

+

+

Vysvetlivky: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05
+
Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio
IS = interval spoľahlivosti; OR = odds ratio (odhad rizika, pomer šancí)
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Riziká v roku
2009
OR (95 % IS)

Riziká v roku
2013
OR (95 % IS)

2,27 (1,76-2,98)***
0,64 (0,44-0,91) *
+
5,41 (4,28-7,25)***
+
2,48 (1,99-3,19)***
+
3,60 (2,85-4,90)***
+
1,41 (1,04-1,92) *
+
1,22 (0,94-1,58)

1,63 (1,28-2,09)***
0,91 (0,62-1,34)
+
3,31 (2,68-4,08)***
+
1,70 (1,39-2,08)***
+
2,43 (1,96-3,01)***
+
2,08 (1,53-2,82) ***
+
0,97 (0,70-1,35)

+

+

+

+

Obe škály hodnotenia obťažovania hlukom (trojstupňovú a päťstupňovú) sme porovnávali
v časovom odstupe 10, 20 a 25 rokov.
Pri porovnávaní oboch škál v časovom odstupe 20 rokov sme zistili nárast rušenia
dopravným hlukom. V roku 1989 dopravný hluk rušil 22 % respondentov, v roku 2009 rušil
24 % respondentov, okrem toho však 14 % respondentov rušil veľmi a 6 % rušil extrémne, čo
zodpovedá podielu vysoko rušeného obyvateľstva v medzinárodným štúdiách (15 %) (11, 12).
Naše výsledky sú porovnateľné s výsledkami iných autorov porovnávajúcich obťažovanie
hlukom, rušenie psycho-sociálnej pohody a poruchy spánku v exponovanej a kontrolnej
lokalite (11, 12, 13). Vo vnútornom prostredí budov sa niektorí autori sústreďujú aj na
špecifickú oblasť nízkofrekvenčného zvuku do 160 Hz a infrazvuku v blízkosti frekvenčnej
hranice počuteľnosti vyznačujúceho sa výraznou akustickou energiou, ktorý môže mať za
následok rušenie spánku a duševnej práce (14). Prednosťou našej štúdie je porovnanie údajov
v desať, dvadsať a dvadsaťpäťročnom intervale.
Záver
V našej práci sme analyzovali trendy hlukovej záťaže obyvateľstva s odstupom 10, 20 a
25 rokov a rozpracovali metódu hodnotenia rizika expozície hluku v životnom prostredí
s možnosťou jej využitia aj pri iných fyzikálnych faktoroch ako vhodný metodický materiál
pri práci úradov verejného zdravotníctva.
Objektívne sme zistili kontinuálny nárast záťaže dopravným hlukom v exponovanej aj v
kontrolnej oblasti. Subjektívne sme pozorovali nárast hodnoty rizík obťažovania dopravným
hlukom v exponovanej skupine v intervale 10 a 20 rokov, po 25 rokoch došlo subjektívne k
zníženiu obťažovania dopravným hlukom pri zachovanej signifikantnosti vzťahu. Pripisujeme
to habituácii, prítomnosti iných skresľujúcich faktorov v danom súbore (rekonštrukcia
dopravnej infraštruktúry a stavebné úpravy budovy študentského domova), alebo rušivosti
hluku z iných zdrojov (železničný hluk, hluk zo zábavných podnikov, hluk zo susedných
bytov).
Tieto výsledky naznačujú potrebu preventívnych opatrení a interdisciplinárnej spolupráce
pri redukcii expozície komunálnemu hluku, ako aj nevyhnutnosti ďalšieho výskumu v tejto
oblasti vzhľadom na národné špecifiká.
Výsledky práce, ako aj jednotlivých štúdií, sa stali súčasťou databázy European Network
on Noise and Health (ENNAH) so špeciálnym zreteľom na mladšie populačné skupiny v
nových členských štátoch EÚ (15).
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SEISMIC WAVES GENERATED BY HUMAN ACTIVITY
AND THEIR EFFECTS ON THE PEOPLE1

S. Žiaran, M. Musil
Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia

Current experience confirms that strong, low frequency vibration generated by
mechanical systems can cause severe problems even in regions with little natural seismic
conditions therefore it is important to analyze and generalize the response of low
frequency seismic waves on people in the buildings and on indoor environments with the
intention to reduce their effects. The response of buildings and human beings on seismic
events depends on the type of excitation because there are differences between
earthquakes and mechanical vibrations and/or shocks, impacts (dynamic loading)
resulting from human activities which effect the conditions of the measured data. Any
data resulting from the observation of a physical process of some dynamic source can
broadly be described as deterministic or random. Sources of earthquakes are
dimensionally large and much deeper than most sources of vibration caused by human
activity. Earthquakes cause damage over large distances, are characterized by a much
larger flow of seismic energy, duration, and different types of seismic wave propagation.
Therefore, for the same evaluating parameter, for example, the peak values of the
measured objects parameters vary. In this respect, seismic measurements are affected by
the source of the dynamic loading (shock, impact, vibration and category of generated
signal – deterministic, random) and thus its frequency, duration and amplitude, where
the low frequency vibration must be considered: earthquakes, wind, blasting (1, 2),
mechanical impacts, machines installed in buildings and/or in the vicinity of these
structures, technological processes such as sawing, forging, shearing and forming
(3, 4, 5), chemical processes (6), transportation, construction activity and other sources
of unwanted seismic excitation.
The goal of this study was to perform a frequency analysis of the low frequencies
1

This contribution was made possible by the project “Improving the safety of nuclear installations in
seismic events” (ITMS project code: 26220220171), on the basis of support from the operational program
for research and development financed by the European fund for regional development and VEGA grant
1/0135/11 and 1/0197/12.
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vibration sources and their response on the people in the buildings, and indoor
environments (building facilities where humans were exposed to the vibration and shock
in respect to the comfort and annoyance of the occupants). From the frequency analysis
of the investigated sources, the reasons for seismic wave generation, transmission path,
and assessment of human comfort were determined.
The goals of investigation and measurement methods
The goal of experimentally testing machinery is, in addition to determining the
effects of low frequency waves (mechanical and acoustical vibration) on the buildings
and any resulting impact on the comfort of human beings situated in the area of these
buildings (7 – 10). In order to realize such an experimental test, it is necessary to:
− carry out the frequency analysis (fast Fourier transform – FFT analysis) of the
sources of these dynamic loads, which is usually used in the determination of
measuring points, dominant amplitude of low frequencies vibration, transmission
path – soil ground, etc., and analyze the sources of the generated seismic waves
(vibration) with respect to the important value, which can affect the measurements of
the structure where is the human being;
− analyze the source objects assembly and its vibroisolation or passive control system;
− determine the location of the monitored building (structure) with respect to the
source of the seismic waves, if it is known;
− appropriately select three (or in some special cases two) measurement directions, one
in the vertical direction and two perpendicular directions to each other in the
horizontal plane on the monitored structure and in indoor protected space. In the case
that the object is placed at a known location to the source of the seismic waves, two
measurement areas can be sufficient, where the measurement in the horizontal
direction coincides closely to the direction of the rays surface waves;
− measurement of the seismic wave amplitudes (source of the dynamic load on the
building and inside of the building) including the FFT analysis, during the entire
exposure of the building;
− measurement and analysis of secondary vibrations (background) and their assessment.
Measurement of the vibration signal on the mechanical system and of the seismic
waves on and inside the building was performed by using the Bruel & Kjaer frequency
analyzer 2515. This portable analyzer represents the system which guarantees reliability
in the measurement processes, analysis, and evaluation. Part of this system is the
piezoelectric accelerometer (type 4391 with sensitivity 1.0 pC/m·s -2) with a frequency
range of 1 Hz to 10 kHz (amplitude ±10 %), display and memory module. To identify the
energy dominant tonal frequency more precisely, the fast Fourier transform (FFT) analysis were
carried out using the frequency analyzer on the Bruel & Kjaer platform. The methodology
presented in the article can be applied also for other sources of very low frequency vibration.
Sensor mounting on the structural elements of the building must coincide with the
ISO 5348 standard with respect to accelerometers (11). The goal is to ensure that the
sensor correctly reproduces the motion of the structural element or foundation without
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interfering with the response, thus the upper areas of the foundation were selected as a
suitable element.
The output from the analyzer was transformed through a PC based DAQ
measurement card and processed such that the frequency spectrum would have a
documentary value.
The measurement device and its technical parameters must be calibrated before
measuring any seismic event. Other than the frequency range, for the type of signal, it is
also very important to select the appropriate type of averaging and number of averages
per unit time as well as a suitable time window (12). The definition of the measured
parameter, such as the vibration acceleration, velocity (strength of vibration) and other
performance parameters must be done. The time interval of the seismic signal is the
basis for determining the strength of the vibration, since this energy parameter is used to
evaluate the effect of the seismic event on the buildings and on human beings as well.
For example, basic parameters for vibration induced from blasting operations are
reported in (2). Before and after the measurement of seismic events, it is beneficial to
measure any secondary vibrations from external and/or internal sources of dynamic
loading.
Throughout the measurements other variables are recorded that are essential to the
frequency analysis, identification of measurement location (points) and their
corresponding frequency spectra, such as possible unique effects during the response
measurements (random impacts and shocks caused by human activities in the
surrounding areas). Such unique events, which can impact the correctness of the results,
are an essential part of seismic measurements. By means of FFT analysis, the amplitude
of the strong, low frequency components of the measured sources of vibration (sawmills
and dust separators) and their effect on the human beings in the building structures
(housing unit and an office) and/or their segments is determined and analyzed.
Sources of seismic waves and the object of dynamic analysis
Two sources of low frequency vibration were analyzed. Typical deterministic sources
of the low frequency vibration are machines with reciprocating motion such as sawmills
and unbalance rotating parts of machines and machineries. In this paper very strong low
frequency sources from sawmills and dust separators are analyzed. The parameters of
the analyzed sawmill is 340 rev/min, 55 kW, more than 10 tones in mass and its
mounting is on a large concrete block embedded 4 m into the earth without
vibroisolation or any passive control system. The ground is wet sand with gravel of
approximate density of 1 900 kg/m3 and the phase velocity of the seismic waves is from
1 500 m/s to 1 700 m/s. The speeds of the dust separator ventilator are 1 600 rev/min
and the ground similarly composed as in the previous cases. The dust separator fan
becomes unbalanced due to uneven dust build up on the blades.
The response structure measured is a three story housing unit with six apartments
and no basement, a family house and an office (see Figure 6), respectively. The housing
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unit was located approximately 80 m away from the source of the sawmills deterministic
excitation. The floor plan of the building and the measurement points for the source and
response vibration is shown in Figure 1. The plan also shows the seismic waves
direction of progression. The energy absorbed by each external wall of the structure can
be determined from the direction of the seismic wave rays.

HOUSING UNIT
Measurement points

Ground: sand with gravel
Density: approximately 1 900 kg/m3
Distance: approximately 80 m

Phase speed: (1 500 – 1 700) m/s

Measurement
points
Seismic wave rays
Acoustic waves

SAWMILL
Fig. 1 Source of the seismic wave with respect to the measured object, measurement points in the
sawmill and within the measured housing unit

Analysis and discussion of the vibration sources and response of seismic waves on
human being
From the frequency analysis the sources and reasons of mechanical vibration are
usually defined. Excitations (inputs) to a dynamic system progress with time, thereby
producing responses (outputs) which themselves vary with time. These are signals that
can be measured and/or recorded. An alternative graphical representation of the periodic
signal is given by the amplitude of each harmonic component of the signal which is
plotted against the corresponding frequency. This amplitude spectrum of the signal was
used, and it forms the basis of the frequency-domain representation. Note that this
representation is often more compact, and can be far more useful than the time-domain
representation. Note further that in the frequency-domain representation, the
independent variable is the frequency.
Spectrum from the frequency analysis of the measurement points on the sawmill, the
fundamental speed frequency was determined to be f o = 5.6 Hz and its abnormal
harmonic components of vibration can be seen in Figure 2. Significant vibration
amplitudes at the speed frequency and its harmonic are caused by the reciprocating
motion of the sawmill and large clearances in the sawmill guides (3, 4).
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Fig. 2 Frequency analysis of sawmill in horizontal direction

The second harmonic 11.2 Hz is significant, created by the reciprocating motion of
the saw frame and its loose clearances. The amplitude in the horizontal direction
depends on the magnitude of the clearance and the amplitude at the higher harmonic
grows with increasing clearances. Measurements in the vertical direction show smaller
amplitudes at higher harmonics and bigger amplitudes around the fundamental speed
frequency (Figure 3). The large clearance in the guides is confirmed by the significant
subharmonic frequency at 2.8 Hz, and by the second harmonic 11.2 Hz of the speed
frequency. Comparing the frequency spectra of the sawmill horizontal and vertical
vibration shows that both directions are needed for correctly assessing the response on
the housing unit. In terms of vibrodiagnostics, the frequency spectrum of the low
frequency vibration is more important in vertical direction, where the low frequency
region can be seen in more detail (Figure 3).
Seismic waves generated by low frequency vibration of the sawmill are transmitted
to the surroundings and usually have a negative effect on nearby buildings and their
occupants. Comparing the frequency spectra of the sawmill (Figures 2 and 3) and onethird octave band frequency response measured in the housing unit (Figure 4) (13), the
frequency conformity at the fundamental speed frequency of sawmill can be seen.
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Fig. 3 Frequency analysis of sawmill in vertical direction

The wave length at the significant speed frequency f o = 5.6 Hz is λ = (268-304) m
which is needed to determining the distance of the maximal amplitude of seismic wave
from the source. The maximal amplitude of the seismic wave is at the λ/4 and 3λ/4
which corresponds to a length of approximately 70 m and 220 m, respectively, for the
speed frequency. The apartment investigated in the housing unit is approximately 80 m
from the sawmill, which corresponds to a distance of λ/4 of the sawmill fundamental
speed frequency and therefore a significant discrete value of the acceleration vibration
level at the speed frequency was measured within the apartment. The energy of this
vibration can have negative effects on the health and comfort of the occupants and may
disturb the stability of the buildings structure. In this case, the occupants had been
complaining about the vibration of objects in the apartment such as a PC monitor, flower
bowls and even the visible vibration of a baby’s head while sleeping in a crib.
Fault detection is the first step in the overall process of diagnostics, prognostics and
the subsequent reduction in the amplitudes of seismic waves. Where the frequency
spectra are involved, the type of frequency analysis used also has greatly different
requirements than for diagnostics. To start, the faults may show up at any frequency over
a wide range, whereas once they are detected, it is possible to concentrate in detail on
the relevant frequency range. Moreover, since the faults are detected by changes in level,
the measurement accuracy is somewhat more important than in diagnosis, where
frequency accuracy and frequency patterns are more important. After the maintenance
and repair of the sawmill, the very strong low frequency vibration were reduced
substantially, subsequently the amplitude of seismic waves were reduced as well. In the
protected space the vibration intensity was reduced by approximately 33 % (3). The
second step, was to carry out proper sawmill vibroisolation, if it is needed (10).
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Fig. 4 One-third octave band frequency response of sawmills seismic wave in the vertical direction
of the housing unit

Dust separators as
vibration sources

Fig. 5 Transmission of vibroacoustic energy from the dust separators (inside the building – left)
and the office (right)

Other analyzed sources of low frequency vibration are dust separators with
unbalance ventilators. Dust separator build up a periodical vibration with large intensity.
On the chosen measurement points the value of acceleration was measured, that was
transferred through the frame of the separator to the concrete floor. The measuring
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points were chosen as near as possible to the contact point of the frame with the floor
(15).
The response object was an office room on the opposite side of the low frequency
vibration source as is shown in Figure 5.
The frequency analyses on the structure of the dust separators has shown an
important transmission of vibration amplitude from the basic speed frequency of
(24.4 Hz) generated from a ventilator attached to an electromotor on the top of these
separators. In the frequency spectrum, only the speed frequency and its higher harmonic
components of the frequency were shown. These frequencies (components) characterize
an important unbalance in the rotating parts of the separator and the non-linearity of the
construction (Figure 6).
It is typical for a dust separator that an unbalance of rotating parts occurs as a
consequence of uneven dust buildup on the rotating parts. Thus it is a matter of time
until the separator becomes a strong source of low frequency vibration dangerous not
only for human beings but also for buildings structures. In these cases it is needed to
carry out suitable vibroisolation of such mechanical system (10).
The frequency spectrum in Figure 6 (bottom) shows the measured vibration in the
office of the exposed building (see Figure 6). Measurements were done on the floor of
the office in different positions (one meter from one another).
The frequency spectrum of the dynamic loading on the office floor changes after the
movement of the measuring points but not significantly. A significant change is visually
observable on some objects in the office. For example, an office table was measured,
whose energetic value was three times higher than that measured on the office floor
(approximatelly 103 dBacc ). This value is already dangerous for health and comfort of
human beings (9). Frequency measured in the exposed building is identical with the
frequency spectrum of the main source – dust separators, whose are the main reasons of
the office and building vibration.
The frequency analyses of the dust separator have shown that this separator as a
whole is excessively loaded from its own source of vibration. Such a large dynamic
loading of the mechanical construction is not only influencing the surroundings but also
the construction itself. A frequency analysis from periodical dynamic loading of the
separator has shown that this loading includes an energetically strong low frequency
vibration. The highest values were measured at the frequency of 24.4 Hz and its
harmonic frequencies until the fourth harmonic. Low frequencies are not only dangerous
for human beings but also for the buildings construction,. Besides the vibration loading
on the building construction the vibration also transforms into acoustic energy. There is
a possibility that standing waves may occur which would add to negative effects on
human health [10].
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Fig. 6 Frequency spectrum of the dust separator vibration (up),
and response in the protected space (below)

The frequency of 24.4 Hz induces a seismic wave in the concrete construction with a
wave length of 70 m. The maximum amplitude from this seismic wave will appear at the
λ / 4 and 3λ / 4 values. The first maximum amplitude value ( λ / 4 ) will be reached at
17 m, which corresponds to the distance between the source and the office.
Analyses of the dynamic loading on humans
Structural vibration to which human beings are exposed in buildings can be felt by
the occupants and can affect them in many ways. Particularly, their comfort and quality
of life may be reduced (7, 8, 16, 17).
Human beings are exposed to different sources of vibration, shocks and impacts
which affect the human body and its health and comfort. Under these circumstances the
human body is acting like a complex mechanical system with passive biodynamic
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properties such as receiving, transmitting and absorbing mechanical energy. The
observed range of frequency which has possible negative effect on humans is anywhere
from 0.1 Hz to 5 kHz. The most dangerous frequency is from 0.01 Hz to 100 Hz, which
is enforced also by legislative. Frequency decomposition of vibration from sawmills and
dust separators are operating at the beginning of this frequency region. Mechanical
vibrations resulting from sawmill operations, dust separator machinery and similarly
machinery with a given frequencies and amplitudes have a tendency to contribute to
human health problems. For example it can cause problems with reading, biodynamic
and psychometrics, gastro-intestinal activities and so on as is introduced in (18). The
vibration affects mostly the waist spine and the nervous system. Residents of the
dwellings felt uncomfortable and they were not able to concentrate properly. It affects
their productivity. Complaints of such symptoms were confirmed by the occupants of the
investigated protected spaces.
Conclusions
In the measurement of seismic waves generated by periodic excitation from large
rotating machines and/or mechanical systems with reciprocating motion, negative effects
on the human being can be observed. The problem of low frequency vibration sources,
transmission and their influence on buildings and humans is currently of great interest.
Especially, their effects on human being which may cause damage of physical health and
to create mental problems when a person is exposed to these frequencies for a longer
time.
The goal of the paper was to carry out the frequency analysis of low frequency
vibration for the given mechanical systems (sawmills and dust separators) which
generate seismic waves that were transmitted to apartments, family houses and offices,
and to analyze the problem so that the problem can be eliminated.
The results of the frequency analysis, and the consequent measures shows that the
most effective way to reduce very strong energy of low frequency loading is to perform
vibrodiagnostics and on the basis of this, carry out proposed repairs. Of course, it is
necessary to do periodic or permanent condition monitoring of the mechanical systems.
In most cases, after the elimination of these problems the vibration in protected spaces
and offices has been significantly reduced or eliminated altogether.
The second possibility is to absorb or consume a portion of the energy of vibration, thereby
reducing energy-dissipation demands on the primary structural members and minimizing the
generation of significant seismic waves. This can be done by passive systems – vibroisolation,
controlling forces develop at the locations of the mechanism itself. The energy necessary for
generating these forces is provided through the motion of the mechanism during dynamic
excitation. The relative motion of the mechanism defines the amplitude and the direction of the
controlling force.
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Životné podmienky a zdravie, 2014

VÝZNAM KOMPLEXNÉHO POSÚDENIA VNÚTORNÉHO OBYTNÉHO
PROSTREDIA PRI PREVENCII HLUKOVEJ ZÁŤAŽE
L. Mihalčík1, D. Dlhý2
1

2

Oddelenie fyzikálnych faktorov prostredia, RÚVZ Bratislava
Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta STU, Bratislava

Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú tie, ktoré chránia a kladne
ovplyvňujú zdravie ľudí. Preambula zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
(1) deklaruje verejné zdravie ako úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ekonomickej úrovni spoločnosti. V uvedenom
kontexte životné podmienky, ako jeden z určujúcich determinantov zdravia, predstavujú
fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému
zdraviu, ale aj podmienky bývania, odpočinku a telesnej kultúry, vrátane spôsobu výživy
a pod.
V prieskumoch a dotazníkoch zameraných na kvalitu bývania v USA publikovaných v 90.
rokoch 20. storočia získavali popredné umiestnenia napr. nasledovné kritériá (13):
− vhodná orientácia na svetové strany,
− dostatočné tepelno-izolačné a akumulačné vlastnosti budovy,
− dostatok denného svetla a preslnenie bytu,
− dostatočná zvuková izolácia vnútorného obytného priestoru od vonkajších zdrojov hluku,
− dostatočné prevetrávanie vnútorného obytného priestoru zabezpečujúce vhodnú ionizáciu
vnútorného ovzdušia ako aj kvalitu a čistotu vzduchu z hľadiska obsahu CO2,
zapáchajúcich látok alebo iných odérov,
− minimálne energetické straty únikom tepla z vnútorného do vonkajšieho prostredia hlavne
v zimnom období a pod.
Splnenie protichodných požiadaviek, z ktorých sa mnohé musia zabezpečovať počas
celého roka aj v nočnom intervale, predstavuje náročný technický a technologický problém
každej stavby a vyžaduje spoluprácu jednotlivých špecialistov. Napríklad hluk a infrazvuk vo
vnútornom chránenom obytnom prostredí sa v súlade s platnou legislatívou SR (2) hodnotí
v danom interiéri vtedy, ak sa prekračujú prípustné hodnoty hluku pred oknami chránenej
miestnosti, pričom musia byť súčasne splnené minimálne požiadavky na kvalitu prevetrávania
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interiéru v súlade so súvisiacim predpisom (3). Uvedená skutočnosť sa stáva kritickou najmä
v nočnom intervale.
Odporúčania WHO a Európskej komisie
Nočný hluk v prostredí mestských aglomerácií ovplyvňuje obyvateľov predovšetkým jeho
prienikom cez okná do interiérov, a to najmä v letnom období, keď ľudia nevyhnutne spia aj
pri otvorených oknách. Ak však nočný hluk vo vonkajšom prostredí dosahuje vysokú úroveň,
obyvatelia majú tendenciu zatvárať okná v spálni. Štúdie citované v (11) zistili, že viac ako
50 % respondentov zatvára okná spální vtedy, keď hladiny hluku (LAeq) z dopravy prekročia
hodnotu 55 dB vo vonkajšom prostredí. Štúdia SZU Praha (15) uvádza pre hodnotu 55 dB
(LAeq) až 66 % respondentov spiacich pri otvorených oknách. Obyvatelia so zatvorenými
oknami uvádzajú v dotazníkoch zníženie porúch spánku v dôsledku hluku, ale na druhej
strane uvádzajú nárast porúch spánku v dôsledku nedostatočného vetrania (11).
Citované odporúčania WHO predpokladajú hodnotu zvukovej izolácie alebo
nepriezvučnosť spálňového okna vo vetracej polohe 15 dB, keď by sa malo dať zaspať s
minimalizovaním porúch spánku alebo bez prerušovania spánku. Z tab. 1, ktorá uvádza
prahové hladiny vplyvu na spánok bez pozorovaných nepriaznivých účinkov na zdravie
(NOAEL) podľa (11), potom vyplýva, že dopravný hluk pri maximálnych hlukových
udalostiach vo vonkajšom prostredí pred oknom spálne by nemal presahovať hodnoty
približne 57 dB pre zabezpečenie dobrej kvality spánku a pri predpokladanom prevetrávaní
spálne oknom vo vetracej polohe.
Tab. 1. Prahové hladiny bez pozorovaných nepriaznivých účinkov na zdravie (NOAEL) sledované v spánkovom
laboratóriu podľa (11)
Prahová hladina vyjadrená
indikátorom L Amax,in (dB)

Vplyv na spánok
Biologické efekty (motilita, EEG, štruktúra spánku)
Kvalita spánku (prebudenie, skrátenie doby spánku, nárast motility)

32 – 35
42

Vetranie vnútorného prostredia a hluk, legislatíva definujúca požiadavky na vetranie
budov
Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. (3) uvádza, že všetky vnútorné priestory s dlhodobým
a krátkodobým pobytom ľudí musia byť vetrané, a to prirodzeným spôsobom, t.j. otváraním
okien, alebo nútene v prípadoch, keď sa otváranie okien nepredpokladá. Predpis sa odvoláva
na normu STN EN 15251 týkajúcu sa hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, v ktorej
sa definuje požadovaná výmena vzduchu v obytných miestnostiach bytu a ubytovacích
zariadeniach (8). Tab. 3 uvádza príklady intenzity vetrania pre obytné budovy. Jednotlivé
obytné miestnosti sú zaradené do 3 kategórií podľa úrovne senzitivity užívateľov, resp. podľa
úrovne očakávania percenta nespokojných užívateľov. Kategórie sú definované v tab. 4.
Na základe definovania normalizovaného litra vzduchu podľa ISO 6358 je možné
prepočítať hodnoty uvádzané v tab. 3 z l/s na m3/h podľa tab. 5.
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Tab. 2. Prahové hladiny vonkajšieho hluku pred oknom obytnej miestnosti bez pozorovaných (NOEL) a s
pozorovanými nepriaznivými (LOAEL) účinkami na zdravie v nočnom intervale podľa (11)
Prahová hladina
vyjadrená celoročným
indikátorom
L noc,out (dB)
30
40 *
40 – 55 *

Zdravotné účinky pozorované v populácii
NOEL – prahová hladina bez pozorovaných účinkov (biologických)
LOAEL – prahová hladina pozorovaných nepriaznivých účinkov na zdravie
Pozorované nepriaznivé účinky na zdravie (možná adaptácia)
Pozorované nepriaznivé účinky na zdravie s častým výskytom
nepriaznivých účinkov a so vzrastom rizika kardiovaskulárnych ochorení
* Okrem citlivých skupín obyvateľstva

> 55 *

Tab. 3. Príklady intenzity vetrania pri obytných budovách (STN EN 15251)
Obývacie izby a spálne
pre množstvo
Množstvo odsávaného vzduchu [l/s]
Kategória
vonkajšieho vzduchu
[l/(s.m2]
[1/h]
[l/(s.osoba)]b [l/(s.m2)]
kuchyňa
kúpeľňa
toaleta
I
0,49
0,7
10
1,4
28
20
14
II
0,42
0,6
7
1,0
20
15
10
III
0,35
0,5
4
0,6
14
10
7
a) Intenzita výmeny vzduchu vyjadrená v l/(s.m2) a v 1/h vzájomne korešponduje, ak je výška stropu 2,5m.
b) Počet užívateľov sa môže určiť na základe počtu postelí. Ak existujú národné predpoklady, musia sa
použiť; môžu sa odlišovať na energetický výpočet a na výpočet kvality vzduchu
Intenzita výmeny
vzduchu a)

Tab. 4. Opis použiteľnosti jednotlivých kategórií podľa STN EN 15251
Kategória
I
II
III

Vysvetlenie
Vysoká úroveň očakávania a odporúča sa pre priestory užívané veľmi senzitívnymi
užívateľmi so špeciálnymi požiadavkami, ako sú telesne postihnutí, chorí, veľmi malé deti
a starší ľudia
Normálna úroveň očakávania – má sa použiť pre nové a rekonštruované budovy
Prípustná, priemerná úroveň očakávania – môže sa použiť pre existujúce budovy

Tab. 5. Prepočet vymieňaného vzduchu podľa tabuľky 3 na m3/h podľa ISO 6358
Kategória
I
II
III

Intenzita výmeny
vzduchu
[m3/(h.m2]
1,8
1,5
1,3

[1/h]
0,7
0,6
0,5

Obývacie izby a spálne pre
množstvo vonkajšieho vzduchu
[m3/(h.osoba)]
36
25
14

[m3/(h.m2)]
5,0
3,6
2,2

Množstvo odsávaného vzduchu
[m3/h]
kuchyňa
100
72
50

kúpeľňa
72
54
36

toaleta
50
36
25

Vetranie obytných miestností
Vetranie obytných miestnosti je možné realizovať, ako sme už uviedli, dvoma základnými
spôsobmi. Priamo oknom, čo má za následok zníženie nepriezvučnosti obvodového plášťa
práve pootvorením okna, alebo pri zachovaní zatvoreného okna pomocou rôznych typov
vetracích systémov, vetracích mriežok alebo drážok a pod. s rôznou hodnotou indexu
zvukovej izolácie (DnT,w), pričom účinnosť prevetrania závisí aj od prirodzeného alebo
vynúteného tlakového rozdielu exteriéru a interiéru.
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Obr. 1. Graf pre stanovenie potrebnej dĺžky vetrania T v danej hodine podľa vzťahu (1) v závislosti od
vonkajšieho hluku a požadovanej hladine hluku v interiéri

Vetranie obytných miestností pootvoreným oknom
Ak predpokladáme dostatočný tlakový rozdiel medzi exteriérom a interiérom
posudzovanej obytnej miestnosti, je možné podľa vzťahu (1) na základe predpokladanej
nepriezvučnosti Rw pootvoreného okna určiť čas, ako dlho je možné okno ponechať otvorené
a miestnosť takýmto spôsobom vetrať pri dodržaní požadovanej hladiny hluku v danej hodine.
Predpokladanú hladinu hluku LAeq,int (dB) je možné stanoviť výpočtom alebo graficky
nasledovne:
L Aeq,int = L Aeq,ext,2m – Rw + 10. log (T/60)

(1)

L Aeq,int je legislatívne požadovaná hladina hluku v interiéri v dB (vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.),
L Aeq,ext,2m je ekvivalentná hladina hluku 2 m pred fasádou v dB,
T je potrebný čas vetrania pootvoreným oknom v minútach pre každú hodinu referenčného intervalu,
Rw je index nepriezvučnosti pootvoreného okna, pričom sa predpokladá: Rw = 10 až 15 dB v závislosti
od veľkosti škáry, uhla sklopenia, resp. otvorenia okna a pod.

Vetranie obytných miestností zatvoreným oknom pomocou vetracej štrbiny
V prípade, že existuje požiadavka na zabezpečenie nepretržitého, t.j. 24 h, resp. 8 až 10 h
vetrania, napríklad počas spánku a bez možnosti opakovaného otvárania a zatvárania okna,
(napr. prípad nadlimitného vonkajšieho hluku z dopravy pred vetracím oknom), požadovanú
výmenu vzduchu vrátane zabezpečenia prípustných hladín hluku v interiéri podľa (2) je nutné
realizovať vetraním pomocou vetracej štrbiny, mriežky, drážky, vetracieho otvoru a pod. Pre
takéto systémy trvalého prevetrávania obytných miestností je nutné celoročne zabezpečiť
dostatočný tlakový rozdiel zabudovaným vzduchotechnickým zariadením s odvodom vzduchu
napr. pomocou lokálnych alebo centrálnych podtlakových systémov vetrania. Množstvo
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odvádzaného vzduchu by malo byť ekvivalentné požadovanému množstvo privádzaného
čerstvého vzduchu cez vetracie mriežky a pod. vzhľadom na menovitý počet osôb v súlade
s tab. 3 až 5, pričom sa musí dodržať zásada tlakového spádu v smere z čistejšieho do menej
čistého prostredia (obr. 2). Posledne menovaná zásada súčasne otvára doteraz prakticky
neriešenú problematiku kvality nasávaného vonkajšieho vzduchu vetracími štrbinami
a otvormi situovanými na obytných fasádach bytových domov umiestnených v tesnej
blízkosti významných dopravných koridorov a križovatiek.

Obr. 2. Príklad systémového riešenia podtlakového núteného prevetrávania
vnútorného obytného prostredia (zdroj AERECO)

Uvedené systémy núteného prevetrávania kladú navyše zvýšené požiadavky na životnosť
a hluk zabudovaných vzduchotechnických zariadení vyžarovaný do interiérov chránených
obytných miestností, nakoľko sa pri podtlakových systémoch predpokladá tzv. prahové
prevetrávanie bytových interiérov, keď interiérové dverné krídlo sa nemôže štandardne
dotesniť dverným prahom. Takéto stavebno-technické prevedenie dverí samozrejme veľmi
oslabuje výrobcom deklarovanú hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti zatvoreného a tesného
interiérového dverného krídla. Aj túto skutočnosť musí brať do úvahy projektový návrh
trvalého prevetrávania obytných miestností pri zatvorených oknách na vetracej fasáde
budovy. Na uvedenú skutočnosť musia pamätať aj regionálni hygienici pri objektivizácii
faktorov v rámci kolaudačných meraní a schvaľovaní takto realizovaných bytových domov.
Nepriamou výhodou trvale prevetrávaných interiérov, najmä v detských izbách
a spálňach, môže byť napr. priaznivejšia radónová bilancia v porovnaní s trvale uzatvorenými
a prakticky dokonale tesnenými plastovými profilmi nových okien alebo tzv. eurookien.
Realizovaný experiment
V experimente sme testovali index zvukovej izolácie DnT,w fasádnych stien nových
obytných domov so zatvorenými vetracími oknami, oknami vo vetracej polohe alebo oknami

274

vybavenými vetracími štrbinami. Merania sme realizovali ako súčasť meraní pre účely
prípadovej štúdie (16, 17) pri 24 h meraniach dopravného hluku v blízkosti významných
dopravných koridorov v Bratislave. Pre merania sme vytypovali byty spravidla na vyšších
poschodiach bytových domov. Výber z meraní v 15 lokalitách v širšom centre Bratislavy sme
použili pre výpočet DnT,w ako rozdiel hladín LAeq,1h vo vonkajšom prostredí cca 1,5 m pred
fasádnym oknom a vo vnútornom obytnom prostredí, kde sme merací mikrofón umiestňovali
približne v strede nezariadených bytových interiérov.
Výsledky uvedené na obr. 3 poukazujú v prvom pohľade na priaznivé hodnoty zvukovej
izolácie DnT,w fasádnych stien, resp. okien vo vetracej polohe z hľadiska ochrany zdravia
v porovnaní s vyššie citovanými údajmi podľa WHO (11) alebo uvedenými vo vzťahu (1),
kde pre okno vo vetracej polohe sa uvažuje činiteľ nepriezvučnosti pootvoreného okna ako
hodnota Rw = 10 až 15 dB.

Obr. 3. Index zvukovej izolácie ∆L ~ DnT,w ako rozdiel hladín vo vonkajšom prostredí a vnútornom
obytnom prostredí získaný z 24 h meraní dopravného hluku v blízkosti významných
dopravných koridorov hlavného mesta SR.

Na druhej strane treba konštatovať, že projektovaná výmena vzduchu, najmä pre
vzduchový kanál na obr. 3, t.j. vetraciu štrbinu zabudovanú v okne alebo samostatný vetrací
otvor na fasádnej stene a pod., nie je zaručená bez trvalého chodu príslušného podtlakového
ventilátora. Výsledky prezentované na obr. 3 predstavujú prevádzkové merania, pri ktorých
neboli v činnosti podtlakové vetracie systémy, ktoré môžu vplývať na hluk v interiéri daného
bytu a ani sa nerealizovali skúšky prevetrávacej účinnosti alebo stanovenia vzduchovej
priepustnosti zabudovaných vzduchotechnických systémov na stavbe v súlade s (23, 24).
Navyše, merania na stavbách sú spravidla vždy zaťažené vyššími neistotami v porovnaní
s laboratórnymi meraniami.
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Záver
Význam komplexného hygienického posúdenia najmä vnútorného bytového prostredia
rastie úmerne s tlakom investorov na výstavbu bytových domov v dotyku s dopravnými
koridormi alebo mestskými centrami, kde dodržanie zdravých životných podmienok naráža
na protichodné požiadavky a často prináša zvýšené riziko pre zdravie tam žijúcej populácie.
Z uvedeného pohľadu možno pomenovať tzv. hygienickým oknom také
stavebnotechnické zariadenie, resp. systém budovy, ktoré zabezpečuje komplexné a súčasné
plnenie legislatívnych požiadaviek na biofyzikálne parametre vnútorného obytného
prostredia, t.j. najmä na hluk, tepelno-vlhkostné a mikroklimatické podmienky, vrátane
požadovanej infiltrácie, ako aj denného osvetlenia a preslnenia s dôrazom na nerušený spánok
obyvateľov počas celého roka.
V prípade jednoduchých praktických aplikácií na stavbách to môže byť aj okno, ktorého
index zvukovej izolácie alebo nepriezvučnosti je stanovovaný pri súčasnom zabezpečení
menovitého alebo projektovaného prevetrávania danej obytnej miestnosti, t.j. okno v polohe
vetranie alebo mikrovetranie, resp. zatvorené okno s vetracími štrbinami alebo kanálmi
a funkčným podtlakovým ventilačným systémom a pod.
K vyššej úrovni prevencie a k znižovaniu rizika zdravia zo stresových faktorov
v novopostavených budovách na bývanie môžu v budúcnosti prispieť aj nasledovné návrhy a
skutočnosti:
− Súbeh protichodných požiadaviek pri tzv. hygienickom okne môže spoluvytvárať tlak na
projektovanie stavieb s tzv. tichými fasádami (18) a v urbanizme aj na zákonnú potrebu
definovania tichých oblastí a zón spojených s parkovou zeleňou a lepším využívaním
protihlukovej bariérovej zástavby v súlade s poslaním a cieľmi smernice 2002/49/EC (10).
− Pomôcť môže aj zosúladenie legislatívy a doplnenie metodík pri príprave UPD a PD pre
stavebné povolenia z pohľadu komplexného dodržania legislatívnych požiadaviek na
biofyzikálne parametre prostredia, pričom platná legislatíva pre rozhodnutie o umiestnení
stavby (4, 5) v spojení s (1) vytvára dobrý základ na plnenie zásad prevencie v
predprojektovej a projektovej príprave.
− Splnenie všetkých projektovaných parametrov vnútorného prostredia stavieb na bývanie
situovaných v kritických lokalitách musí byť po realizácii stavby predmetom
objektivizácie a merania pre schvaľovacie procesy pri kolaudácii vrátane stanovenia
vzduchovej priepustnosti tlakových prevetrávacích systémov (20 až 25) ako aj indexu
stavebnej nepriezvučnosti okenných systémov a vybraných deliacich konštrukcií ako
doplnkových hygienických parametrov zdravého bývania (3, 9).
− Zlepšenie vzájomnej súčinnosti zodpovedajúcich štátnych orgánov v prípravných a
schvaľovacích procesoch stavieb na bývanie situovaných v kritických lokalitách so
zvýšeným rizikom pre zdravie.
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PERIFERNÍ NEUROPATIE Z VIBRACÍ A PŘETĚŽOVÁNÍ HORNÍCH KONČETIN
– KORELACE MEZI SYMPTOMY A ELEKTROMYOGRAFICKÝMI NÁLEZY
A. Šplíchalová1,2, V. Pavuková2, D. Vaňková2, H. Tomášková1,2
1

2

Oddělení pracovního lékařství, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF, Ostravská univerzita, Česká republika

Onemocnění periferních nervů horních končetin v důsledku působení vibrací a lokální
svalové zátěže jsou dlouhodobě nejčastější nemoci z povolání v ČR. Suverénně dominantní
diagnózou je syndrom karpálního tunelu, který byl v roce 2012 hlášen téměř v 93 % všech
případů profesionálních neuropatií z vibrací a přetěžování končetin (3). Přesto
elektromyografické (EMG) vyšetření u pracovníků v uvedených rizicích nebylo donedávna
základní součástí náplně pracovnělékařských prohlídek. V aktualizované verzi standardu
Společnosti pracovního lékařství od ledna 2012 sice bylo zmiňováno, ale závaznou právní
úpravu přináší až vyhláška o pracovnělékařských službách platná od 3. dubna 2013 (12).
Podle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky je do základní náplně vstupních a výstupních prohlídek u
faktoru vibrací přenášených na ruce a lokální svalové zátěže zařazeno i EMG vyšetření, a to
v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů. Při periodických
prohlídkách je obvykle doporučováno, stejně jako dosud, indikovat EMG vyšetření až na
základě typických subjektivně udávaných potíží, to je však už mnohdy pozdě a postižení
nervů již dosahuje těžkých forem onemocnění.
Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry lze při pracovnělékařských prohlídkách při indikaci
elektromyografického vyšetření spoléhat na udávané subjektivní potíže, týkající se postižení
periferních nervů rukou.
Sledované soubory a metody
Epidemiologická studie zahrnovala dva soubory. První sledovaný soubor byl složen z 215
mužů, pracovníků velké železářské a strojírenské firmy, kteří pracují v riziku vibrací
přenášených na horní končetiny 3. kategorie. Druhý soubor tvořilo 236 pracovnic (výhradně
ženy) velkého montážního podniku, které pracují v 3. kategorii rizika lokální svalové zátěže
(dále také LSZ). Základní charakteristika sledovaných souborů je uvedena v tabulce 1. Rozdíl
v průměrném věku mezi soubory nebyl významný, ženy byly o cca 2,5 roku starší.
Signifikantní rozdíl byl u průměrné doby expozice u současného zaměstnavatele, který je
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podmíněn dobou existence samotné firmy. Muži byli zaměstnanci podniku s dlouhou tradicí,
proto jejich průměrná i maximální doba expozice byla delší než u žen, které pracovaly v
montážním podniku v nově vzniklé průmyslové zóně (tab. 1).
Tab. 1. Základní charakteristika sledovaných souborů
Charakteristika
(v letech)
Věk
Expozice riziku
ve firmě

Soubor mužů v riziku vibrací
N = 215
Průměr
SD
Min. Max.
34,3
11,4
18
62
6,4

8,0

0

40

Soubor žen v riziku LSZ
N = 236
Průměr
SD
Min.
Max.
36,7
10,5
18
62
1,0

1,1

0

4

p-hodnota
0,0204
< 0,001

Informace o zdravotním stavu, profesionální expozici, konkrétních subjektivních obtížích
týkajících se poškození periferních nervů horních končetin i výsledky objektivního EMG
vyšetření, byly získány ze zdravotnické dokumentace z pracovnělékařských prohlídek.
Subjektivní potíže s horními končetinami byly zaznamenány v dotazníku a otázky byly
zaměřené na iritační i zánikovou symptomatologii (bolest, mravenčení, snížená citlivost prstů
na dotek, snížená obratnost prstů ruky při jemných pohybech, vypadávání předmětů z rukou,
ztuhlost, křeče prstů rukou, úbytek svalové síly v rukách apod.). Pokud vyšetřovaná osoba
zodpověděla kladně alespoň na jednu z uvedených otázek, byla zařazena k osobám
udávajícím potíže. EMG vyšetření bylo realizováno a hodnoceno neurologem. S ohledem na
různý charakter obou souborů (pohlaví, riziková práce), byly soubory hodnoceny zvlášť. Pro
popis souboru byla použita popisná statistika, pro vyhodnocení věku a délky expozice byl
požit t-test pro dva výběry. Pro analýzu vtahů mezi nálezy EMG a sledovanými znaky byl
použit χ2 test, případně Fisherův exaktní test (n ≤ 5). Statistické testy byly hodnoceny na
hladině významnosti 5 %. Pro zpracování byl použit program Stata v. 10.
Výsledky
Ze sledování obou souborů vyplývá, že 52 % mužů a 30 % žen mělo EMG vyšetřením
zjištěný nález senzitivní leze nebo určitý stupeň postižení i motorického vedení periferních
nervů rukou (tab. 2).
Tab. 2. Charakteristika EMG nálezů u obou sledovaných souborů
EMG nález
Fyziologický nález
Senzitivní leze
Lehká motorická porucha
Středně těžká motorická porucha
Těžká motorická porucha

Soubor mužů v riziku vibrací
N = 215
Počet
[%]
104
48,4
43
20,0
56
26,0
11
5,1
1
0,5

Soubor žen v riziku LSZ
N = 236
Počet
[%]
165
70,0
30
12,7
23
9,8
12
5,1
7
2,4

Typické subjektivní potíže s horními končetinami, související s poškozením periferních
nervů udalo 27 % mužů v riziku vibrací a 20 % žen v riziku přetěžování rukou. Výsledky
hodnocení validity subjektivně udávaných potíží k výsledku objektivního EMG vyšetření
prokázaly velmi nízkou senzitivitu. Pouze 39 % mužů a 31 % žen s pozitivním EMG nálezem
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udávalo při pracovnělékařské prohlídce subjektivní potíže (tab. 3). Specificita subjektivních
potíží k EMG nálezu byla u obou sledovaných souborů vysoká – 86 % u mužů v riziku
vibrací, 85 % u žen v riziku přetěžování rukou.
Tab. 3. Hodnocení senzitivity subjektivních potíží k EMG nálezu u obou souborů
Soubor

Potíže

Muži v riziku vibrací

Ženy v riziku LSZ

Ano
Ne
Celkem
Ano
Ne
Celkem

Pozitivní
43
68
111
22
49
71

EMG
Negativní
15
89
104
24
141
165

Celkem
58
157
215
46
190
236

Senzitivita
(95 % IS)
39 %
(30 % - 48 %)
31 %
(21 % - 41 %)

Senzitivita udávaných symptomů sice stoupala se závažností EMG nálezů, ale i u
nejtěžších motorických poruch dosahovala jen 58 % u mužů a 55 % u žen (tab. 4).
Tab. 4. Senzitivita subjektivních potíží k EMG podle stupně EMG poruchy
Hodnota senzitivity
Muži v riziku vibrací
Ženy v riziku LSZ
[%]
[%]
35
23
38
22
58
55

Stupeň EMG poruchy
Senzitivní leze
Lehká motorická porucha
Středně těžká a těžká motorická porucha

S ohledem na jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek byla senzitivita
subjektivních potíží vůbec nejnižší u vstupních prohlídek, u kterých dosahovala 23 % u mužů
a dokonce jen 16 % u žen; nejvyšší byla u výstupních prohlídek (tab. 5).
Tab. 5. Senzitivita subjektivních potíží k EMG podle druhu prohlídky
Druh pracovnělékařské prohlídky
Vstupní
Periodická
Výstupní

Hodnota senzitivity
Muži v riziku vibrací
Ženy v riziku LSZ
[%]
[%]
23
16
43
37
50
66

Diskuze
Výsledky studie potvrdily, že u pracovníků v riziku vibrací a lokální svalové zátěže
v rámci pracovnělékařských prohlídek se nelze při indikaci EMG vyšetření spoléhat na jimi
udávané potíže. Výsledky prokázaly velmi nízkou senzitivitu subjektivně udávaných potíží u
obou sledovaných souborů – 39 % u mužů v riziku vibrací a 31 % u žen v riziku lokální
svalové zátěže.
Na diskrepanci mezi subjektivními obtížemi a EMG vyšetřením v pracovnělékařské péči
upozornily některé české studie (5, 6, 7), a to jak ve smyslu disimulace, tak i agravace
a simulace potíží. Jak uvádí Pelclová (10), pracovníci nemusí vždy udat své potíže díky
značným socioekonomickým dopadům, které jim výsledky vyšetření mohou přinést. Podle
autorky zaměstnanci mnohdy disimulují proto, aby nepřišli o práci v riziku, která může být
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také lépe placena než práce neriziková (10). Zálešák vidí příčinu disimulací rovněž v malé
vstřícnosti našich zaměstnavatelů při doporučení úpravy pracovního zařazení či intenzity
rizikové zátěže (11). Mnohdy tak pracovník s nemocí či s ohrožením nemocí z povolání může
dostat spíše výpověď, než aby mu jeho zaměstnavatel zajistil úpravu či přeřazení na
nerizikovou práci. V současné době vysoké nezaměstnanosti si pracovníci s nižším vzděláním
obtížně hledají novou práci, zejména jedná-li se o osoby zdravotně znevýhodněny. Gromnica
a Straková (5, 6) naopak zaznamenali tendenci k simulaci příznaků s ohledem na objektivní
výsledek EMG vyšetření. Při vyšetření skupiny horníků s profesionálním onemocněním
horních končetin z vibrací, po pěti, deseti a patnácti letech od vyřazení z expozice
zaznamenali v důsledku rentových tendencí spíše agravaci a simulaci příznaků. Uvedení
autoři tak poukazují na možný profit vyplývající z přiznání nemoci z povolání a následných
ekonomických výhod specifických pro horníky (5, 6).
Zálešák (11) zdůrazňuje, že ve většině případů poškození periferních nervů rukou je pro
diagnózu rozhodující a naprosto postačující anamnéza a klinické vyšetření. Elektromyografie
slouží jako doplňkové vyšetření a jeho význam by neměl být přeceňován. Rovněž klade důraz
na to, že abnormální nález při elektrofyziologickém vyšetření ještě neznamená, že pacient trpí
syndromem karpálního tunelu a naopak, že normální nález vyšetření diagnózu syndromu
karpálního tunelu nevylučuje (11).
Senzitivita jednotlivých příznaků svědčících pro afekci periferních nervů rukou u
některých studií realizovaných na obecné populaci osob, tedy bez souvislosti s prací, je však
vysoká – bolest v 79 % (1), tzv. flick sign (protřepávání rukou) v 93 % (8), parestezie v 97 %
(8). Jiná studie zkoumala subjektivní příznaky mezi pacienty s neurofyziologicky potvrzeným
syndromem karpálního tunelu a bylo zjištěno, že přibližně 6 % všech vyšetřovaných rukou
s neurofyziologicky potvrzeným syndromem neprojevovalo žádné symptomy (9). Gomes a
kol. (4) prostřednictvím své studie poukazuje na to, že klinický obraz sám o sobě není
dostačující pro správnou predikci diagnózy syndromu karpálního tunelu. Udávají, že
kompresivní leze středového nervu v karpálním tunelu může být přítomna jak u pacientů bez
typických příznaků, tak i u pacientů s negativním neurofyziologickým nálezem (4).
Přes výše uvedené, panuje mezi odborníky shoda v tom, že EMG vyšetření by mělo být
indikováno zejména u nejasných a forenzně rizikových případů, tedy v případech uznávání
nemoci z povolání, při posttraumatických následcích a podobně (10, 11). V komplexu
diagnostických kriterií při uznávání profesionálních neuropatií z vibrací a přetěžování má
rozhodující význam výsledek objektivního EMG vyšetření. Z této skutečnosti se logicky
vychází i při posuzování zdravotní způsobilosti k práci při pracovnělékařských prohlídkách.
Vzhledem k výsledku této práce, který prokázal celkově nízkou senzitivitu subjektivně
udávaných potíží, je nutné komplexní sledování zdravotního stavu pracovníků v riziku vibrací
a lokální svalové zátěže doplnit i o objektivní EMG vyšetření. Spolehlivost udávaných potíží
byla v této studii hodnocena i s ohledem na jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek.
Nejnižší senzitivita byla u vstupních prohlídek, při kterých dosahovala 23 % u mužů a
dokonce jen 16 % u žen. Logickým důvodem disimulace se v tomto případě nabízí vysoká
motivace k získání nové práce. Nejvyšší míra spolehlivosti udávaných potíží byla zjištěna
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v rámci výstupních prohlídek, byť dosahovala hodnoty jen 50 % u mužů a 66 % u žen. Při
odchodu ze zaměstnání se tak u pracovníků do určité míry snižují obavy z případných
nepříznivých socioekonomických dopadů. Nicméně, zkušení a prozíraví zaměstnanci však ví,
že přiznání potíží zaznamenaných do zdravotnické dokumentace při odchodu z jednoho
zaměstnání může představovat komplikaci při nástupu do nového zaměstnání. Zařazení EMG
vyšetření do základní náplně vstupních a výstupních prohlídek je tedy zcela oprávněné, jasně
však převažují forenzní důvody.
Při periodických prohlídkách je doporučováno, stejně jako dosud, indikovat EMG
vyšetření až na základě typických subjektivně udávaných potíží. Podle výsledků této studie
není udávání potíží s rukama při periodických prohlídkách spolehlivé – senzitivita 43 % u
mužů a 37 % u žen. Tato práce prokázala, že citlivost subjektivně udávaných potíží se sice
zvyšuje s intenzitou poškození periferních nervů, ale i u středně těžkých a těžkých forem
neuropatií dosahuje jen 58 % u mužů a 55 % u žen. Díky disimulaci potíží z důvodu obavy ze
ztráty zaměstnání, je pak v rámci periodických prohlídek vyšší pravděpodobnost přiznání
subjektivních potíží až v pokročilých stádiích onemocnění, kdy po vyřazení z expozice léčba
není tak úspěšná a zůstávají významné trvalé následky (2). Problematika indikace EMG
vyšetření při periodických prohlídkách v riziku vibrací a přetěžování rukou tak zůstává
otevřená.
Závěr
Závěrem lze shrnout, že u obou sledovaných souborů výsledky prokázaly velmi nízkou
senzitivitu subjektivně udávaných potíží a proto u pracovníků v riziku vibrací a lokální
svalové zátěže v rámci pracovnělékařských prohlídek se nelze při indikaci EMG vyšetření
spoléhat na jimi udávané potíže. Výstupy této práce podpořily správnost zařazení EMG
vyšetření do základní náplně vstupních a výstupních prohlídek u pracovníků v uvedených
rizicích tak, jak uvádí příloha vyhlášky o pracovnělékařských službách. Tato indikace je však
ryze z forenzních důvodů. Z hlediska ochrany zdraví při práci, tedy preventivní hledisko
splňuje indikace EMG vyšetření i u periodických prohlídek, ale tato problematika zůstává i
nadále otevřená.
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PROFESIONÁLNA A EXPERIMENTÁLNA EXPOZÍCIA KERAMICKÝM
VLÁKNAM A ICH VPLYV NA RESPIRAČNÝ TRAKT1
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Prvýkrát vyrobili produkty zo žiaruvzdorných keramických vlákien (Refractory ceramic
fibres – RCF) v USA v roku 1953. Keramické vlákna patria medzi umelo vyrobené
priemyselné minerálne vláknité prachy. Ich základnou vlastnosťou je, že sú odolné voči
vysokým teplotám. Využívajú sa ako náhrada za azbest. Sú to amorfné alumínium silikáty,
ktoré patria do skupiny MMVF (Man Made Vitrous Fibres) a MMMF (Man Made Mineral
Fibres), spolu so sklenými vláknami a minerálnou – horninovou vlnou. Rozdiel medzi nimi
je, že MMMF obsahujú viac ako 18 % alkalických oxidov. Najviac RCF sa vyrába
z roztavenej masy hliníka Al2O3 a kremeňa. Získavajú sa procesom vyparovania alebo
zvlákňovania otáčavým odstreďovaním. Najčastejšie sa vyrábajú ako textilné keramické
vlákna alebo žiaruvzdorné keramické vlákna. Môžu sa vyrábať aj ako neoxidované špeciálne
keramické vlákna, ako sú silikón karbid, silikón nitrid a bróm nitrid. Špecifické vlastnosti
RCF sú tepelná vodivosť, homogénna štruktúra a výborná odolnosť voči vysokým teplotám.
Poznáme 3 základné druhy RCF:
− zmes ílovej zeminy získanej ťažbou kaolínových alebo ílových zemín,
− zmes kremeňa a hliníka s obsahom kovových oxidov,
− zmes kremeňa a hliníka, ktorá sa vyznačuje vysokou čistotou.
Pre ich odolnosť voči vysokým teplotám sa používajú na tepelnú izoláciu pecí a na
komerčné izoláty v priemyselných peciach a roštoch. RCF sa ďalej využívajú na izoláciu
chrániacu pred ohňom – materiály, tesnenia a chrániace štíty v stavebníctve. Ako konečné
produkty ich môžeme nachádzať ako izolačné poťahy, panely, odliatkové a vákuové
materiály, v papieroch a textilných produktoch. Textilné keramické vlákna sa využívajú na
výrobu ohňovzdorných oblekov, závesov v otvorených peciach termostrojov, elektrických
1

Táto práca bola podporovaná MZ SR v rámci projektu Obranné mechanizmy a patogenéza pľúcnych
ochorení po expozícii pevným aerosólom a fajčeniu v experimente (19-10-07) a realizáciou projektu
Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia, ITMS č. 26240120033, na základe podpory
operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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a v stavebných izoláciách. RCF majú využitie aj v automobilovom priemysle, a to
v materiáloch odolných voči vysokým teplotám, korózii a pridávajú sa aj do špeciálnych
zliatin (1, 2, 3).
Európska asociácia pre priemyselnú výrobu a spracovanie RCF navrhla 5 mg/m³ ako
maximálny hmotný limit pre 8-hodinovú pracovnú dobu (4).
Pre USA je platný limit 3 vlákna/cm³ a pre vlákna menšie ako 3 µm v priemere a väčšie
než 10 µm v dĺžke. Odporučené hodnoty pre keramické vlákna a ostatné MMVF sú
nasledovné: Nemecko – 0,5 vlákna/cm³, Veľká Británia, Nový Zéland, Nórsko a Švédsko – 1
vlákno/cm³, Holandsko – 3 vlákna/cm³, Poľsko, Česká republika a Slovensko – 2 vlákna/cm³.
Koncentrácia pevných aerosólov v ovzduší sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách
gravimetricky (hmotnosť prachových častíc v objemovej jednotke vzduchu) – mg.m-3 alebo
µg.m-3 a v numerických jednotkách (počet respirabilných častíc v jednotke vzduchu) –
vlákno.ml -1 alebo vlákno.cm-3 .Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pevných
aerosólov sa uvádzajú v mg.m-3. NPEL pre vláknitý aerosól sa uvádzajú počtom vlákien na
cm3 (vl.cm-3) alebo v mg.m-3. NPEL pre expozíciu MMMF – 2 vlákna/cm3 alebo 4 mg.m-3;
NPEL pre expozíciu azbestu – počet respirabilných vlákien – 0,1 vlákna. cm-3 (5, 6).
Účinky keramických vlákien na zdravie
Profesionálna expozícia keramickým vláknam zahŕňa procesy ich výroby, distribúcie pri
spracovaní vo fabrikách a taktiež aj procesy v koncovom využití (inštalácie, opravy,
odstraňovanie, chybné zaobchádzanie). V USA je približne 32 300 profesionálne
exponovaných osôb keramickým vláknam a asi rovnaké množstvo aj v Európe. Expozícia
závisí aj od vlastností keramických vlákien, a to od veľkosti častíc, dĺžky trvania expozície,
koncentrácie vlákien v pracovnom priestore, použitia ochrany, znalosti zamestnancov atď.
(7). Expozícia RCF má za následok okrem navodenia vzniku benígnych pleurálnych ochorení
a funkčných obštrukčných poškodení pľúc aj dráždivý účinok na respiračný trakt a na kožu
(7, 8).
Výsledky, ktoré priniesli experimentálne štúdie zamerané na karcinogenitu RCF, potvrdili
výskyt tumorov u experimentálnych zvierat, a preto sú keramické vlákna podľa IARC
(International Agency for Research on Cancer) zaradené do skupiny 2B – možný humánny
karcinogén (9).
Biologicky aktívnejšie sú dlhé a tenké vlákna (menšie v priemere než 3 µm), ktoré sú
respirabilné. Vhodným aerodynamickým pohybom sa môžu dostať až do pľúcnych alveol
a zotrvaním v nich rozohrávajú patologické procesy, ktoré zapríčiňujú vznik fibrotických až
zhubných ochorení. Keramické vlákna prenikajú do organizmu primárne vdychovaním
vlákien. Škodlivé vlákna sú tenké (< 3 µm), ktoré do senzitívnych oblastí prenikajú cez
bariéru pľúc, kde dochádza k výmene dýchacích plynov. Odstránenie týchto vlákien z pľúc sa
deje postupne, kým sa vlákna nerozlomia alebo nerozpustia. Rozpustnosť vlákien je ich
dôležitá vlastnosť, kvôli zotrvaniu v pľúcnom tkanive. Proces odstraňovania RCF z pľúc je
zdĺhavejší ako pri sklených vláknach, ale kratší ako odstraňovanie azbestových vlákien (10).
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Keramické vlákna sa lámu priečne na menšie úlomky a tie sa môžu odstrániť pomocou
riasinkovitého epitelu alebo vykašlaním a elimináciou alveolárnymi makrofágmi. Azbestové
vlákna majú schopnosť sťahovať sa do nižších pleurálnych priestorov (7).
Jedna z obáv expozície RCF je, že by mohli spôsobiť podobné zdravotné problémy ako
azbestové vlákna, nakoľko ich bioperzistencia (zotrvávanie vlákien v organizme) je pomerne
dlhá. Na základe výskumu sa zistilo, že zdravotné následky späté s azbestom závisia od tvaru
a trvanlivosti azbestových vlákien. Pravdepodobne najväčšie zdravotné riziko spôsobujú
vlákna, ktoré sa zdržujú v organizme dlhšiu dobu, niekedy mesiace až roky.
U pracovníkov z európskych závodov sa preukázali po expozícii RCF pleurálne plaky.
Pracovníci boli exponovaní pri výrobe RCF viac ako 20 rokov (11, 12). Viaceré
epidemiologické štúdie nezaznamenali vyššiu evidenciu fibrózy, mezoteliómy alebo pľúcne
tumory u exponovaných zamestnancov keramickým vláknam. Pozorovali však štatistický
významný nárast pleurálnych plakov a významne zníženú vitálnu kapacitu pľúc (12, 13).
−
−

−
−

−
−

−

−
−
−

Odporúčania pre zamestnávateľov, kde dochádza k expozícii keramickým vláknam:
Na všetkých pracoviskách vykonávať rutinné pozorovanie profesionálnej expozície
priemyselným vláknam.
Profesionálnu expozíciu priemyselným vláknam na pracoviskách udržiavať v čo najnižšej
možnej miere (technickými a organizačnými preventívnymi opatreniami), dodržiavaním
najvyššieho prípustného expozičného limitu.
Zabezpečiť kontrolu nielen na pracoviskách, kde sa priemyselné vlákna dolujú, vyrábajú,
ale aj inštalujú.
Informovať všetkých pracovníkov o všetkých dôležitých poznatkoch týkajúcich sa
priemyselných vlákien prírodne sa vyskytujúcich alebo umelo vyrobených (zdravotná
výchova na bezpečné zaobchádzanie s priemyselnými vláknami, o správnych pracovných
postupoch a používaní OOPP).
Pravidelné sledovanie zdravotného stavu pracovníkov – preventívne lekárske prehliadky.
Posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých
činnostiach vykonávaných zamestnancami.
Odporúčania pre zamestnancov v expozícii keramickým vláknam:
Dôsledne dodržiavať pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnej práce,
zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy stanovené
zamestnávateľom (napr. zákaz fajčenia, jedenia a pitia na pracovisku).
Spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť tak, aby
im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pravidelne používať OOPP pri práci s priemyselnými vláknami.
Oznamovať zamestnávateľovi nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť
alebo zdravie a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní (14).

Cieľom práce bolo zistiť vplyv subchronickej expozície keramickým vláknam –
náhradným vláknam za azbest – na vybrané parametre bunkového obranného mechanizmu
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bronchoalveolárnej laváže po intratracheálnej instilácii a zistiť, akú úlohu zohrávajú
sledované parametre pri vzniku pľúcnych poškodení v dôsledku expozície uvedeným
vláknam.
Materiál a metódy
V experimente sme použili Wistar potkanov. Zvieratá sme intratracheálne instilovali 4 mg
RCF v 0,4 ml fyziologického roztoku/zviera – exponovaná skupina a 0,4 ml fyziologického
roztoku/zviera – kontrolná skupina. Dávku 4 mg sme podávali po 2 mg/zviera týždenne (resp.
0,2 ml fyziologického roztoku v kontrolnej skupine). Po 6 mesiacoch sme potkany utratili
prestrihnutím vena cava caudalis pod i. p. thiopentalovou narkózou – 150 mg/1kg zvierata,
vypláchli pľúca (BAL – 5 x 5 ml výplachového roztoku) a vyšetrili vybrané zápalové a
cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže:
− počet leukocytov (obr. 1) a alveolárnych makrofágov (AM) (obr. 2) v BAL,
− diferenciálny obraz buniek BAL [% polymorfonukleárnych leukocytov – PMNL (obr. 4),
alveolárnych makrofágov – AM (obr. 3), lymfocytov – Ly (obr. 5)],
− % nezrelých foriem AM (obr. 6),
− % dvojjadrových buniek BAL (obr. 7),
− viabilitu AM (obr. 8),
− fagocytovú aktivitu AM (obr. 9).
Tab.1. Rozmer keramických vlákien a ich percentuálne zastúpenie
Hrúbka RCF
[µm]
1
<1
<3
3
>3

Zastúpenie
[%]
12
6
35
8
39

Dĺžka RCF
[µm]
20 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
> 100

Zastúpenie
[%]
17
11
14
14
44

Výsledky
Výsledky sme vyhodnotili a porovnali s kontrolou Studentovým t-testom. Hodnoty sú
priemery ± SD, ** p < 0,01, *** p < 0,001. V našom experimente sme v porovnaní
s kontrolnou skupinou zistili:
− štatisticky významné zvýšenie % PMNL, % Ly, % nezrelých foriem AM a % fagocytovej
aktivity AM,
− štatisticky významné zníženie viability AM a % AM z diferenciálneho obrazu BAL,
− šesť mesiacov od instilácie RCF neovplyvnili počet Le, počet AM, ani % dvojjadrových
buniek v BALF, v porovnaní s kontrolnou skupinou boli uvedené parametre zvýšené (Le:
12,3 %, AM: 11,3 %, dvojjadrové bunky: 38,1 %), ale nie štatisticky významne.
Diskusia
Počet a typ buniek získaných BAL, ako aj ich viabilita, fagocytová aktivita a stav
aktivácie AM dávajú možnosť pochopiť potenciálny škodlivý účinok inhalovaných
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Obr. 1. Počet buniek 6 mesiacov BAL od poslednej
instalácie RCF (4 mg/zviera)

Obr. 2. Počet AM BAL 6 mesiacov od poslednej
instalácie RCF (4 mg/zviera)
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Obr.3. Diferenciálny obraz buniek BAL – % AM 6
mesiacov od poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)

Obr.4. Diferenciálny obraz buniek BAL – % PMN 6
mesiacov od poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)
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Obr. 5. Diferenciálny obraz buniek BAL – % LY 6
mesiacov od poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)

Obr. 6. % nezrelých AM BAL 6 mesiacov od
poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)
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Obr. 7. %dvojjadrových buniek BAL 6 mesiacov od
poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)
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Obr. 8. Viabilita AM BAL 6 mesiacov od poslednej
instalácie RCF (4 mg/zviera)
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Obr. 9. Fagocytová aktivita AM BAL 6 mesiacov od poslednej instalácie RCF (4 mg/zviera)
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nebezpečných časticových materiálov. Zvýšený počet leukocytov v BAL po expozícii
azbestu, ako aj iným vláknitým prachom – ako výsledok zápalovej odpovede opísali viacerí
autori (15, 16, 17, 18).
V našej štúdii sme zistili, že 6 mesiacov od instilácie RCF nebol počet Le a AM
v porovnaní s kontrolnou skupinou zvýšený.
Inhalované častice, ako aj ich depozit v pľúcach, sa prevažne vychytávajú a eliminujú
z organizmu alveolárnymi makrofágmi. Tieto zohrávajú významnú úlohu v mechanizme,
ktorý reguluje odpoveď po expozícii vláknitým prachom. Popri ich prioritnej schopnosti
fagocytovať sú aj významné imuno-regulačné bunky zahrnuté do obranného mechanizmu,
ako aj patogenézy mnohých pľúcnych ochorení (7, 15, 18, 19, 20).
AM sú predominantné bunky prítomné v BAL a zmena v ich počte alebo funkcii určuje
pľúcne poškodenie a charakterizuje patogenitu ako odpoveď na expozíciu vláknitým
prachom. V porovnaní s kontrolou sme zistili významne zvýšené množstvo nezrelých foriem
AM. Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM môže byť ako následok patologickej
reakcie po expozícii anorganickým vláknam, intenzívnemu cigaretovému fajčeniu atď., ako aj
pri určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (21).
Dvojjadrové bunky sa v BAL vyskytli v zvýšenom počte (o 38,1 % viac) v porovnaní
s kontrolnou skupinou, ale zvýšenie nebolo štatisticky významné. Dvoj- a viacjadrové bunky
sú vhodným biomarkerom pľúcneho poškodenia. Diferenciálny obraz buniek, ako aj celkový
počet buniek, sú dôležitými ukazovateľmi bunkovej analýzy v BAL. Expozícia škodlivým
substanciám spôsobuje zmenu v diferenciálnom počte buniek BAL, a to proporcionálnym
zvýšením zápalových buniek PMNL a Ly.
Zvýšenie zápalových buniek môže navodiť aj redukcia absolútneho počtu AM. Expozícia
RCF v našom prípade významne znížila % AM a významne zvýšila % PMNL a LY
(diferenciálny obraz BAL buniek). PMNL tvoria dôležitú časť diferenciálneho obrazu buniek
najmä v akútnej fáze – ako odpoveď na expozíciu vláknitým prachom (15).
Podľa Dziedzica, Morimota a Tanaku dlhodobá perzistencia týchto vlákien a tým
navodené zvýšenie PMNL môže byť akýmsi prediktorom vývoja metaplastických procesov
v pľúcach (15, 17). Zníženie počtu makrofágov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť
do oslabeného clearence inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť k zvýšeniu účinnej
dávky potenciálnej škodliviny (15, 18).
Naša štúdia poukázala na štatisticky významne zníženú viabilitu AM a významne zvýšenú
fagocytovú aktivitu AM. Pravdepodobne dávka 4 mg/zviera a dlhá doba od instilácie (6
mesiacov) bola dôvodom, prečo si AM udržali schopnosť fagocytovať.
Pretože vláknité prachy sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu a nakoľko sú
známe alebo podozrivé ich nežiaduce účinky na respiračný trakt (pri azbeste vznik mnohých
pľúcnych ochorení), je potrebné testovať biologické účinky náhradných vlákien za azbest
a vyberať na použitie (aj v stavebníctve ako izolačné materiály) tie, ktoré budú mať najmenší
dopad na životné prostredie.
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Záver
− Uvedené výsledky z bronchoalveolárnej laváže poukazujú na významné zmeny v
nešpecifickej celulárnej imunite potkanov (pretrvávanie pľúcnych zápalových procesov a
cytotoxických zmien) aj po 6 mesiacoch od instilácie RCF.
− V porovnaní s kontrolnou skupinou poukazujú uvedené výsledky na toxický potenciál
keramických vlákien, ktorý okrem iného vyplýva z ich pomerne vysokej bioperzistencie
(prítomnosť vlákien v BALF).
− Na základe zistených zmien v sledovaných parametroch môžeme konštatovať, že
po dlhodobej expozícii keramickým vláknam dochádza k poruchám nešpecifického
bunkového obranného mechanizmu (významné percentuálne zvýšenie PMNL,
lymfocytov, nezrelých foriem AM, fagocytovej aktivity AM a štatisticky významné
zníženie % viability AM a % AM z diferenciálneho obrazu BAL buniek), čo významnou
mierou môže prispievať k vzniku pľúcnych ochorení.
− Z hľadiska uvedených skutočností zohrávajú nami sledované BAL parametre obrannej
imunity dôležitú úlohu v patomechanizme pľúcnych poškodení v dôsledku expozície
vláknitým minerálnym prachom.
− Prítomnosť zápalových a cytotoxických odpovedí v subchronickom štádiu môže
signalizovať začiatok alebo vývojový proces pľúcnych ochorení v dôsledku keramických
vlákien, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach priemyslu.
Pretože vláknité prachy sa používajú vo viacerých odvetviach priemyslu, a nakoľko je
známy (azbestové vlákna) alebo podozrivý (niektoré MMMF) ich nežiaduci vplyv na
respiračný trakt (vznik mnohých pľúcnych poškodení), je potrebné testovať ich biologické
účinky a vyberať na použitie tie, ktoré budú mať minimálny škodlivý dopad pri pracovnej
a environmentálnej expozícii.
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POUŽITIE PARAMETROV BRONCHOALVEOLÁRNEJ LAVÁŽE
NA STANOVENIE RESPIRAČNEJ TOXICITY PRIEMYSELNÝCH PRACHOV
A NANOČASTÍC V EXPERIMENTE

D. Hrašková, M. Hurbánková, S. Černá, S. Wimmerová, Š. Moricová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Bronchoalveolárna laváž (BAL) je výplach dýchacích ciest a oblastí kde sa uskutočňuje
výmena plynov v pľúcach. Táto technika umožňuje kvantitatívne vyšetrenie celulárnych i
humorálnych komponentov z epiteliálneho povrchu pľúc. Často sa používa na štúdium
odpovedí pľúc na rôzne inhalované toxické noxy, na štúdium celkového stavu pľúc, ako aj
na získanie pľúcnych buniek, pľúcnych lipidov, proteínov, enzýmov, komplementu,
imunoglobulínov, cytokínov, vniknutých častíc atď. Dôležitosť BAL vo vyšetrení fyziológie a
patofyziológie pľúc sa zvyšuje tým, že umožňuje schopnosť analyzovať a pochopiť význam
buniek a substancií, ktoré sa získajú pomocou laváže. My používame BAL v experimente za
účelom objasnenia patomechanizmu pľúcnych ochorení vyvolaných expozíciou vláknitým
prachom a nanočasticiam. Z BAL zisťujeme mnohé parametre, ako sú: počet alveolárnych
makrofágov (AM), polymorfonukleárnych leukocytov, lymfocytov; fagocytovú aktivitu a
viabilitu AM; celkové množstvo proteínov; hladiny enzýmov (kyslú a alkalickú fosfatázu,
laktát dehydrogenázu, katepsín D); cytokíny (interferon gamma, tumor necrosis factor alpha,
interleukin-1alpha); hladiny antioxidantov a parametre oxidačného stavu atď. (1, 2, 3).
História BAL
Prvý raz sa BAL použila v pokusoch v roku 1919, a to na výplach psov instilovaných
virulentnými pneumokokmi s cieľom predísť pneumónii. Ďalšie štúdie napredovali veľmi
rýchlo a v roku 1928 sa začala BAL používať ako potentná terapeutická metóda. V roku 1982
sa vyvinuli a odporučili praktické techniky na uskutočnenie BAL na všetky typy malých
laboratórnych zvierat (hlodavcov). V súčasnosti sa BAL u zvierat používa na výskum
pľúcneho poškodenia, ktoré vyvolávajú mnohé toxické agensy (1, 2, 4).
Použitie BAL u ľudí sledovalo vývoj bronchoskopie ako bezpečného a účinného
diagnostického nástroja v klinickom vyšetrovaní. Nehybný brochoskop bol zostrojený
počiatkom 20. storočia a použil sa ako nástroj pre terapeutickú laváž alebo zistenie klinických
podmienok. Pre prvé humánne lavážovanie a na získanie makrofágov pre ciele výskumu sa
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použil flexibilný bronchoskop s optickými vláknami v r. 1973. Tieto možno vsunúť cez
tracheu, pasáž nosa alebo ústa a vpraviť do dolných úsekov bronchu. Novšie techniky sa
vyvíjajú s použitím katétra s dvojitým balónikom, ktoré môžu účinne izolovať malé sekcie
hlavného bronchu pre lavážovanie tejto oblasti (1, 5).
Použitie BAL
BAL sa používa v ľudských a zvieracích štúdiách ako technická metóda pre výskum (na
získanie vedomostí o fyziologickom a patofyziologickom stave pľúcnych buniek, ako aj na
zistenie stavu imunitnej obrany a zápalových zmien v pľúcach). Všeobecne sa výplachy
používajú v experimentálnych štúdiách pri pľúcnych odpovediach na inhalovaný škodlivý
materiál, vrátane identifikácie prahovej dávky (záťaže), pri ktorej začínajú pľúcne
poškodenia, odhade veľkosti škodlivej produkcie a stanovenia rozsahu reaktívného zápalu a
zmien hostiteľskej obrany. BAL sa používa aj experimentálne na štúdium celulárnych a
biochemických mechanizmov pľúcneho poškodenia, doby, keď sa dejú zmeny, dávkovania,
dlhodobých následkov pľúcneho poškodenia, vrátane iných reverzibilných či ireverzibilných
zmien. V zvieracích experimentoch možno BAL použiť na porovnanie a hodnotenie série
komponentov z hľadiska ich schopnosti spôsobiť pľúcne poškodenie. U pacientov sa používa
v diagnostike a na zistenie štádia ochorenia, ako aj na ovplyvnenie (liečbu) určitých
klinických podmienok. Pomocou BAL testuje aj terapeutický účinok pri astme,
pneumokokióze a v menšom rozsahu na odstránenie škodlivých rádioaktívnych alebo
iritačných materiálov (5, 6, 7).
Z BAL tekutiny možno testovať biochemické prostredie v pľúcach. Charakteristický
výskyt a neprítomnosť biochemických molekúl dovoľuje dedukovať stav bunkovej fyziológie
za normálnych a patologických podmienok. Pretože BAL sa môže robiť viac než jedenkrát
u toho istého subjektu, môže sa použiť na dlhodobé monitorovanie podmienok v pľúcach, ako
aj funkcie doby expozície alebo ukončenia. Použitie BAL sa môže porovnať s histologickou
analýzou z biopsie, alebo s experimentálnym výskumom vzoriek pľúc. Histologické
vyšetrenie poskytuje informácie z fixovaného tkaniva o štruktúre typov mnohých buniek
dýchacích ciest a alveololov. Naproti tomu BAL vyplachuje vnútorný povrch pľúc, preto
získané bunky reprezentujú túto populáciu (1, 6).
Celé pľúca malých zvierat sa obvykle vyberú alebo lavážujú v tele ako časť procedúry.
Väčšie zvieratá možno lavážovať (za živa pri ľahkej narkóze) vo viacerých časových úsekoch
(obr. 1). Zatiaľ čo opakovaná laváž sa robí u väčších zvierat a u ľudí, séria laváží u malých
zvierat je komplikovaná pre použitie anestézie a ventilácie. Preplachovacia procedúra býva
veľmi podobná. Zvieratá sa celkovo anestetizujú sodium pentobarbitalom alebo zmesou
narkotík Nakramonom a Xylazín-rometarom podľa dávkovacej schémy (injekciou
intraperitoneálne). Abdominálna aorta sa prereže kvôli vykrvácaniu – aby sa zabránilo vstupu
krvi do pľúc. V prípade odstránenia pľúc sa do hrudníka vpraví vzduch prepichnutím
diaphragmy a potom sa otvorí hrudná dutina. Pľúca sa voľne odpreparujú od ostatného
tkaniva a odložia do fyziologického roztoku, aby sa eliminoval hydrostatický spád, ktorý
môže viesť k nerovnomernému naplneniu počas preplachovania. Trachea sa potom kanyluje
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vsunutím katétra zvyčajne vyrobeného z malého priemeru polypropylénovej trubice.
Výplachová tekutina sa instiluje do pľúc pomocou striekačky napojenej na katéter 3ventilovou cestou a po jej vybratí z pľúc pomocou negatívneho tlaku sa použije druhá
striekačka na zber tekutiny. Tento proces sa zvyčajne použije 5- a viac krát (1, 6, 8).

Obr. 1. Bronchoalveolárna laváž u potkana

Najčastejšie vyšetrované parametre v BAL
1. Celulárne zmeny
Celulárne zloženie získané lavážou poskytuje dobrú identifikáciu pľúcneho poškodenia.
Ako počet, tak aj typ získaných buniek, ich viabilita a stav aktivácie, umožňujú poukázať na
účinok škodlivej inhalovanej noxy. Diferenciálny obraz, ako aj zistený celkový počet buniek,
sú dôležité pri popise výsledkov analýzy buniek z BAL. Jednotlivý údaj sám osebe nemôže
dávať kompletnú potrebnú informáciu o zápale alebo možnom pľúcnom poškodení. Zmena
v normálnom počte diferenciálnych buniek môže signalizovať zvýšenie zápalových buniek,
čiastočne polymorfonukleárov (PMN) a lymfocytov. Avšak signifikantné zníženie
absolutného počtu AM v laváži pľúc môže byť aj príčinou zdanlivého proporcionálneho
vzrastu zápalových buniek. Identifikácia a analýza bunkového profilu pľúcnej laváže
napomáha k odlíšeniu zápalových procesov, v ktorých sú primárne zahrnuté lymfocyty od
tých, v ktorých primárnu úlohu hrajú PMN alebo makrofágy. Bunky možno analyzovať
z hľadiska morfologického – štrukturálnej integrity, viability (životnosti), stavu aktivácie,
špecifických imúnnych vlastností a prítomnosti špecifických povrchových markerov. Funkčné
vlastnosti, ako je ich schopnosť migrovať, odpovedať na chemotaktické podnety,
fagocytovanie a syntetizovanie DNA, poskytujú pochopenie mechanizmu pľúcnej odpovede
(1, 2, 9).
Makrofágy. Alveolárne makrofágy (AM) sú predominantné typy buniek prítomné
v pľúcnej laváži. Tvoria 80 – 95 % pľúcnych buniek a sú významné v obrane pľúc voči
rôznym škodlivinám. Zmena v počte makrofágov alebo ich funkcie (napr. fagocytová aktivita,
viabilita AM) môže poukázať na pľúcne poškodenie a charakteristickú patogenézu. Zníženie
počtu makrofágov alebo fagocytovej kapacity môže rezultovať do redukcie clearensu
inhalovaného materiálu, a tak zvyšovať účinok dávky potenciálneho škodlivého agensu.
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Zvýšenie počtu AM môže negatívne pôsobiť na pľúca aj cez uvoľnenie proteáz, aktívnych
kyslíkových druhov a mediátorov regulujúcich fibroblasty (1, 2, 10).
Polymorfonukleárne leukocyty (PMN). PMN sú granulované bunky, kam patria
neutrofily, eozinofily a bazofily. Za normálnych podmienok sa PMN vyskytujú v relatívne
malom množstve – 5 % buniek laváže. Inhaláciu alebo instiláciu časticového materiálu
v pľúcach charakterizuje skorý nárast PMN. Aj dlhé a prolongované zvýšenie PMN môže byť
pre pľúca škodlivé. Dochádza k zvýšenej vaskulárnej permeabilite, uvoľneniu lyzozomálnych
enzýmov a proteáz a uvoľneniu reaktívnych kyslíkových druhov produkovaných týmito
bunkami. Ich zvýšenie, ktoré môže iniciovať lipidovú peroxidáciu, sa môže stanoviť v BAL
po inhalácii materiálov ako je azbest, ozón, peroxid, nitrogénperoxid, nanočastice atď. (1, 2,
11).
Lymfocyty. Lymfocyty sú imúnne bunky, ktoré zohrávajú rozmanitú úlohu v obrane voči
napadnutiu mikroorganizmami, cudzím materiálom a rakovinovými bunkami. Lymfocyty
obyčajne zahŕňajú menej než 10 % totálnej bunkovej populácie pľúc získanej pomocou BAL.
Zmeny v lymfocytovom počte v BAL tekutine môžu odrážať imunitné zmeny v samotných
pľúcach. Tak ako AM, aj lymfocyty môžu prispieť k fibrotickej odpovedi pľúc cez uvoľnenie
faktorov, ktoré stimulujú fibrogenézu a aktivujú makrofágy (2, 11).
Objem výplachu, celkový počet získaných buniek a diferenciálny obraz buniek BAL u
rozličných živočíšnych druhov a človeka ukazuje tab. 1.
Tab. 1. Porovnanie charakteristických parametrov bronchoalveolárnej laváže a výťažku buniek z rozličných
živočíšnych druhov a človeka podľa Dziedzica (1)
Diferenxciálny obraz (% z celku)
Telesná
Celkový počet
Objem
hmotnosť
získaných
výplachu (ml)
AM
PMN EOZ
LYMF INÉ
[g]
buniek (10-6)
a
Myš
25 – 40
0,7 – 1
0,3 – 1
90 – 96
2
1–2
1–2
0–1
Škrečoka 100 – 150
3–5
2–5
95 – 97
1–3
1–2
1–3
0–1
Potkana
200 – 325
5–8
4 – 10
96 – 99
1–2
1–2
1–2
0–1
Morčaa
300 – 500
6 – 10
5 – 15
70 – 75
2
20 – 25
3–5
1
Králika
2 – 3 kg
25 – 40
96 – 98
1–2
1–2
1–2
0–1
Opicab
8 – 10 kg
10 – 25
12 – 20
89 – 92
1–2
1–2
8–9
0–1
Pesb
15 – 25 kg
10 – 30
10 – 40
70 – 75 5 – 10
7–8
8 – 14
1–2
Človekb
70 kg
20 – 60
20 – 45
84 – 92
1–2
1
7 – 15
0–1
Vysvetlivky: AM – alveolárne makrofágy, PMN – polymorfonukleárne leukocyty, EOZ – eozinofily,
LYMF - lymfocyty
a
laváž celých pľúc
b
laváž časti pľúc
Druh

Červené krvinky (ČK)
Pretože ČK sa zriedkakedy nájdu v BAL u zdravých zvierat alebo ľudí, ich prítomnosť
môže prezrádzať hemorágiu a vážne pľúcne poškodenie. Malé množstvo krvi v BAL možno
získať samotným lavážovaním. Avšak významná prítomnosť krvi v laváži môže odrážať
endoteliálne poškodenie, prasknutie pľúcnych kapilár a krvácanie do alveolárnych priestorov
(1).
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2. Humorálne komponenty
Proteíny. Najviac testovaný proteín v BAL tekutine je albumín. V najväčšom množstve sa
v BAL tekutine vyskytuje primárny sérový proteín. BAL sa používa aj na štúdium procesov
vyskytujúcich sa v interstíciu pomocou charakterizácie proteínov z extracelulárneho matrixu.
Zvýšené hladiny hydroxyprolínu sa považujú za markery pre kolagénovú syntézu a fibrózu.
Fibronektin je ďalší bunkový povrchový protein zahrnutý do kolagénovej syntézy a aktivácie
fibroblastov. Jeho zvýšenie v BAL tekutine odráža lokálnu produkciu molekuly a môže slúžiť
ako dobrý marker fibrózy alebo podobných pľúcnych ochorení (1).
Enzýmy. Veľké množstvo enzýmov vypláchnutých z pľúc v BAL tekutine sa sleduje ako
markery pľúcnych poškodení a chorôb. Prítomnosť cytoplazmatických enzýmov
v extracelulárnom supernatante v BAL tekutine sa často používa ako zrkadlo pľúcneho
poškodenia a bunkovej lýzy. Zvýšenie laktát dehydrogenázy je dobrým indikátorom akútneho
všeobecného bunkového poškodenia. Aj aktivita alkalickej fosfatázy sa zvyšuje po pľúcnom
poškodení a je preto tiež jeho dobrým ukazovateľom. Kyslé hydrolázy sú lyzozomálne
enzýmy prítomné v AM, v epiteliálnych bunkách typu II a PMN. Uvoľňujú sa z buniek počas
fagocytózy alebo po bunkovom poškodení či bunkovej smrti. Prolongujúce a rozsiahle
uvoľnenie týchto enzýmov môže spôsobiť deštrukciu normálneho tkaniva v pľúcach. Podobne
aj proteázy sú zodpovedné za obrat a remodeling tkaniva v pľúcach. Proteolytická aktivita
môže viesť k zväčšeniu alveol a vývoju emfyzému. Dva enzýmy – elastáza a kolagenáza sa
uvoľňujú z PMN a AM a sú zodpovedné za degradáciu elastínu a stratu pľúcnej elasticity ako
aj degradáciu kolagénu a premenu na väzivové pľúcne tkanivo. Katepsín D (CAT-D) je
lyzozomálny enzým, ktorý sa uvoľňuje do BALF pri poškodení pľúcneho tkaniva. K zvýšeniu
aktivity lyzozomálnych enzýmov v BALF však značne prispievajú bunky BAL,
predovšetkým makrofágy. Nárast aktivity lyzozomálnych enzýmov v sedimente BALF buniek
(ktorých hlavný podiel tvoria makrofágy) je dobrým indikátorom aktivácie buniek a zároveň
odráža mieru obranyschopnosti pľúc (1, 2, 4).
Lipidy. Okrem proteínov dôležitú časť BAL tvoria lipidy. Pulmonálny surfaktant –
uvoľňovaný epiteliálnymi bunkami typu II – reprezentuje najväčšiu prítomnú zložku lipidov
v BAL. Zníženie lipidov v BAL môže odrážať zníženú syntézu lipidov, zvýšenie transportu
v alveoloch alebo broncho-mukociliárneho eskalátora, zvýšenie lipidovej degradácie alebo
zvýšenú ingesciu alveolárnymi makrofágami. Zvýšenie obsahu fosfolipidov v BAL sa
experimentálne pozorovalo pri mnohých ochoreniach vrátane silikózy a radiačného
poškodenia u zvierat a proteinózy u ľudí (1, 2).
Imunoglobulíny sú glykoproteiny, ktoré sa syntetizujú a uvoľňujú vo vnútri orgánových a
telových tekutín plazmatickými bunkami – B lymfocytmi, ktoré sa aktivujú ako odpoveď na
cudzí materiál. Priamo zabíjajú alebo lyzujú cudzí materiál alebo môžu pracovať cez
aktivujúci komplement. Identifikovalo sa päť hlavných tried imunoglobulínov (Ig) v ľudských
tekutinách: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. Iba imunoglobulíny A, G, M, E triedy, ktoré sa
vyskytujú v pľúcnom systéme, sa dajú vypláchnuť. Ukázalo sa, že Ig v BAL distribuje pľúcny
systém tak, že odrážajú lokálnu imunitnú funkciu. V laváži normálnych pľúc je IgE prítomný
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v nízkych koncentráciach. IgE v BAL sa používa ako dôkaz pri astme, hypersenzitívnych
stavoch a pri parazitárnych infekciách – vtedy je hladina IgE zvýšená (1, 12).
Komplement. Komplementom sa nazýva systém 20 sérových proteínov, ktoré zohrávajú
mnohé kľúčové funkcie pri zápalovej odpovedi. V BAL sa identifikovalo viacero
komponentov komplementu z normálného i poškodeného pľúcneho tkaniva. Komplement na
povrchu pľúc sa dá vypláchnuť a môže sa považovať ako mediátor zápalovej odpovede na
vláknité materiály, ako je azbest a na baktérie. Aktivované komplementové komponenty, ako
C5, sa vypláchli u pacientov s aktívnymi poškodeniami pľúc pri sarkoidóze a pri syndróme
respiračného distresu dospelých. C3b sa pozoroval pri idiopatických pľúcnych fibrózach (1,
2).
Cytokíny sú polypeptické mediátory celulárnej homeostázy, ktorá zahŕňa odpoveď na
chemicky sprostredkované poškodenia pľúc. Cytokíny môžu aktivovať a deaktivovať
bunkové funkcie a sú dôležité pri remodelovaní intersticiálneho matrixu pri poškodení.
Dôležité cytokíny pri pľúcnych prašných ochoreniach sú: interleukín-1, -2, -6, -8, tumor
necrosis factor alpha a interferon gamma a cytokíny s regulačnými a efektovými funkciami,
ako je transforming growth factor-β) (1, 13).
Eicosanoidy. Sem sa zaraďujú prostaglandíny, leukotriény a tromboxany. Kyselina
arachidonová a eikosanoidy sa zistili vo všetkých základných tkanivách tela. Zúčastňujú sa
ako mediátory v početných fyziologických dejoch a podobne aj v odpovediach pľúc na
poškodenia alebo choroby. Pri pľúcnych ochoreniach sa objavujú najmä leukotriény C4 a D4
(LTC4, LTD4), prostaglandín D2, E2 a I2 (PGD2 , PGE2, PGI2) a tromboxan A2 (TXA2).
Hoci sa nahromadilo veľa údajov, možné spojitosti alterácií v metabolizme eikosanoidov
s etiológiou chronických štrukturálnych a funkčných pľúcnych ochorení nie sú ešte jasné;
týkajú sa viac demonštrujúceho výskumu než vzťahov príčina a účinok (1).
Výsledky
Diferenciálny obraz BAL buniek - podiel AM
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Obr. 2. Diferenciálny obraz buniek bronchoalveolárnej
Obr. 3. Diferenciálny obraz buniek broncholaváže – podiel alveolárnych makrofágov po
alveolárnej laváže – podiel lymfocytov po 6-mesačnej
6-mesačnej expozícii amozitu, fajčeniu
expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej expozícii
a kombinovanej expozícii amozitu a fajčeniu.
amozitu a fajčeniu.
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Diferenciálny obraz BAL buniek - podiel PMNL

Podiel nezrelých BAL buniek
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Obr. 4. Diferenciálny obraz buniek bronchoalveolárnej
laváže – podiel polymorfonukleárnych leukocytov po 6mesačnej expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej
expozícii amozitu a fajčeniu.
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Obr. 5. Podiel nezrelých buniek v bronchoalveolárnej laváži po 6-mesačnej expozícii amozitu,
fajčeniu a kombinovanej expozícii amozitu
a fajčeniu.
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Obr. 6. Podiel dvojjadrových buniek
v bronchoalveolárnej laváži po 6-mesačnej
expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej
expozícii amozitu a fajčeniu.
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Obr. 7. Viabilita alveolárnych makrofágov –
podiel podiel živých buniek po 6-mesačnej
expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej
expozícii amozitu a fajčeniu.
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Obr. 8. Fagocytová aktivita alveolárnych makrofágov
– podiel fagocytujúcich AM po 6-mesačnej
expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej
expozícii amozitu a fajčeniu.
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Obr. 9. Aktivita katepsínu D v bezbunkovej frakcii
bronchoalveoláirnej laváže po 6-mesačnej
expozícii amozitu, fajčeniu a kombinovanej
expozícii amozitu a fajčeniu.
Utyr – µg tyrozínu uvoľnené počas hodinovej
inkubácie vzorky.
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Obr. 10. Hladiny interleukínu-1 po 6-mesačnej expozícii
amozitu, fajčeniu a kombinovanej expozícii amozitu
a fajčeniu.
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Obr. 11. Hladiny TNF-α po 6-mesačnej expozícii
amozitu, fajčeniu a kombinovanej expozícii
amozitu a fajčeniu.

Ako príklad vyšetrení parametrov BAL uvádzame výsledky z našej štúdie Sledovanie
zápalových a cytotoxických parametrov bronchoalveolárnej laváže po kombinovanej
expozícii azbestovým vláknam a fajčeniu v experimente.
Výsledky sme vyhodnotili Mann-Whitney testom. Hodnoty predstavujú mediány a 25. a
75. percentily; K – kontrolná skupina, A – skupina exponovaná amozitu, F – skupina
exponovaná fajčeniu, A+F – skupina po kombinovanej expozícii amozitu a fajčeniu,
porovnanie s kontrolou: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.Výsledky uvádzame na obr. 2 –
11.
Záver
Pri dlhej latencii vážnych foriem pľúcnych ochorení vrátane pľúcnej rakoviny sa
identifikácia skorých markerov v procese choroby môže stať užitočným nástrojom v
pochopení individuálnej vnímavosti pri procese vývoja choroby. Predpokladá sa, že BAL sa
môže použiť ako nástroj na vyšetrenie genetického potenciálu priamo na pľúcnych bunkách
alebo získaných bunkách, ktoré sa môžu modifikovať a opätovne vrátiť k hostiteľovi, čo
reprezentuje novú formu terapie.
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V práci prezentujeme výsledky analýz zdravotných rizík z pracovnej expozície inhalačným
anestetikám u pracovníkov operačných sál. V súčasnosti sú najčastejšie používanými
inhalačnými anestetikami izoflurán (Forane), sevoflurán (Sevofluran Baxer), desflurán (Suprane),
ktoré sa používajú samostatne alebo v kombinácii s oxidom dusným, intravenóznymi
anestetikami, svalovými relaxanciami.
Analyzujeme súčasný stav riešenia problematiky v používaní inhalačných anestetík a ich
účinkov na zdravie pri nízkych dávkach opakovanej pracovnej expozície, vrátane genotoxických
účinkov u anesteziológov, vo vzťahu k vybaveniu pracovísk vyhovujúcou vzduchotechnikou, na
pracovné prostredie, prítomnosť rizikových faktorov a podmienky zamestnancov pri práci
s chemickými látkami boli do štúdie o rizikových faktoroch s možným genotoxickým účinkom
zaradené vybrané inhalačné anestetiká.
Cieľom našej práce bolo zistiť a vyhodnotiť zdravotné riziká z pracovnej expozície
pracovníkov operačných sál vybraným inhalačným anestetikám, zistiť a vyhodnotiť genotoxické
účinky anestetík a navrhnúť preventívne opatrenia na ochranu zdravia zdravotníckych
pracovníkov.
Základná charakteristika vybraných inhalačných anestetík
Izoflurán CHF2-O-CHCl-CF3 [FORANE]
−
−
−
−

číra, bezfarebná kvapalina s podobným zápachom ako éter, je mierne dráždivý,
neobsahuje aditíva ani stabilizačné prostriedky,
účinky na respiračný systém sú rovnaké ako pri halotane,
tlmí laryngeálny aj faryngeálny reflex,
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− môže zvýšiť krvný mozgový prietok,
− vyvoláva leukocytózu, zvyšuje sa glykémia, nastáva hypotenzia, útlm dýchania, nauzea, vracanie a pooperačný
ileus,

− chemicky je mimoriadne stabilný a len 0,2% sa odbúrava v pečeni na metabolity vylučované močom.
Desflurán CHF2-O-CHF-CF3 [SUPRANE]
− číra, bezfarebná, prchavá, málo rozpustná kvapalina, bod varu dosahuje pri izbovej teplote, preto sa používajú
špeciálne odparovače,

−
−
−
−

halogénovaný iba fluórom,
vylučovaný pľúcami a iba minimálne metabolizovaný (0,02 %),
vedie k vzniku tachykardie, dráždi dýchacie cesty, spôsobuje laryngospazmus a zvyšuje bronchiálnu sekréciu,
po inhalačnej aplikácii dochádza k strate vedomia a vnímania bolesti, potlačeniu vôľovej motorickej aktivity,
modifikácii autonómnych reflexov a útlmu respiračného a kardiovaskulárneho systému,

− pečeň a obličky poškodzuje minimálne.
Sevoflurán (CF3)2-CH-O-CH2F [SEVORANE]
−
−
−
−
−
−
−

číra bezfarebná kvapalina s ovocnou vôňou,
miešateľný s etanolom, éterom, chloroformom a benzínom,
ľahko rozpustný vo vode, účinkuje ako rýchlo pôsobiace (do 2 minút) nedráždivé anestetikum,
pri prechode odparovačom vzniká chemická zlúčenina, tzv. zložka A, ktorá môže byť potenciálne nefrotoxická,
pôsobí ľahko vazodilatačne,
dýchanie tlmí viac ako halotan a enfluran,
asi 5 % absorbovaného sevofluránu sa metabolizuje cytochrómom P450 2E1 a vzniká hexafluoroizopropanol
(HFIP), uvoľňuje sa anorganický fluorid a oxid uhličitý. HFIP sa konjuguje s kyselinou glukurónovou, vylučuje
sa ako močový metabolit. Iné metabolické dráhy sa nezistili,

− je jediné fluórované prchavé anestetikum, ktoré nemetabolizuje na kyselinu trifluóroctovú.
Pracovné expozície
Anestetické plyny sa môžu v rôznej koncentrácii v závislosti na spôsobe riešenia
vetrania/funkčnosti a účinnosti vzduchotechnických zariadení vyskytovať voľne v pracovnom
ovzduší v operačných sálach humánnej medicíny (nemocnice, súkromné zdravotnícke zariadenia,
stomatologické zariadenia), pooperačných izbách, v operačných sálach veterinárnych zariadení.
V minulosti sa vplyv a účinok inhalačných anestetík na zdravotnícky personál neskúmal a
anestetické plyny sa bežne odvádzali do okolitého ovzdušia operačných sál (zdravotné dôsledky
u personálu). V súčasnosti sa budujú operačné sály so vzduchotechnikou, v zahraničí (niektoré
štáty EÚ, USA, Kanada a i.) ako samozrejmosť, na Slovensku sú skôr ojedinelé.
Zdroje úniku plynov v pracovnom ovzduší sú netesnosť rúrok anestetického prístroja,
netesnosť masky okolo tváre/úst pacienta, náhodný únik anestetika pri plnení vaporizačného
zariadenia (dermálna expozícia kvapalnému anestetiku) a vydychovaný vzduch pacientom v
pooperačnej izbe. Koncentrácia inhalačných anestetík v pracovnom ovzduší operačných sál sú
závisle na spôsobe čistenia/odvádzania vzduchu z anestetického prístroja, na faktoroch, ako sú
počet výmen vzduchu – VZT (m3/h), použité anestetické techniky a inspiračné a exspiračné
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koncentrácie inhalačných anestetík.
Materiál a metódy
Hodnotenie genotoxického rizika z expozície sevofluránu sa vykonalo v dvoch súboroch
respondentov nasledovne:
− Skupinu exponovanú sevofluránu tvorilo 247 zdravotníckych pracovníkov (lekári,
anesteziológovia a anesteziologické sestry) zo 6 nemocníc na Strednom Slovensku, z tohto
počtu bolo 63 osôb z vybraného zdravotníckeho zariadenia v Martine pre podrobnejšiu
analýzu účinkov sevofluránu.
− Kontrolnú skupinu zdravotníckych pracovníkov neexponovaných sevofluránu tvorilo 250
osôb, z tohto počtu kontrolnú skupinu k vybranej exponovanej skupine (zdravotnícke
zariadenie v Martine) tvorilo 68 osôb neexponovaných sevofluránu.
Pre hodnotenie expozície zdravotníckych pracovníkov operačných sál sevofluránu a jeho
účinku na ich zdravie sme použili: metódu stanovenia sevofluránu v pracovnom ovzduší,
cytogenetické vyšetrenia, osobnú a pracovnú anamnézu, opis pracovných podmienok a práce a
štatistické metódy spracovania.
Výsledky
Objektivizácia inhalačného anestetika – sevoflurán v pracovnom ovzduší sa vykonala v 7
operačných sálach zdravotníckeho zariadenia v Martine v 4 profesiách (lekár operatér, lekár
anesteziológ, sestra – inštrumentárka, anesteziologická sestra) osobným monitoringom (osobná
pracovná expozícia) – merania sa vykonávali v dýchacej zóne pracovníka. Získané údaje sme
porovnali s limitmi (najvyššie prípustný expozičný limit priemerný a krátkodobý) – NPEL pre
sevoflurán, uvedenými v aktuálnej legislatíve Slovenskej republiky.
Genotoxikologické vyšetrenia sme vykonali u 247 pracovníkov v pracovnej expozícii
sevofluránu – sledovaný súbor (6 nemocníc SR) a u 250 pracovníkov bez expozície sevofluránu,
pričom sa sledovali parametre:
− % aberantné bunky,
− hyperdiploidné mitózy, polyploidné mitózy,
− zlomy, výmeny sesterských chromatíd.
Výsledky meraní pracovnej expozície sevofluránu v jednotlivých profesiách počas
vykonaných operácií u pacientov na rôznych pracoviskách (napr. urológia, chirurgia, ortopédia,
otorinolarygológia) predstavujú skutočné objemové množstvá sevofluránu v pracovnom ovzduší
jednotlivých operačných sál vo vybranom zdravotníckom zariadení. Prezentujeme ich na obr. 1 –
5.
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Obr. 1. Objektivizácia expozície sevofluránu počas operácie
na operačnej sále pracovisko 1 – osobný monitoring

Obr. 2. Objektivizácia expozície sevofluránu počas operácie
na operačnej sále pracovisko 2 – osobný monitoring

Obr. 3. Objektivizácia expozície sevofluránu počas operácie
na operačnej sále pracovisko 3 – osobný monitoring

Obr. 4. Objektivizácia expozície sevofluránu počas operácie
na operačnej sále pracovisko 4 – osobný monitoring

Obr. 5. Objektivizácia expozície sevofluránu počas operácie na operačných sálach – osobný monitoring
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Z hľadiska významnej expozície sevofluránu je profesia anesteziológ a anesteziologická
sestra (obr. 6, 7). Pri celozmenovej expozícii sevofluránu na pracovisku bez zabezpečenia
vyhovujúceho vetrania, resp. účinnej vzduchotechniky, majú význam aj koncentrácie sevofluránu
v pracovnom ovzduší aj u profesií operatér a inštrumentárka (obr. 8, 9).
Pri porovnávaní výsledkov s NPEL celozmenovými, resp. krátkodobými, je nutné
konštatovať, že prepočítavania nameraných výsledkov na 8-hodinovú pracovnú zmenu sa
nerealizovali zo zásadného dôvodu – došlo by k skresleniu výsledkov, pričom nie je k dispozícii
objektívna priemerná časová snímka (v podstate ani ju nie je možné získať) reálne zachytávajúca
expozíciu počas pracovného týždňa, mesiaca či roka. Reálny stav, potvrdený výkonom štátneho
zdravotného dozoru, je denná expozícia najmä anesteziológov (lekárov a sestier) 7 – 8 hodín
denne a viac, pretože ich je nedostatok, pracujú vo veľkej miere v nadčasoch (službách) a okrem
toho môžu pracovať aj mimo posudzovaného zdravotníckeho zariadenia. Ostatné posudzované
profesie pracujú v expozícii inhalačných anestetík nie menej ako 5 hodín denne. Z uvedených
dôvodov považujeme získané hodnoty za relevantné, odzrkadľujúce nielen krátkodobú, ale aj
celozmenovú priemernú expozíciu inhalačným anestetikám (Sevoranu). Okrem toho NPEL
priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň (čo je na 95 % splnené). NPEL
krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového
referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej
zmeny (maximálne 4-krát za zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom). Uvedené
pravidlo pre NPEL krátkodobý, vyplývajúce z NV SR č. 355/2006 Z. z. (17), sa v praxi
u posudzovaných zdravotníckych pracovníkov nedodržalo.

Obr. 6. Výsledky objektivizácie expozície sevofluránu
profesie anesteziológ a porovnanie s NPEL (priemerný):

priem. hodnota expozície sevofluránu 182,49 mg.m-3
(64,2 – 483 mg.m-3), priem. NPEL pre sevoflurán bol
prekročený o 102,49 mg.m-3 a krátkodobý limit NPEL
pre sevoflurán o 12,49 mg.m-3

Obr. 7. Výsledky objektivizácie expozície sevofluránu
profesie anesteziologická sestra a porovnanie s NPEL
(priemerný): priemerná hodnota expozície sevofluránu
196,89 mg.m-3 (100 – 448 mg.m-3), priemerný NPEL bol
prekročený o 126,89 mg.m-3 a krátkodobý NPEL pre
sevoflurán o 26,89 mg.m-3
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Obr. 8. Výsledky objektivizácie expozície sevofluránu
profesie inštrumentárka a porovnanie s NPEL
(priemerný): priemerná hodnota expozície sevofluránu
119,83 mg.m-3 (57,5 – 231,3mg.m-3), priemerný NPEL
bol prekročený o 39,83 mg.m-3 a krátkodobý NPEL pre
sevoflurán prekročený nebol

Obr. 9. Výsledky objektivizácie expozície sevofluránu
profesie chirurg operatér a porovnanie s NPEL
(priemerný): priemerná hodnota expozície sevofluránu
121,75 mg.m-3 (73,7 – 264,3 mg.m-3), priemerný NPEL
bol prekročený o 41,75 mg.m-3 a krátkodobý NPEL pre
sevoflurán prekročený nebol

Profesionálna expozícia genotoxickým látkam a chromozómové aberácie
Cytogenetické vyšetrenia v profesii anesteziologická sestra a anesteziológ – lekár sme
vykonali v 6 zdravotníckych zariadeniach/operačných sálach na Slovensku (tab. 1 a obr. 10). Z
analýz vyplýva, že priemerný počet chromozómových aberácií v sledovanom súbore bol 2,34 ±
1,29 % z celkového počtu 247 vyšetrených vzoriek. V kontrolnom súbore sme zistili priemerný
počet chromozómových aberácií 1,19 ± 0,91 %. Rozdiel medzi exponovanou a kontrolnou
skupinou je štatisticky významný (P < 0,001).
V tab. 2 prezentujeme výsledky biologického monitoringu expozície sevofluránu skupiny
zdravotníkov, ktorú tvorilo 39 lekárov a 24 sestier. Z tohto počtu 46,2 % lekárov –
anesteziológov a 58,3 % anesteziologických sestier bolo vo zvýšenom riziku expozície
(genotoxický účinok) sevofluránu a 5,1 % lekárov – anesteziológov a 4,2 % anesteziologických
sestier vo vysokom riziku expozície sevofluránu. Analýzami výsledkov genotoxického
rizika/účinku u pracovníkov exponovaných sevofluránu vo vybranom zdravotníckom zariadení sa
zistilo, že priemerný počet chromozómových aberácií v sledovanom vybranom súbore (N 63) bol
2,51 ± 1,42 %, v kontrolnom súbore (N 68) bol priemerný počet chromozómových aberácií 1,16
± 0,79 %. Rozdiel medzi exponovanou a kontrolnou skupinou je štatisticky významný (P <
0,001).
Tab. 1. Profesionálna expozícia genotoxickým látkam (anesteziológovia zo 6 nemocníc Stredného Slovenska)
Zdroj: Mušák (13)
Charakteristika
súborov
Vek
Doba expozície
Pohlavie M/Ž
Fajčenie F/NF

E1 (n = 249)
39,1 ± 9,8
8,5 ± 8,6
20 / 229
73 / 176

Exponované skupiny
E2 (n = 247)
E3 (n = 257)
39,3 ± 9,8
42,3 ± 9,3
13,9 ± 9,8
17,7 ± 9,5
47 / 200
237 / 20
74 / 173
100 / 157
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E4 (n = 258)
44,2 ± 7,8
21,0 ± 9,4
106 / 152
56 / 202

Kontrola (n = 250)
36,2 ± 10,6
10,9 ± 9,5
27 / 223
48 / 202

Obr. 10. Profesionálna expozícia genotoxickým látkam. Zdroj: Mušák (13)
Tab. 2. Profesionálna expozícia genotoxickým látkam (anesteziológovia vybraného zdravotníckeho zariadenia)

Lekári
Sestry
KAIM UNM (spolu)

0 – < 2 % nezvýšený
N
[%]
19
48,7
9
37,5
28
44,4

Rizikový stupeň
2 – 4 % zvýšený
N
[%]
18
46,2
14
58,3
32
50,8

N
2
1
3

> 4 % vysoký
[%]
5,1
4,2
4,8

Diskusia
Výsledky objektivizácie sevofluránu v pracovnom ovzduší z hľadiska porovnateľných
pracovných podmienok (pracovisko bez nútenej výmeny vzduchu) – korelácia sa nezistila na
Slovensku, ani v zahraničí (hodnoty sevefluránu v pracovnom ovzduší operačných sál s nútenou
výmenou vzduchu boli podľa dostupných publikovaných údajov namerané v rozpätí 0,02 – 14,4
ppm, pričom denné expozície personálu môžu byť významné (15).
Výsledky genotoxikologických vyšetrení sú zhodné s výsledkami aj publikovaných
zahraničných štúdií (15, 4, 12, 13). Iné účinky inhalačných anestetík môžu byť reprodukčné,
neurologické, hematologické, imunologické, hepatálne a renálne (15, 10). Z reprodukčných
účinkov sledovali autori (15) v skúmanom súbore najmä spontánne potraty, predčasne narodené
deti a rizikové tehotenstvá.
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Záver
Členovia operačných tímov sú vystavení zvýšenému a vysokému riziku poškodenia zdravia
vplyvom pracovnej expozície sevofluránu (P < 0,001). Pri nedostatočnej (resp. žiadnej) nútenej
výmene vzduchu sa prekračoval priemerný NPEL a aj krátkodobý NPEL pre sevoflurán pri
profesionálnej expozícii v každej z hodnotených profesií vo väčšine prípadov (85 % výsledkov).
V profesii anesteziologická sestra a lekár anesteziológ bolo v sledovanom súbore (N = 247)
2,34 ± 1,29 % AB. B., v kontrolnom súbore (N = 250) 1,19 ± 0,91 % AB. B. (P < 0,001).
Cytogenetická analýza je vhodnou a rutinne dostupnou metódou na sledovanie účinku
genotoxických látok u exponovaných jedincov v pracovnom prostredí.
Odporúčania pre prax
– riešiť výstavbu nových operačných sál,
– navrhnúť a realizovať vhodnú a účinnú vzduchotechniku,
– vykonávať pravidelnú identifikáciu, objektivizáciu a hodnotenie rizikových faktorov
pracovného prostredia,
– vytvárať zdravé a zdravie podporujúce pracovné podmienky,
– udržiavať anesteziologické prístroje a ich súčasti v dobrom technickom stave,
– dodržiavať správne postupy vedenia inhalačnej anestézie pred a počas operácie,
– vykonávať vhodné organizačné opatrenia,
– zabezpečiť pre zamestnancov dostatočné množstvo vhodných OOPP,
– vykonávať pravidelné lekárske preventívne prehliadky,
– zaradiť vykonávané práce s expozíciou sevofluránu v jednotlivých profesiách do 3. kategórie
rizikových prác,
– edukácia zamestnávateľov a zamestnancov,
– pokračovať ďalej vo výskume.
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VPLYV MANAŽMENTU ČASU NA SYNDRÓM VYHORENIA PRACOVNÍKOV
PRACUJÚCICH V ZDRAVOTNÍCTVE

E. Karkošiaková
Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

Téma manažmentu času je dnes veľmi naliehavá a týka sa prakticky každého z nás. V
lekárskej praxi a u psychológov sa stále častejšie stretávame s pojmom syndrómu vyhorenia.
Syndróm vyhorenia neprichádza náhle, nie je to jednorazová záležitosť. Začína sa nadmerným
a dlhodobým množstvom pracovnej záťaže. Príčinou nebýva len množstvo práce a vysoké
pracovné nasadenie, ale aj nereálne a prehnané nároky, predstavy a očakávania zo strany
zamestnávateľa i zo strany nositeľa. Človek väčšinou prestáva rešpektovať svoje potreby a
prispôsobuje sa tejto situácii. Nadriadení a zamestnávatelia by mali poznať túto skutočnosť,
mali by udržiavať rovnováhu medzi nárokmi a možnosťami zamestnanca. Tomu by mala
zodpovedať rozumná a efektívna organizácia práce, vytváranie priaznivých pracovných
podmienok, obojstranne dobrá komunikácia. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv manažmentu
času na syndróm vyhorenia pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve.
Materiál a metódy
Pre získanie údajov potrebných do našej práce sme použili metódu dotazníka.
Dotazníkový prieskum sme zamerali na vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pracujúcich v
zdravotníctve. Zdravotníckych pracovníkov sme vyberali náhodným výberom.
Dotazníky sme distribuovali prostredníctvom internetovej pošty (e-mailom) v mesiacoch
február až júl 2012. Zvolili sme deskriptívnu prierezovú štúdiu. Dotazník je zložený z troch
častí. Prvé dve časti tvoria štandardizované dotazníky, a to Dotazník k efektívnemu
hospodáreniu s časom (13) a Dotazník pre zistenie miery vyhorenia MBI (10). Tretiu časť
tvoria otázky zamerané na identifikáciu respondenta. Vyplnené dotazníky sme spracovali v
programe Excel a XLSTAT 7.1 – test v kontingenčných tabuľkách (chí-kvadrát).
Vyhorenie definuje vysoké skóre dosiahnuté v dimenziách emočné vyčerpanie
a depersonalizácia a nízke skóre v dimenzii osobná výkonnosť. Za najlepší ukazovateľ
prítomnosti a úrovne vyhorenia sa považuje emočné vyčerpanie. Spracováva sa hrubé skóre
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jednotlivých dimenzií. Celkové skóre nie je možné vypočítať vzhľadom na to, že dimenzia
osobná výkonnosť je vo vzťahu k ostatným dvom reverzná.
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 114 respondentov, z toho bolo 86 (75,4 %) žien
a 28 (24,6 %) mužov.
Do dotazníkového prieskumu sa zapojili vysokoškolsky vzdelaní respondenti pracujúci
v zdravotníctve, z toho bolo najviac absolventov verejného zdravotníctva 24 (21,1 %), lekárov
21 (18,4 %), zapojili sa aj absolventi vysokej školy ošetrovateľstva, farmaceuti, ekonómovia,
sociálni pracovníci, farmaceuti, lekári stomatológovia, chemici, krízový manažér, absolvent
vedeckej výživy ľudí, absolvent technickej univerzity, psychológ, psychoterapeut,
mikrobiológ, sociológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, informatik, genetik, molekulárny biológ,
absolvent vysokej školy fyzioterapie, absolvent technickej univerzity, vedecký pracovník.
Výsledky
Zo všetkých respondentov 87 (76,3 %) športuje a 27 respondentov (23,7 %) nešportuje.
Najčastejšie pestovaným športom u zdravotníckych pracovníkov je bicyklovanie (36,8 %),
plávanie (28,9 %) a rýchla chôdza (28,9 %), beh a cvičenie na fitlopte – oba športy po 8,8 %
respondentov. Ďalšie športy, ktorými sa respondenti zaoberajú sú: návšteva fitness centra,
korčuľovanie (inline, kolieskové), lyžovanie, bežkovanie, futbal, basketball, badminton, tenis,
rybolov, plávanie, aquaaerobik, posilňovňa, pilates, tanec, zumba, orbitrek, flowin, jazda na
koni.
103 respondentov (90,3 %), ktorí sa cítia v strese, používajú na upokojenie rôzne spôsoby
a prostriedky:
− šport (antistresová loptička, turistika, beh, jogging, kolieskové korčule, zumba, tanec,
jazdenie na koni, plávanie) – 37,7% respondentov,
− čítanie – 29,8% respondentov,
− film, animované rozprávky, prírodopisné filmy – 25,4% respondentov,
− stretnutie s priateľmi, rodinou, posedenie pri káve, rozhovor s manželkou, telefonický
rozhovor – 19,3% respondentov.
Neefektívne hospodári s časom (efektívne plánovanie s časom neexistuje) 6,1 %
respondentov, nedôsledne (plánovanie je viditeľné, ale nie dostatočne dôsledné) 76,3 %
respondentov, dobre (dobré hospodárenie s časom, možno ho však zdokonaliť) 16,7 %
respondentov a príkladne hospodári s časom 0,9 % respondentov.
Predpokladali sme, že medzi mužmi a ženami bude štatisticky významný rozdiel, čo sa
týka hospodárenia s časom. Tento predpoklad sa nepotvrdil (p = 0,516). I keď najvyšší podiel
žien je v kategórii nedôsledné hospodárenie s časom (až 79,1 %), muži sú na tom rovnako zle,
ich najvyšší podiel je v tejto kategórii, aj keď o niečo menší ako žien.
Prvý z faktorov, ktorý zisťuje dotazník MBI, je emocionálne vyčerpanie. Maslach (9)
uvádza, že tento činiteľ sa objavuje ako reakcia na mimoriadne požiadavky okolia kladené na
postihnutého jedinca. Vysoký stupeň emocionálneho vyčerpania (obr. 1) ukazujúci na
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možnosť syndrómu vyhorenia a s ním spojené stavy, ako strata motivácie či nedostatok síl
k nejakej činnosti, sa objavil u 39,47 % respondentov. Mierny stupeň (strednú úroveň), ktorý
môžeme označiť ako varovný stav, sme vyhodnotili u 48,2 % respondentov a nízky stupeň
u 12,3 % respondentov. Uvedené výsledky ukazujú, že 88 % respondentov má problémy
s emocionálnym vyčerpaním.

Obr. 1. Rozdelenie respondentov podľa úrovne emocionálneho vyčerpania

Predpokladali sme, že dosiahnutá úroveň emocionálneho vyčerpania bude rovnaká u
mužov aj u žien a u oboch pohlaví bude najvyšší podiel v kategórii vysoká úroveň. Potvrdili
sme, že v úrovni emocionálneho vyčerpania nebol medzi mužmi a ženami štatisticky
významný vzťah (p = 0,172), vysokú úroveň dosiahlo až 57,1 % mužov, u žien to nie je až
také jednoznačné, vysokú úroveň dosiahlo 45,3 % žien a strednú 44,2 % žien.
Depersonalizáciu definuje Hartl ako stav sebaodcudzenia a odosobnenia, ktorý sa
prejavuje pocitom, že zážitky sú vzdialené, nie sú vlastné. Môže dochádzať aj k strate záujmu
o okolie. Maslach (9) považuje depersonalizáciu za druhý stupeň vzniku syndrómu vyhorenia,
pri ktorom môže dôjsť až k sociálne izolácii.
Problém syndrómu vyhorenia, t.j. vysoký stupeň depersonalizácie sme zistili u 87,7 %
respondentov. Mierny stupeň depersonalizácie je u 11,4 % respondentov a nízky stupeň
u 0,9 % respondentov.
Predpokladali sme, že dosiahnutá úroveň depersonalizácie bude iná u žien a u mužov,
pričom vysokú úroveň dosiahne štatisticky významne menej žien, ako mužov. Tento
predpoklad sme potvrdili (p = 0,002). Vysokú úroveň depersonalizácie dosiahlo len 7 % žien,
kým u mužov to bolo až 28,6 %.
Osobné uspokojenie z práce je, na rozdiel od oboch predchádzajúcich, pozitívne ladeným
faktorom dotazníka MBI. Problémy v tejto oblasti majú predovšetkým ľudia so zníženým
sebahodnotením, s nízkym mienením sami o sebe. Vďaka tomu nemajú dostatok energie
k riešeniu krízových situácií (9).
Syndróm vyhorenia v dimenzii pracovného uspokojenia, teda jeho nízky stupeň, sa
prejavil u 98,2 % respondentov a mierny stupeň u 1,7 % respondentov. Každý respondent
vykazoval aspoň v jednej dimenzii vyhorenie. Rozdelili sme ich do skupín podľa toho, či mali
prejavy syndrómu vyhorenia v jednej, v dvoch, alebo vo všetkých troch dimenziách.
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V jednej dimenzii bolo vyhorených 11,4 % respondentov, v dvoch dimenziách 51,7 %
respondentov, vo všetkých troch dimenziách je vyhorených 36,8 % respondentov. Príkladne
hospodári s časom len jeden respondent (0,9 %), ktorý je vyhorený v dvoch dimenziách.

40%
30%
3 dimenzie
2 dimenzie
1 dimenzia

20%
10%
0%
neefektívne
nedôsledné dobré príkladné
hospodárenie s časom

Obr. 2. Porovnanie respondentov s vyhorením v jednej, dvoch a troch dimenziách podľa hospodárenia s časom

Dobré hospodárenie s časom má 1 respondent vyhorený v jednej dimenzii, 10,5 %
respondentov vyhorených v dvoch dimenziách a 5,3 % respondentov vyhorených v troch
dimenziách. Nedôsledné hospodárenie s časom vykazuje 8,8 % respondentov vyhorených
v jednej dimenzii, 38,6 % respondentov vyhorených v dvoch dimenziách a 28,9 %
respondentov vyhorených v troch dimenziách. Neefektívne hospodária s časom 1,7 %
respondentov vyhorených v jednej dimenzii, 1,7 % respondentov vyhorených v dvoch
dimenziách, 2,6 % respondentov vyhorených v troch dimenziách (obr. 2). Príkladné
hospodárenie s časom nedosiahla ani jedna respondentka vyhorená v troch dimenziách.
Predpokladali sme, že ženy vyhorené vo všetkých troch dimenziách nedôslednejšie
hospodárili s časom, ako ženy, ktoré nie sú vyhorené vo všetkých 3 dimenziách. Tento
predpoklad sa nepotvrdil (p = 0,785).
Diskusia
Obdobie roku 2012, keď sme prieskum urobili, bolo poznačené hospodárskou krízou,
hromadným prepúšťaním zo zamestnania, neistou budúcnosťou, čo sa odzrkadlilo aj na
výsledkoch dotazníkového prieskumu. Zistili sme, že vo vzorke respondentov nie je ani jeden
zdravotnícky pracovník, ktorý by nebol vyhorený ani v jednej dimenzii, v dvoch dimenziách
bolo vyhorených 51,7 % respondentov, vo všetkých troch dimenziách je vyhorených je
36,8 % respondentov, čo je veľmi alarmujúcim zistením. Výstrahou je aj vysoký stupeň
emocionálneho vyčerpania ukazujúci na možnosť syndrómu vyhorenia a s ním spojené stavy,
ako strata motivácie či nedostatok síl k nejakej činnosti – objavil sa u 39,5 % respondentov,
vysoký stupeň depersonalizácie vidíme u 87,7 % respondentov a takmer všetci 98,2 %
respondenti neprežívajú spokojnosť v práci.
Neefektívne hospodári s časom (efektívne plánovanie s časom neexistuje) 6,1 %
respondentov, nedôsledne (plánovanie je viditeľné, ale nie dostatočne dôsledné) 76,3 %
respondentov, dobre (dobré hospodárenie s časom, možno ho však zdokonaliť) 16,7 %
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respondentov a príkladne hospodári s časom 0,9 % respondentov. I keď najvyšší podiel žien
je v kategórii nedôsledné hospodárenie s časom (až 79,1%), muži sú na tom rovnako zle,
najvyšší podiel je ich v tejto kategórii, aj keď o niečo menší ako žien.
Vysoké percento pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve nedôsledne hospodári s časom.
Neefektívne a nedôsledné hospodárenie s časom vedie k syndrómu vyhorenia. Jedným
spôsobom, ako dosiahnuť efektívnejší manažment času u lekára a zdravotnej sestry je
prostredníctvom elektronického objednávania pacientov, prostredníctvom elektronickej
dokumentácie by sa zamedzilo opakovaným vyšetreniam a tým aj stratám času a energie
zdravotníckych pracovníkov.
Nôtová a Páleniková (14) analyzovali výsledky 389 respondentov – zdravotníckych
pracovníkov (lekári, zdravotné sestry, nižší zdravotný personál, psychológovia, technickí
pracovníci). Použili MBI dotazník na hodnotenie syndrómu vyhorenia. Zaznamenali, že
17,7 % respondentov má syndróm vyhorenia. V našej štúdii ho má 37 % respondentov (čo je
približne 100 % nárast). Najviac respondentov bolo vyhorených vo faktore emocionálne
vyčerpanie (25 %), v našej štúdii to bolo 39,5 % respondentov. Rizikom práce v zdravotníctve
je aj emocionálne vyčerpanie, ktoré je charakterizované pocitmi beznádeje, negatívnym
postojom k pracovnému prostrediu, kolegom, ako aj k sebe samému. V popredí sú obavy,
pesimizmus, smútok, môže sa rozvinúť až depresia. Príčinou týchto stavov môže byť
stretávanie sa so smrťou, čo je špecifikom vybraných profesií. Syndróm vyhorenia neohrozuje
iba kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, ale aj kvalitu života
zdravotníckeho pracovníka. Motiváciou práce zdravotníckych pracovníkov by mali byť vyššie
hodnoty ako peniaze, lenže aj zdravotník potrebuje z niečoho žiť. Morálne aj finančné
nedocenenie môže byť jedným z rizikových faktorov syndrómu vyhorenia u zdravotníckych
pracovníkov. Pre zdravotníkov je však typické, že lekára nenavštívia a snažia sa problém
riešiť sami, až kým to nie je vo veľmi vážnej fáze, spojenej napríklad aj s depresiou.
Syndróm vyhorenia má u zdravotníckych pracovníkov rastúcu tendenciu, preto je veľmi
dôležitá prevencia a dobré až príkladné hospodárenie s časom.
Záver
V práci sme hodnotili hospodárenie s časom, syndróm vyhorenia a vplyv manažmentu
času na syndróm vyhorenia u vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov.
Únava a stres z práce pôsobí na všetkých negatívne, keď sa však k tomu dostaví aj
syndróm vyhorenia, predstavuje to reálnu krízu, ktorú treba bezodkladne riešiť. Iba manažér,
ktorý vie riadiť seba a svoj čas, dokáže totiž kompetentne riadiť aj iných ľudí. Vzhľadom na
to, že 83 % respondentov zle a nedôsledne hospodári s časom a všetci respondenti sú vyhorení
(minimálne v jednej dimenzii) sme zistili, že manažment času má vplyv na syndróm
vyhorenia, preto by sme do budúcna odporučili intervenčnú prierezovú epidemiologickú
štúdiu, kde by sme zdravotníckym pracovníkom spravili intervenciu – školenie o manažmente
času a ako ho aplikovať v praxi, školenie o prevencii syndrómu vyhorenia a potom zopakovali
dotazníkový prieskum.
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Odporúčania pre prax:
umožniť zdravotníckym pracovníkom zúčastniť sa na špeciálnych kurzoch zameraných na
zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia a kurzy manažmentu času,
vytvárať tvorivé a motivujúce pracovné prostredie pre zdravotníckych pracovníkov,
zabezpečiť benifity pre zamestnancov vo forme preplácania vstupeniek na športové
aktivity (plaváreň, fitness, zumba a iné),
do osnov zdravotníckych študijných odborov zaradiť prednášky na tému prevencie
syndrómu vyhorenia a dôležitosti manažmentu času.
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SKRÍNINGOVÉ ZISŤOVANIE VPLYVU PRACOVNÉHO OVZDUŠIA
V NEVÝROBNÝCH PRIESTOROCH NA ZDRAVIE ZAMESTNANCOV

M. Šťastná, D. Tarabčáková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Vnútorné ovzdušie a jeho vplyv na zdravie je veľmi aktuálnou problematikou.
Dosvedčujú to aj údaje WHO, ktoré uvádzajú, že asi 20 % populácie vyspelých zemí trpí
syndrómom chorej, resp. nezdravej budovy, t. j. sick building syndrómom (SBS) a asi 30 %
novopostavených alebo rekonštruovaných objektov je možné zaradiť medzi choré budovy (1).
Aj keď problematika príčinných faktorov je veľmi široká, z praktického hľadiska je možné
poukázať najmä na dva faktory. Jeden z nich je nízka kvalita používaných materiálov pri
výstavbe alebo zariaďovaní miestností a s ním súvisiace uvoľňovanie prchavých organických
zlúčenín (VOCs). Druhý je nedostatočné vetranie budov, ktoré sú často zateplené
nepriedušnými materiálmi a osadené plastovými oknami, pričom dochádza k hromadeniu
škodlivín vo vnútornom prostredí, vrátane CO2 z vydýchaného vzduchu, alebo dochádza pri
nadmernej kondenzácii pár a dostatočnej vlhkosti k nadmernému rastu plesní. Vzhľadom na
to, že je známe, že vo vnútornom prostredí (indoor) sa bežne vyskytujú škodliviny
v koncentráciách 2- až 5-krát vyšších ako vo vonkajšom (outdoor) a ľudia strávia až 90 %
času práve vo vnútornom prostredí budov, je nutné sa zamyslieť nad spôsobom zisťovania
výskytu potenciálne súvisiacich zdravotných ťažkostí aj v našej populácii.
V našej praxi sa s touto problematikou stretávame prostredníctvom podnetov, ale aj pri
štátnom zdravotnom dozore (ŠZD) v nevýrobných priestoroch. Táto problematika poskytuje
veľký priestor pre primárnu, dobre cielenú a úspešnú prevenciu, a preto si zasluhuje aj
patričnú pozornosť. S týmto cieľom sme začali používať Švédsky štandardizovaný dotazník
MM040 na kvalitu vnútorného ovzdušia budov (2, 3, 4). Dotazník bol vytvorený pre
posudzovanie výskytu zdravotných ťažkostí a skríningové určovanie súvislostí s faktormi
pracovného prostredia u užívateľov budov nevýrobného charakteru. Okrem základnej verzie
dotazníka sú k dispozícii aj prispôsobené verzie pre administratívne priestory, školy
a nemocnice. Dotazník je podložený štatisticky overenou validitou a reliabilitou a dáva
k dispozícii aj základné údaje o kontrolnom súbore.
Charakter otázok je v súlade a definíciou SBS podľa WHO (HEDGE, Ericson, 1996),
ktorá chápe SBS ako súhrn nešpecifických symptómov zahŕňajúcich dráždenie očí, nosa,
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hrdla a pokožky, únavu, bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, ktoré sú viazané na výkon práce na
určitom pracovnom mieste. A rovnako aj s definíciou podľa Murphyho z r. 2006, ktorú WHO
prevzalo, a ktorá upresňuje, že výskyt týchto symptómov musí byť minimálne u 20 %
užívateľov budovy (1, 5).
Základný dotazník obsahuje otázky štruktúrované do 5 okruhov: 1. Všeobecné údaje: vek,
pohlavie, fajčenie, pracovný čas, profesia, 2. Pracovné prostredie: fyzikálne parametre
(statická elektrina, hluk, svetlo – oslnenie), kvalita ovzdušia (prach, špina, zápach, ťažký, zlý
vzduch), 3. Psychosociálne faktory: vzťah k práci, množstvo práce, možnosť ovplyvniť
pracovné podmienky, interpersonálne vzťahy, 4. Alergická anamnéza: priedušková astma,
senná nádcha, ekzém, 5. Súčasný výskyt zdravotných ťažkostí (za posledné 3 mesiace):
nešpecifické príznaky (cefalgie, únava, ťažkopádnosť, nevoľnosť, závraty, ťažkosti s
koncentráciou), slizničné príznaky (svrbenie, pálenie alebo dráždenie očí, podráždený,
upchatý nos alebo serózny výtok z nosa, krvácanie z nosa, chrapľavý hlas, sucho v hrdle,
kašeľ), kožné príznaky (suchá alebo začervenaná pokožka tváre, svrbenie vo vlasoch alebo v
ušiach, suchá, svrbiaca, červená pokožka rúk), psychické parametre (stres, podráždenosť,
ťažkosti so spánkom). V rámci piateho okruhu sa každá otázka zodpovedá aj z hľadiska
súvislosti zdravotnej ťažkosti s pobytom v posudzovanej budove. 6. Doplnkové otázky
zamerané na chorobnosť, návštevy lekára apod.
Naše skúsenosti vychádzajú z databázy dotazníkov vyplnených 1 013 respondentmi, ktorí
pracovali v 13 samostatných objektoch administratívneho charakteru a v priestoroch
obchodných centier.
Materiál a metódy
V práci prezentujeme niektoré výsledky z analýzy dotazníkov, ktoré sme získali od
zamestnancov pracujúcich v dvoch rozdielnych obchodných centrách (OC1 a OC2). Do štúdie
sme zahrnuli len dotazníky od zamestnancov pracujúcich prevažnú časť zmeny v priestoroch
predajných hál. V prípade OC2 sme hodnotili vnútorné ovzdušie hál v 11 samostatných
objektoch rovnakého obchodného reťazca, v ktorom bol charakter stavebného a technického
riešenia, vrátane spôsobu zabezpečenia mikroklimatických podmienok, identický. V OC2 sme
zo súboru respondentov vyradili zamestnancov, ktorí pracujú na pracoviskách s lokálne
upravovanou klímou, ako pekáreň, gril a lahôdky. V prípade OC1 sa hodnotilo vnútorné
ovzdušie v hale jedného objektu príslušného obchodného reťazca. OC1 je zameraný na predaj
tovaru z oblasti dom, byt a OC2 na predaj potravinového a nepotravinového tovaru. Na zbere
údajov v OC2 sa podieľali regionálne úrady verejného zdravotníctva Košického
a Prešovského kraja. Prieskum prebiehal v mesiacoch máj a jún 2013.
Dotazníkový prieskum v OC1 sa robil po vykonaní opatrení v nadväznosti na
zaznamenané podnety zamestnancov na kvalitu vnútorného ovzdušia. Z objektívnych zistení
pri výkone ŠZD nebolo zrejmé, či sú vykonané opatrenia dostatočné. Na rozdiel od OC1 bol
v prípade OC2 vzhľadom na zistenia zo štátneho zdravotného dozoru predpoklad vyhovujúcej
kvality ovzdušia. Výsledky dotazníkového prieskumu nám mali ponúknuť obraz o vnímaní
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kvality vnútorného ovzdušia a o výskyte zdravotných ťažkostí u užívateľov budov, resp.
zamestnancov OC, v našich slovenských podmienkach.
Hodnotenie výsledkov vo vzťahu k možnému SBS je založené na porovnaní prevalencie
zdravotných ťažkostí u respondentov voči limitu (20 %), čo vychádza z vyššie uvedenej
definície SBS a zároveň na porovnaní prevalencie sťažností respondentov na pracovné
prostredie voči limitu stanovenom v metodike (40 %). Pre podrobnejšie hodnotenie sme
vykonali aj porovnanie výskytu zdravotných ťažkostí a sťažností na faktory pracovného
prostredia v sledovanom súbore s výskytom v kontrolnom súbore. Údaje o kontrolnom súbore
sme získali od užívateľov iba zdravých budov a prevzali sme ich z manuálu k metodike (5, 6).
Výsledky sme porovnali pomocou testu dobrej zhody (χ2) za pomoci programu JavaStat
a stanovili sme odds ratio s údajmi o 95 % intervale spoľahlivosti.
Výsledky
Celkový počet respondentov zahrnutých do štúdie v OC1 bol 59, v OC2 442 a kontrolný
súbor (ďalej kontrola) obsahoval 319 respondentov. Prehľad o základných charakteristikách
súborov uvádzame v tab. 1.
Tab. 1. Prehľad o respondentoch OC1, OC2 a kontrolného súboru
Údaje o súboroch
Respondenti z celkového počtu pracujúcich na hale [%]
Priemerný vek [r.]
Ženy [%]
Fajčiari [%]
Astma bronchiale – A [%]
Senná nádcha – N [%]
Ekzém – E [%]
Problémy AN v tomto roku [%]

OC1
91
40
42
24
3
25
19
19

OC2
80
38
77
35
10
14
12
12

Obr. 1. Výsledky OC1 – hodnotenie odpovedí voči limitu (oranžová kružnica)
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Kontrola
84
45
57
25
9
17
21
21

Údaje o častom, t.j. minimálne každý týždeň sa vyskytujúcom obťažovaní jednotlivými
faktormi, resp. parametrami pracovného prostredia a údaje o častom výskyte zdravotných
ťažkostí, vrátane zdravotných ťažkostí vyskytujúcich sa v súvislosti s pobytom na pracovisku,
uvádzame podľa jednotlivých OC na obr. 1 a 2 a štatistické porovnanie údajov z OC1 a OC2
s kontrolným súborom v tab. 2 a 3.

Obr. 2. Výsledky OC2 – hodnotenie odpovedí voči limitu (oranžová kružnica)

Kontrola
[%]

Tab. 2. Štatistické porovnanie výskytu sťažností na pracovné prostredie v OC1 s kontrolou
OC1
[%]

Prievan

4

22

6,65

2,70-16,40

0,001

22,3

13

3,61

1,89-7,02

0,001

18,7

Prílišné teplo
Kolísavá
teplota
Príliš chladno
Ťažký "zlý"
vzduch
Suchý vzduch

5

56

24,04

11,08-52,82

0,001

110

6

1,14

0,6-2,3

0,8

0,1

5

10

2,14

0,71-6,18

0,211

1,6

8

1,7

0,9-3,2

0,109

2,6

5

5

1,02

0,23-3,87

1

0,0

9

1,94

1,04-3,66

0,035

4,4

10

54

10,63

5,42-20,97

0,001

66,1

9

20

36

2,2

1,16-4,17

0,01

6,0

9

5

8

1,75

0,54-5,39

0,45

0,6

5

0,41

0,02-3,06

0,61

0,3

1

0,45

0,18-1,15

0,1

2,6

0,35

0,16-0,75

0,005

7,8

Pracovné
prostredie

OR

95% CI

p

χ2

OC2
[%]

OR

95% CI

P

χ2

1
0,39

0,25-0,60

0,001

Zápach
Statická
elektrina
Fajčiarsky dym

4

2

7

0

0

0-1,17

0,076

3,2

3

Hluk

9

5

0,536

0,13-1,93

0,45

0,6

9

1

Svetlo
oslňujúce

8

20

2,88

1,27-6,45

0,01

6,9

9

1

Prach/špina

10

27

3,34

1,60-6,93

0,01

11,6

10

1

19,7

1

Nakoľko prevalencie sťažností, resp. zdravotných ťažkostí ovplyvňujú najmä respondenti,
u ktorých sa v anamnéze vyskytuje atopické ochorenie, vykonali sme aj analýzu v skupinách
atopikov a neatopikov (obr. 3 a 4).
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Tab. 3. Štatistické porovnanie výskytu zdravotných ťažkostí v OC s kontrolou
KonOC1
trola
[%]
[%]
10
29

Zdravotné
ťažkosti
Únava

OR

95% CI

p

χ2

OC2
OR
[%]

95% CI

P

χ2

3,63

1,76-7,47

0,001

14,0

24

2,81

1,81-4,38

0,001

23,4

Ťažkopádnosť

5

3

0,66

0,10-3,14

0,837

0,0

4

0,7

0,33-1,50

0,42

0,7

Bolesť hlavy
Nevoľnosť/
závraty
Ťažká
koncentrácia
Dráždenie očí

5

14

2,97

1,10-7,86

0,05

4,8

14

3,06

1,69-5,63

0,001

15,4

1

2

1,82

0,07-20,04

1

0,0

5

5,37

1,53-22,65

0,005

8,0

2

8

4,83

1,23-18,70

0,05

5,5

2

6

22

4,46

1,93-10,28

0,001

14,6

13

2,38

1,35-4,21

0,002

9,8

9

7

0,727

0,208-2,30

0,744

0,1

11

1,18

0,71-1,96

0,58

0,3

5

10

2,144

0,71-6,18

0,211

1,6

8

1,65

0,87-3,15

0,133

2,3

3

5

1,66

0,35-6,81

0,714

0,1

5

1,58

0,70-3,60

0,31

1,0

Suchá,
začervenaná
pokožka tváre

5

10

2,144

0,71-6,18

0,211

1,6

4

0,75

0,36-1,57

0,515

0,4

Svrbenie vo
vlasoch, ušiach

6

5

0,846

0,19-3,10

1

0,0

3

0,41

0,18-0,90

0,024

5,1

Suchá, svrbiaca
pokožka rúk

4

10

2,665

0,86-7,96

0,1

2,7

7

1,76

0,88-3,60

0,12

2,4

Dráždenie v
nose, upchatý
nos
Chrapot, sucho
v hrdle
Kašeľ

1

Obr. 3. Porovnanie sťažností a zdravotných ťažkostí u atopikov a neatopikov v OC1

Diskusia
Pri hodnotení možného SBS a indikácii preventívnych opatrení je rozhodujúca
prevalencia sťažností a ťažkostí označených mierou výskytu „často“, t.j. každý týždeň,
a zároveň vyskytujúcich sa v súvislosti s pobytom v pracovnom prostredí (PP). V tejto
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súvislosti je zrejmé, že výsledky v OC1 poukazujú na prítomnosť problematiky SBS, zatiaľ
čo výsledky v OC2 potvrdzujú náš predpoklad, t.j. zdravé vnútorné ovzdušie.

Obr. 4. Porovnanie sťažností a zdravotných ťažkostí u atopikov a neatopikov v OC2

Pri hlbšej analýze, v ktorej sa brali do úvahy aj odpovede bez ohľadu na ich uvádzanú
súvislosť s pobytom v PP, je zrejmé, že vyšší výskyt únavy a stresu je spoločným
menovateľom pre obidve OC. Vysvetlenie je možné hľadať vo vysokej prevalencii
pozitívnych odpovedí na otázky o vysokej pracovnej záťaži, a to v OC1 u 97 % respondentov
a v OC2 u 95 % respondentov.
Z obr. 1 je zrejmé, že v OC 1 respondenti udávajú v súvislosti s pobytom v PP nadlimitne
častejšie dráždenie očí (20,34 %) a stres (27,12 %) a tesne podlimitne aj únavu (18,64 %)
a zároveň v parametroch pracovného prostredia je prekročený limit v častých sťažnostiach na
ťažký zlý vzduch (54,24 %) a prílišné teplo (55,93 %). Ťažký, zlý, suchý vzduch a vyšší
výskyt nešpecifických ťažkostí ako únava, ťažkopádnosť, bolesti hlavy, poruchy koncentrácie
je typický obraz pre možnú ventilačnú príčinu SBS. V prípade OC1 vnímanie ťažkého, zlého,
suchého vzduchu a štatisticky významne vyšší výskyt únavy, bolestí hlavy a ťažkostí
koncentrácie poukazuje na možný nedostatočný prívod čerstvého vzduchu na pracovisko, čo
zodpovedá aj zisteniam zo ŠZD. Ťažký, zlý vzduch a vyšší výskyt slizničných príznakov
môže zapríčiniť výskyt chemických alebo aj biologických faktorov v ovzduší. V prípade OC1
nás výsledky štatistickej analýzy navádzajú na možnú súvislosť dráždenia očí s prievanom a
vyššou prašnosťou, poprípade oslnením, pričom vyššia prašnosť a prievan v prostredí sa aj
potvrdili. Štatisticky významný súbežný výskyt prievanu a dráždenia očí je zároveň spoločný
pre obidve OC, aj keď v rôznej miere.
Zastúpenie atopikov v súbore, t.j. v tomto prípade respondentov, ktorí mali v anamnéze
bronchiálnu astmu, sennú nádchu alebo ekzém, môže významne ovplyvniť výsledky analýzy,
najmä vo výskyte slizničných a kožných príznakov. Atopici udávajú v zdravých budovách
približne dvojnásobne vyššiu prevalenciu príznakov oproti neatopikom. V prípade SBS sa
však rozdiely vo výskyte týchto príznakov spravidla stierajú (7). Predmetná skutočnosť je
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zrejmá aj z obr. 3 a 4. V prípade OC1 nie je pri porovnaní výskytu dráždenia očí u atopikov
a neatopikov štatisticky významný rozdiel: χ2 = 0,018, p = 0,89, OR = 1,33, CI 95% (0,335,43), zatiaľ čo v OC2 je štatisticky veľmi vysoko významný rozdiel: χ2 = 14,06, p < 0,001,
OR = 2,91, Cl 95% (1,61-5,23). Aj táto skutočnosť poukazuje na závažnosť problematiky
dráždenia očí v OC1.
Záver
Z uvedených poznatkov vyplynulo, že dotazníkový prieskum sa osvedčil ako vhodný
nástroj pre skríningové hodnotenie kvality vnútorného prostredia a je nápomocný pri hľadaní
objektívnych príčin jestvujúcich problémov aj v obchodných centrách. Je teda možné
konštatovať, že Švédsky štandardizovaný dotazník na zisťovanie kvality vnútorného ovzdušia
sa zdá byť jednoduchou, lacnou, prístupnou a praktickou metódou, ktorú je možné odporučiť
pre skríningové zisťovanie nedostatkov v kvalite vnútorného ovzdušia nevýrobných
priestorov aj v našich podmienkach.
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UŽÍVANIE ANTIBIOTÍK V UNIVERZITNEJ NEMOCNICI MARTIN
POČAS REALIZÁCIE BODOVEJ PREVALENČNEJ ŠTÚDIE

E. Malobická, K. Uhrinová, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin

Rezistencia voči antibiotikám (ATB) je jeden z hlavných globálnych problémov
verejného zdravia. Z veľkej časti je ovplyvnená následkom rastúceho používania antibiotík
ako u ľudí, tak aj v živočíšnej výrobe (4). Nemocničné prostredie podporuje vznik a šírenie
rezistentných baktérií. Počas hospitalizácie väčšina pacientov môže dostávať antibiotiká.
Rozhodujúcim činiteľom vzniku rezistencie je rozšírené používanie antimikrobiálnych
látok u pacientov na profylaxiu alebo terapiu, čo vedie k tomu, že tieto antibiotiká sa môžu
stať menej účinné. Pri necielenom podávaní antimikrobiálnych látok sa môžu objaviť
baktérie, ktoré budú rezistentné na daný druh lieku a následne môže dôjsť k ich šíreniu
v zdravotníckom zariadení (2, 10).
Materiál a metódy
Prospektívne sledovanie a analýzu používania antibiotík v Univerzitnej nemocnici Martin
sme vykonali podľa protokolu bodovej prevalenčnej štúdie (3). Tím riešiteľov štúdie
pozostával z pracovníkov Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine, pracovníkov RÚVZ Martin a pracovníkov Univerzitnej
nemocnice Martin. Podľa dohodnutého harmonogramu sme navštívili všetky lôžkové
oddelenia nemocnice, ktoré zodpovedali kritériám bodovej prevalenčnej štúdie a v spolupráci
s povereným lekárom oddelenia sme zhodnotili údaje zo zdravotných záznamov pacientov.
Údaje o antibiotikách sme zaznamenávali, ak ich pacient užíval v deň sledovania
prevalenčnej štúdie. Údaje o antibiotickej profylaxii sme zhromažďovali za obdobie 24 hodín
pred realizáciou bodovej prevalenčnej štúdie na príslušnom oddelení. V prípade užívania
antibiotík sme zaznamenávali: generický alebo obchodný názov antibiotík, spôsob podania,
ich indikáciu (liečba komunitnej nákazy, liečba infekcie získanej pri dlhodobej starostlivosti
alebo liečba nozokomiálnej nákazy), diagnózu pre liečbu ATB (pokiaľ nešlo o profylaxiu).
Údaje sa zbierali v jednom dni z celého oddelenia / kliniky. Celkový čas pre zber údajov zo
všetkých oddelení nemocnice nemal presiahnuť 2 – 3 týždne.
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Získané údaje sme spracovali, analyzovali a štatisticky vyhodnotili v programe Microsoft
Excel. Na výpočet štatistickej významnosti sme použili chí-kvadrátový test. Ako významné
sme posudzovali rozdiely na hladine štatistickej významnosti p < 0,05.
Výsledky
Do súboru sme zaradili 422 pacientov, z ktorých 164 užívalo antibiotiká (38,9 %). Z toho
bolo 84 žien (51,2 %) a 80 mužov (48,8 %). Vekové rozpätie súboru bolo 0 – 99 rokov
(medián = 65 rokov, modus = 76 rokov).
Najčastejšími indikáciami na podávanie antibiotík boli liečba komunitnej infekcie –
46,6 % (101 prípadov) a liečba nemocničnej nákazy – 18,4 % (40 prípadov). Profylaktické
podávanie antibiotík sme zaznamenali v 29,5 % (64 prípadov) (obr. 1).

Obr. 1. Indikácie antibiotík (n = 217): UN Martin, bodová prevalenčná štúdia 2012

Obr. 2. Počet užívaných antibiotík pacientmi: UN Martin, bodová prevalenčná štúdia 2012

Na obr. 2 uvádzame počet užívaných antibiotík pacientmi. Celkovo bolo podaných 217
antibiotík. Jedno antibiotikum užívalo 120 pacientov – 73,2 %, dvojkombináciu antibiotík
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užívalo 37 pacientov (22,6 %). Piati pacienti (3,0 %) mali indikovanú trojkombináciu ATB
a štvorkombináciu antibiotík užívali dvaja pacienti (1,2 %).
Tab. 1. Prevalencia užívaných antibiotík podľa špecializácie pracoviska: UN Martin, 2012
Hospitalizovaní pacienti
Pracovisko

Všetci pacienti

Užívajúci antibiotiká

n

[%]

n

[%]

Chirurgické disciplíny

118

27,9

43

36,4

Internistické disciplíny

167

39,6

76

45,6

Pediatria

23

5,4

13

56,5

JIS

46

10,9

26

56,5

Gynekológia

15

3,6

1

6,7

Psychiatria

35

8,3

2

5,7

Iné

18

4,3

3

16,7

Spolu

422

100,0

164

38,9

V tab. 1 uvádzame prevalenciu užívaných antibiotík podľa špecializácie pracoviska. Aspoň jedno
antibiotikum užívalo 164 pacientov, čo predstavovalo prevalenciu 38,9 %. Najväčšiu prevalenciu
(56,5 %) sme zistili na pediatrických pracoviskách a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Štatisticky
významne vyššiu prevalenciu užívaných ATB sme zistili na JIS a na internistických disciplínach (p <
0,05) v porovnaní s ostatnými oddeleniami.

Diskusia
V zdravotníckych zariadeniach je oveľa vyšší podiel pacientov, ktorí užívajú
antimikrobiálne látky, ako v bežnej komunite. Niektorí autori to uvádzajú ako hlavný dôvod,
prečo mikroorganizmy izolované z nemocničných nákaz sú viac rezistentné ako
mikroorganizmy z komunitných infekcií. Antiinfektíva predstavujú 25 – 30 % celkových
nákladov na lieky, pričom minimálne 1/3 indikácií týchto prípravkov je zbytočná, resp.
neadekvátna. Známa je skutočnosť, že antiinfekčná terapia je rozhodujúcim faktorom nárastu
rezistencie mikroorganizmov. Tento fakt sa týka predovšetkým antibiotík a baktérií,
antimykotík a húb, ale aj antivirotík a vírusov a v menšej miere (z hľadiska epidemiologickej
závažnosti v rámci nemocnice) aj ostatných agensov infekčných ochorení (6, 9).
Keďže spotreba antimikrobiálnych látok je hlavným faktorom v procese vzniku
rezistencie, kľúčovú úlohu v nemocniciach zohráva sledovanie a analýza používania
antibiotík. V Univerzitnej nemocnici Martin sa využíva databázový program RAL (racionálna
antiinfekčná liečba), ktorý je primárne určený na spracovanie a analýzu údajov o antiinfekčnej
terapii a umožňuje tak nepriamo sledovať aj výskyt nozokomiálnych nákaz (7). Tento
program sa používa pre vnútornú potrebu nemocnice.
Metodika programu RAL vychádza zo skutočnosti, že väčšina klinicky významných
nozokomiálnych nákaz vyžaduje nasadenie antiinfekčnej terapie, a teda sledovaním indikácií
a dôvodov nasadzovania antiinfektív je možné aktívne vyhľadávať nozokomiálne nákazy. Pre
potreby retrospektívneho zberu údajov bol zavedený systém mesačných prehľadov indikácií
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antibiotík, antimykotík a virostatík. Prehľady sa priebežne vedú na každom oddelení
nemocnice. Cieľmi programu RAL sú sledovanie a analýza dôvodov indikácií antiinfektív,
vyhľadávanie nozokomiálnych nákaz, počítačové spracovanie zadaných údajov a
retrospektívne analýzy a spätná väzba pre klinickú prax (7).
Sledovanie a analýza indikácií antiinfektív je nevyhnutnou súčasťou komplexného
systému kontroly kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Problematika
antiinfekčnej terapie úzko súvisí s problematikou nárastu rezistencie mikroorganizmov, ako aj
s problematikou nozokomiálnych nákaz (7).
Podľa ECDC najzávažnejšiu hrozbu chorôb v Európe stále predstavujú mikroorganizmy,
ktoré sa stali rezistentné voči antibiotikám. V roku 2008 nahlásilo 900 laboratórií, ktoré slúžia
viac než 1 500 nemocniciam, svoje údaje o rezistencii voči antibiotikám. Zaznamenal sa
celoeurópsky nárast rezistencie voči všetkým skupinám antibiotík v rámci surveillance
najbežnejšej gramnegatívnej baktérie zodpovednej za bakteriémiu a infekcie močových ciest,
Escherichia coli. V niektorých krajinách bol hlásený pokles percentuálneho podielu meticilínrezistentného Staphylococcus aureus (MRSA), aj keď v tretine krajín tento podiel zostal nad
úrovňou 25 %. ECDC ďalej upozorňuje na rastúcu hrozbu, ktorá sa pozoruje častejšie u
niektorých gramnegatívnych baktérií, ako sú napr. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli a
Pseudomonas aeruginosa (5).
V USA realizovali štúdiu, v ktorej analyzovali údaje o pacientoch s infekciami
rezistentnými na liečbu v období rokov 2000 – 2005. V roku 2005 bol podiel pacientov
prepustených z nemocnice, ktorí boli kolonizovaní rezistentným kmeňom baktérie, od 0,6 –
2,0 %. Približne jedna tretina týchto prípadov rezistencie sa považuje za následok užívania
antibiotík. Pacienti s rezistentnou infekciou boli v nemocnici o 3,6 dňa dlhšie, s nákladmi o 46
% vyššími ako pacienti bez rezistentnej baktérie. Nárast nákladov spojených s rezistenciou
bol v roku 2005 minimálne 72 000 000 USD (8).
Súčasný odhad ročných nákladov, ktoré sú spojené s rezistenciou voči antibiotikám je
v amerických nemocniciach približne 30-50 miliárd USD. (Pri predpoklade 5-6 infekcií na
100 príjmov do nemocnice, 40 miliónov príjmov ročne a zvýšení nákladov kvôli rezistencii:
celková suma 15 275 USD na jedného pacienta) (8).
Odolnosť voči antibiotikám sťažuje liečbu nozokomiálnych nákaz a vedie k zvýšenému
používaniu nových liečiv, aktívnych voči multirezistentným kmeňom. Týmto negatívnym
zmenám ohrozujúcim účinnosť mnohých antibiotík na celom svete (global extension of
resistance), treba zabrániť monitorovaním dynamiky rezistencie mikróbov, racionalizáciou
podávania antibiotík a veľmi striktným zachovávaním a dodržiavaním princípov a pravidiel
nemocničnej hygieny, ale najmä prevenciou nozokomiálnych nákaz (1).
ECDC vo svojom dokumente (2011) upozorňuje, že rezistencia voči antibiotikám
predstavuje čoraz významnejšie nebezpečenstvo pre verejné zdravie v Európe. Na riešenie
problému je potrebné spojené úsilie na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzinárodná spolupráca,
s cieľom potlačiť rezistenciu voči antibiotikám a zabrániť jej výskytu (4).
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Záver
Odolnosť voči antibiotikám sťažuje liečbu nozokomiálnych nákaz a vedie k zvýšenému
používaniu nových liečiv, aktívnych voči multirezistentným kmeňom. Týmto negatívnym
zmenám, ktoré ohrozujú účinnosť mnohých antibiotík na celom svete treba zabrániť, a to
monitorovaním dynamiky rezistencie mikróbov, racionalizáciou podávania antibiotík a veľmi
striktným zachovávaním a dodržiavaním princípov a pravidiel nemocničnej hygieny.
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KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA – ASOCIÁCIA
LEN S KLIMATICKÝMI ZMENAMI?1

E. Dorko
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Kliešťovú encefalitídu (KE), potenciálne fatálnu neurologickú infekciu vyvoláva vírus
kliešťovej encefalitídy (VKE) (7, 10). Každý rok sa hlási približne 10 000 – 12 000
klinických prípadov, ale toto číslo je v skutočnosti pravdepodobne ešte vyššie. Väčšina
infekcií vzniká po uhryznutí kliešťom počas voľnočasových aktivít v prírode. Počet ľudských
prípadov KE vo všetkých endemických oblastiach Európy sa zvýšil o takmer 400 % za
posledných 30 rokov (9). Nárast KE sa prisudzuje klimatickým zmenám, hoci aj ďalšie
faktory simultánne ovplyvňujú jej výskyt. Okrem meniacich sa klimatických podmienok pri
šírení kliešťami prenášaných ochorení zohrávajú úlohu aj sociálne, politické, ekologické,
ekonomické a demografické faktory (3, 10).
Materiál a metódy
K získaniu výsledkov sme použili údaje z Epidemiologického informačného systému (13),
výročných správ Úradu verejného zdravotníctva (14) a WHO (11).
Výsledky
Epidemiologická situácia vo svete a na Slovensku
V období rokov 1974 – 2003 sa zaznamenalo 400 % zvýšenie morbidity KE a VKE sa
zistil aj v predtým neendemických oblastiach, napr. v Nórsku. V rokoch 1990 – 2007 bolo
hlásených priemerne 8 755 prípadov za rok v Európe a Rusku v porovnaní s priemerným
počtom prípadov 2 755 za rok v období 1976 – 1989. Najvyšší počet prípadov KE bol hlásený
z Ruska (10 298 v r. 1996), kým Česká republika eviduje najvyšší výskyt v Európe (400 –
1 000 klinických prípadov hlásených ročne). Krajiny s vysoko rizikovými oblasťami, t.j.
s výskytom prípadov viac ako 10/100 000 obyvateľov, sú Česká republika, Estónsko,
1
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Lotyšsko, Litva, Rusko a Slovinsko. KE je závažným problémom aj v Nemecku, Poľsku,
Švajčiarsku, Švédsku, Fínsku, Slovensku a Maďarsku. Hoci KE má nižší vplyv na verejné
zdravie v Dánsku, Francúzsku, Grécku, Taliansku a Nórsku, nové ohniská KE alebo možný
výskyt VKE boli hlásené aj v týchto krajinách. Rakúsko je jedinou krajinou s postupne
klesajúcou frekvenciou výskytu od r. 1981 vďaka očkovaniu.
Tab. 1 udáva počet a incidenciu KE za obdobie rokov 2006 – 2010 vo vybraných
európskych krajinách. Na stránkach WHO do dnešného dňa nie sú dostupné údaje z rokov
2011 a 2012. Za rok 2011 sú uvedené len Estónsko s 250 prípadmi, Fínsko so 62, Slovinsko
s 247, a za rok 2012 len Estónsko so 178 prípadmi (11).
Tab. 1. Počet a incidencia KE vo vybraných európskych krajinách od 2006 – 2010 (11).
Krajina
Rakúsko
Česká republika
Estónsko
Fínsko
Nemecko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Poľsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Švédsko
Švajčiarsko

2006
n
incidencia
51
0,62
1029
10,01
171
12,72
17
0,32
547
0,66
57
0,57
170
7,41
462
13,61
317
0,83
3494
2,43
91
1,68
373
18,6
163
1,79
252
3,38

Rok
2008
n incidencia

2007
n incidencia
546
140
20
238
69
171
234
233
3138
57
199
182
106

5,28
10,43
0,38
0,29
0,69
7,49
6,93
0,61
2,19
1,05
9,9
1,98
1,41

631
90
23

6,07
6,71
0,43

77
184
220

0,77
8,1
6,55

2796
85
251
224
121

1,95
1,56
12,44
2,42
1,6

n

2009
incidencia

179

13,34

313
70

0,38
0,7

351
3720
76
306

0,92
2,6
1,40
15,12

117

1,54

n
58
589
201
44

2010
incidencia
0,69
5,61
14,99
0,82

494
612
294
3094
91
166
174
90

21,94
18,41
0,77
2,16
168
8,18
1,86
1,17

Na Slovensku v priebehu roka 2012 bolo hlásených spolu 107 ochorení (1,98/100 000)
ako vírusová encefalitída prenášaná kliešťami (A 84). Z tohto počtu ako stredoeurópska
kliešťová encefalitída (A 84.1) bolo hlásených 102 ochorení (1,89/100 000), čo je oproti roku
2011 pokles o 6 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 24 %. Ako nešpecifická vírusová
encefalitída prenášaná kliešťami (A 84.9) bolo hlásených 5 ochorení (0,09/100 000).
Chorobnosť bola hlásená z každého kraja s maximom v Žilinskom kraji – 4,64 a
Trenčianskom kraji – 4,54. Ochorenia sa zaznamenali v každej vekovej skupine s výnimkou
0-ročných detí, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine 45- až 54ročných – 2,40 a 55- až 64-ročných – 2,39. Zaznamenali sa nasledovné klinické formy
ochorení: meningeálna – 78-krát, febrilná – 24-krát, neurologická – 4-krát, črevná – 1-krát. V
epidemiologickej anamnéze pacienti uviedli: poštípanie kliešťom – 58-krát, neznámy
mechanizmus prenosu – 22-krát, ingescia – 18-krát, inokulácia – 5-krát a poštípanie iným
hmyzom – 3-krát. Najviac ochorení sa vyskytlo v mesiacoch: jún – 34 a október – 20.
Ochorenie po očkovaní sa nezaznamenalo. Hlásená bola jedna importovaná nákaza z Českej
republiky. Tab. 2 a obr. 1 sumarizujú počet a incidenciu KE za obdobie rokov 1992 – 2012
(13, 14).
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Tab. 2. Počet a incidencia KE v SR v rokoch 1992 – 2012
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Rok
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia

16
0,3
51
1
60
1,1
89
1,6
101
1,9
76
1,4
54
1

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Rok
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia

63
1,2
92
1,7
75
1,4
62
1,15
74
1,38
70
1,3
50
0,93

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia
n
incidencia

91
1,69
57
1,06
79
1,46
76
1,4
91
1,68
108
1,99
102
1,89

Obr. 1. Incidencia KE v SR v rokoch 1992 – 2012 (13, 14).

Príčiny zvýšeného výskytu KE
Klimatické zmeny. Nárast výskytu KE sa v posledných desaťročiach prisudzuje
klimatickým zmenám, hoci aj ďalšie faktory simultánne ovplyvňujú jej výskyt. Zvýšená
priemerná ročná teplota vytvorila priaznivejšie podmienky pre kliešte. Skorá jar s rýchlo
rastúcimi teplotami, ako aj nie príliš horúce a suché letá sú významnými faktormi pre
prežívanie a reprodukciu kliešťov (6).
V súvislosti s globálnym otepľovaním dochádza k rozšíreniu kliešťov do vyšších
nadmorských výšok a k posunu aj k severnej zemepisnej šírke (zo 61° na 66° s.z.š., t.j. stredná
časť Švédska). Kým počas rokov 1961 – 1979 sa zaznamenal výskyt kliešťov v nadmorskej
výške do 340 m, v období 1980 – 2004 to bolo do 832 m, v súčasnosti už do nadmorskej
výšky 1 100 – 1 300 m (3, 5).
Aktivity v prírode. Väčšina infekcií vzniká po poštípaní kliešťom počas trávenia voľného
času a vykonávania pracovných aktivít v prírode, ako sú táborenie, turistika, rybárčenie,
cyklistika, práca v záhrade, na poli, v lese, vojenský výcvik, zber lesných plodov alebo
kvetov. Riziko je zanedbateľné pre ľudí, ktorí sa zdržiavajú v mestských a nezalesnených
oblastiach (7).
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Ekologické faktory. Tieto zahŕňajú zmeny vo využívaní pôdy (úbytok ornej pôdy na úkor
pasienkov), zvýšené zalesňovanie alebo vytváranie nových záhrad, lesoparkov, znížené
používanie pesticídov, pokles priemyselného znečistenia životného prostredia, ochrana voľne
žijúcich zvierat – prirodzených hostiteľov kliešťov. Migrujúce vtáky pravdepodobne môžu
zohrávať úlohu pri rozširovaní kliešťov infikovaných VKE (7).
Alimentárne návyky. Opísaná je aj alimentárna cesta prenosu VKE konzumáciou
surového mlieka od infikovaných zvierat (1). V roku 2012 boli na Slovensku hlásené 2
epidémie, ktoré vznikli po konzumácii kozieho mlieka a mliečnych výrobkov. V prvom
prípade išlo o epidémiu v okrese Lučenec s 12 ochoreniami, v druhom prípade o rodinnú
epidémiu v okrese Žilina (13). Najväčšou epidémiou KE na Slovensku asociovanou
s ingesciou nepasterizovaného mlieka je tzv. rožňavská epidémia z roku 1951 s približne 600
infikovanými (9).
Sociopolitické zmeny. Politická nestabilita negatívne vplýva na zdravotnícku
starostlivosť, prevenciu a ochranu zdravia. Príkladom môže byť nárast KE v roku 1996 na
10 298 prípadov po rozpade Sovietskeho zväzu v dôsledku poklesu vakcinácie.
Nezamestnanosť a insolventnosť sú faktory, ktoré nútia socioekonomicky slabšie skupiny
populácie k zberu plodov, húb a dreva v lesnatých oblastiach s výskytom kliešťov (10).
Pokles vakcinácie. Podľa dostupných údajov zo správy Úradu verejného zdravotníctva za
rok 2012 je na Slovensku očkovaných proti KE 8 491 detí do 15 rokov, čo predstavuje pokles
oproti roku 2009 (n = 17 093) o viac ako 50 % (tab. 3) (13, 14). Pokles vakcinačného pokrytia
populácie proti KE môže sčasti súvisieť s nárastom antivakcinačných aktivít, alebo s
odmietaním očkovania rodičmi detí. Údaje o vakcinácii dospelých nie sú k dispozícii, ale
uvádza sa, že vakcinačné pokrytie na Slovensku je 1 % (1,3/100 000), pričom najvyššie
vakcinačné pokrytie je v Rakúsku 88 % (4, 8).
Demografické faktory. Vyššie riziko KE bolo dokázané u osôb s profesijnou expozíciou,
napr. pracujúcich v laboratóriách, u zamestnancov lesného a pôdneho hospodárstva (2).
Na presune ochorenia do vyšších vekových skupín sa podieľa predovšetkým zmena
životného štýlu starších ľudí – častejší pobyt v prírode v rámci rekreačných aktivít. Podľa
EPIS-u najčastejší výskyt KE bol vo vekovej kategórii 55- až 64-ročných (obr. 2) (13).
Tab. 3. Počet vakcinovaných detí do 15 rokov proti KE v rokoch 2008 – 2012 (13, 14)
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

spolu
15 364
17 093
14 025
10 242
8 491

Počet vakcinovaných detí
jedna dávka
dve dávky
tri dávky
2 387
6 401
4 855
2 804
6 277
5 986
2 330
4 133
5 654
1 695
2 628
3 679
1 276
2 137
2 715
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revakcinácia
1 728
2 026
1 916
2 240
2 363

Obr. 2. Výskyt KE podľa veku v rokoch 2007 – 2011 (13).

Diskusia a závery
V niektorých rizikových oblastiach sa pozoroval nárast výskytu KE a v poslednom
desaťročí sa objavili nové ohniská. Surveillance a ohlasovacie systémy nie sú jednotné, nie sú
vždy povinné a môžu ovplyvňovať odhady prevalencie ochorenia v niektorých regiónoch.
Hlavnými problémami sú chýbanie celoeurópskej štandardnej definície ochorenia, rôzne
diagnostické postupy a značné rozdiely v intenzite a kvalite národného dohľadu prípadov KE.
Údaje z rôznych krajín možno ťažko porovnávať. Okrem toho je len málo známe o skutočnej
prevalencii VKE v populácii kliešťov, alebo o cirkulácii nových subtypov v Európe (8, 10).
Možnosti preventívnych opatrení spočívajú v individuálnej ochrane pred poštípaním
kliešťom (používanie repelentov, vhodný odev a obuv), zákaz konzumácie nepasterizovaného
mlieka. Aktívna imunizácia je najúčinnejším prostriedkom prevencie. Používa sa FSME
vakcína, ktorá obsahuje formaldehydom inaktivovaný vírus. Vakcína sa aplikuje v troch
dávkach. Účinnosť vakcíny je > 95 % (12).
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VYUŽÍTÍ PRINCIPU MENDELOVSKÉ RANDOMIZACE K DEMONSTRACI
PROTEKTIVNÍCH ÚČINKŮ ISOTHIOKYANÁTU V KŘÍŽATÝCH ROSTLINÁCH
V PREVENCI ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ1

V. Bencko, L. Novotný
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

Přes významné zlepšování metodologie epidemiologických studií a analýz zdravotnických
databází, zůstávají v observačních epidemiologických studiích asociace mezi ovlivnitelnými
expozicemi a nemocí do určité míry zkresleny. Princip mendelovské randomizace, tj. náhodné
rozdělení rodičovských genů potomkům v meiose během formování gamet a při koncepci,
představuje jednu z šancí metodologie hodnocení příčinné povahy některých zevních příčin
nemocí. Při využití tohoto přístupu je zjištěná asociace mezi nemocí a studovaným
genetickým polymorfismem, který odráží biologickou spojitost mezi podezřelou expozicí a
nemocí, obecně méně náchylná k fenoménu zavádění, které může zkreslit interpretaci
výsledků konvenčních observačních studií. I když využití principu mendelovské randomizace
má svá omezení, poskytuje nové možnosti jak testovat příčinnou souvislost dějů a ukazuje,
jak prostředky vložené do projektu lidského genomu mohou přispět k poznání a potenciálním
možnostem prevence nepříznivých účinků ovlivnitelných expozic na lidské zdraví. V práci
ilustrujeme možnosti mendelovské randomizace na příkladu vztahu isothiokyanát v křížatých
rostlinách versus karcinom plic.
Genetické riziko a mendelovská randomizace
Cestou jak zajistit robustní výsledky a zvýšit míru jistoty výkladu výsledků observačních
studií je důsledné využití některé z vlastností genetického rizika pro objasnění kauzální role
vlivů, které jsou modifikovatelné zevním prostředím.
Koncept „mendelovské randomizace“ využívá druhý Mendelův zákon o segregaci alel při
utváření gamet – dědičnost jednoho znaku je nezávislá na dědičnosti ostatních znaků, pokud
nejsou v genové vazbě. Zobecnění a rozšíření tohoto principu vede k základnímu
epidemiologickému předpokladu mendelovské randomizace, že rozložení dalších
(negenetických) faktorů v populaci je nezávislé na genotypu. Očekávaným důsledkem je
1

Práce na této publikaci byla provedena v rámci aktivit ve prospěch výzkumného záměru PRVOUKP28/1LF/6
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rovnoměrná distribuce negenetických faktorů mezi genotypy. Touto „randomizací“ je možno
omezit fenomén zavádění při hodnocení asociace expozice-nemoc. Dalším předpokladem je,
že genetické polymorfismy produkují rozdíly ve fenotypech, jimiž odrážejí biologické vlivy
ovlivnitelných zevních expozic, které zpětně alterují riziko onemocnění. Podle této představy,
různé polymorfismy jsou v relaci k nemoci rozsahem, který lze předpovědět z vlivu
polymorfismů na fenotyp.
Vedle průkazu konzisteních relací je neméně důležitý nezkreslený odhad vlivu
intermediárního fenotypu na riziko nemoci a tím i kvantitativní podpora představy o kauzální
vazbě. Pro průkaz rizika nemoci nebo opačně – protektivního působení zkoumaného faktoru
jsou nejvhodnější běžné polymorfismy s dobře charakterizovanou biologickou funkcí.
Klíčovým předpokladem je, že distribuce polymorfismů nemá vztah k rozdělení zavádějících
faktorů, zejména socioekonomickým a behaviorálním, které jsou nejpravděpodobněji
odpovědné za zkreslené interpretace observačních epidemiologických studií (1, 2).
Isothiokyanát a karcinom plic
Observační studie poskytly konzistentní doklady o protektivní roli zeleniny proti
karcinomu plic, zejména brukvovitých druhů (Brassicaceae, dříve křížaté – Cruciferaceae),
jako brokolice a zelí (3). Tato zelenina je bohatá na glukosinoláty, které jsou po mechanickém
rozrušení při přípravě jídla a žvýkáním, uvolněnou rostlinnou myrosinázou rozštěpeny na
řadu biologicky aktivních látek. Jednou z nich je skupina isothiokyanátů (ITC), které ve
studiích na zvířatech projevily chemoprotektivní vlastnosti při vývoji experimentálního
karcinomu plic. ITC jsou proto považovány za látky vysvětlující pozorovaný ochranný vliv
konzumace brukvovitých u lidí (4), který však nemohl být dosud interpretován jako
definitivně protektivní v důsledku dostupnosti výsledků pouze relativně malých studií (5).
ITC je v organizmu přednostně eliminován glutathion-S-transferázami, zejména GSTM1
a GSTT1, které se vyskytují také ve formě null. U jedinců s homozygotním null genotypem
jsou enzymy inaktivní a v důsledku omezené biotransformace/eliminační kapacity by měly
být koncentrace ITC v organismu vyšší. Princip mendelovské randomizace předpokládá, že
role genů GSTM1 a GSTT1 jsou nezávislé na dalších faktorech, a tak omezuje možnost
zavádění faktory dietními a faktory životního stylu. K objasnění role brukvovité zeleniny v
prevenci rakoviny byla provedena rozsáhlá multicentrická studie 2 135 případů rakoviny plic
a 2 142 kontrol v 6 zemích střední a východní Evropy, kde je vysoká konzumace tohoto druhu
zeleniny obvyklá (6). Incidenční případy a náležité kontroly z nemocnic nebo populace byly
získány z 15 center Polska, Slovenské a České republiky, Rumunska, Ruské federace a
Maďarska. Standardizovaný dotazník obsahoval detaily životního stylu a údaje o frekvenci
konzumace 23 druhů potravin, včetně tří položek brukvovité zeleniny (zelí, růžičková kapusta
a/nebo brokolice) (7). Celkový protektivní efekt byl pozorován u těch, kteří konzumovali
všechnu brukvovitou zeleninu „alespoň jednou týdně“ ve srovnání s frekvencí konzumace
„méně než jednou za měsíc“ a byl podobný separovaně pro konzumaci zelí i
brokolice/růžičkové kapusty. Když byla studovaná populace rozdělena podle genotypů GST,
byl ochranný vliv vysoké konzumace brukvovité zeleniny omezen na null genotypy GST,
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nebyl pozorován u pozitivních genotypů GSTM1 a -T1 a byl jen mírně ochranný u těch, kteří
měli pouze jeden null genotyp. Podobné asociace byly pozorovány odděleně u konzumace
zelí a brokolice/růžičkové kapusty po vzájemné adjustaci, což naznačuje nezávislý protektivní
vliv obou zeleninových zdrojů ICT.
Tyto výsledky podporují hypotézu, že ochranný vliv brukvovité zeleniny je nejzřetelnější
u osob, které mají nízké hladiny cirkulujících enzymů GST v důsledku přítomnosti null alel
genů GSTM1 a -T1. Také zjištění pocházející z menších studií rakoviny plic, mléčné žlázy a
kolorektálního adenómu, ukazují zvýšený protektivní vliv brukvovité zeleniny u null
genotypů GST. I když v této studii nebyla přímo měřena koncentrace ITC, tj. intermediární
fenotyp, lze očekávat, že u null genotypů budou hladiny ITC v organismu při vyšším příjmu
brukvovité zeleniny zvýšeny. ITC patří mezi známé aktivátory genů proteinů metabolismu II.
fáze, závislých na působení transkripčního faktoru Nrf2 a na přítomnosti responsivních
elementů ARE nebo EpRE, (antioxidační nebo elektrofilní) (8). Protinádorový mechanismus
zahrnuje také působení ITC na buněčný cyklus indukcí zástavy G2/M fáze a utlumením
aktivity regulátorů buněčného cyklu (9). Když se vezme v úvahu velikost ochranného vlivu v
menších studiích karcinomu plic, zatížených rizikem ředění efektů chybou měření (10, 12), a
v této velké multicentrické studii, pak chemoprotektivní účinky brukvovité zeleniny a v
uvedeném kontextu zejména isothiokyanátů jsou pozoruhodné.
Diskuse
Principy „mendelovské randomizace“ se intuitivně využívají od 80. let. Asociační studie
kandidátních genů byly navrženy právě k identifikaci kauzálních faktorů utvářejících
komplexní znaky. Neměnnost genotypu poskytuje relativní ochranu před působením
zavádějících faktorů a zpětné příčinnosti, které jsou běžné v analýze pouhého fenotypu.
Použití principu mendelovské randomizace může podstatně zlepšit vyhlídku na platný
závěr o etiologické souvislosti pozorovaných jevů v observační studii. Vzhledem k rozsáhlé
škále expozic, u nichž nelze z etických nebo praktických důvodů provést randomizovanou
kontrolovanou studii u člověka, zůstavá observační studie nenahraditelným zdrojem znalostí o
působení zejména škodlivých expozic.
I když lze mendelovskou randomizací podstatně zmenšit zkreslení zjišťovaných asociací v
důsledku působení negenetických faktorů (zavádějící faktory, regresní diluční bias) není
vyloučen reálný vliv genetického zavádění. Nutným předpokladem nezkreslené interpretace
studie s mendelovskou randomizací je požadavek, aby studovaný funkční polymorfismus
produkoval pouze kvantitativní rozdíly v hladinách rizikového faktoru, nikoli však
kvalitativní rozdíly v biologické funkci. Ideální je jednoduchý a nevětvený kauzální řetězec,
polymorfismy s pleiotropním působením jsou méně vhodné. Relace mezi genotypem a
intermediárním fenotypem by neměla být zatížena vazebnou nerovnováhou s dalšími
funkčními polymorfismy. Etnický původ může populaci stratifikovat a vést, když se
nezohlední, ke zkresleným asociací genotyp-nemoc.
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Sekvence DNA je předurčena oplodněním, ale genová funkce nikoli. Faktory zevního
prostředí mohou vypínat a zapínat genovou funkci. Metylace DNA je nejstudovanější oblastí
těchto epigenetických procesů. Epigenetická regulace genové exprese hraje důležitou úlohu
ve vývoji jedince in utero i postnatálně a může představovat cestu tlumení vlivů genetické
variace (kanalizace). Na druhé straně se hromadí přesvědčivé nálezy o důležitosti
epigenetických změn v procesu karcinogeneze, aterogeneze i vzniku metabolického
syndromu, tedy u nejčastějších chronických onemocnění. Epigenetický fenomén může
redukovat specifičnost asociací gen → nemoc a snižovat sílu genomických studií detekovat
reálné efekty.
Případné nekonzistentní nálezy, tj. neutrální nebo dokonce negativní nálezy vztahu
genotyp-nemoc, které jsou v rozporu s obvyklou relací mezi intermediárním fenotypem a
rizikem nemoci, nelze interpretovat jako selhání principu mendelovské randomizace. Jsou
spíše výzvou k podrobnějšímu zkoumání vlivu genotypů na intermediární fenotyp a tím
možnost získat přesnější informace o patogenetickém působení genů.
V současné informační společnosti medializace výsledků epidemiologických genetických
asociačních studií včetně těch, které využívají princip mendelovské randomizace, může mít
vliv na kognitivní (více-méně racionální) ohodnocení vlastního života a jeho emocionální
prožívání a tím i na kvalitu života lidí (13, 14). Chybné závěry o kauzální povaze asociací v
observačních studiích a z nich plynoucích doporučení nemusela být pro prevenci prospěšná.
Proto je nezbytné, aby interpretace genetických epidemiologických studií byla opatrná.
Závěr
Genetické studie asociací funkčních polymorfismů a ekvivalentních zevních expozic
rizikovým čí protektivním faktorů mohou přispět k objasnění mechanismů vzniku nemocí a
opodstatnění navrhovaných intervencí. Studie tohoto druhu jsou méně náchylné k fenoménu
zavádění a reverzní kauzality, které jsou obvyklé v konvenční epidemiologii rizikových
faktorů. V současné obvyklé situaci, kdy je realizace velkých randomizovaných studií
obtížná, jsou multicentrické studie schopné v relativně krátké době nashromáždit dostatečný
počet případů a nezbytných kontrol (5). V postgenomické éře je genotypizace dostupná a
využití principu mendelovské randomizace při návrhu a v analýze dat, často velmi pracně
nashromážděných v epidemiologických studiích představuje cestu jak zefektivnit výzkum a
zároveň zpřesnit výroky o nálezech v příslušných studiích. V hierarchii hledání příčin nemocí
nebo jejich kauzální prevence/léčby se může dobře navržená studie s mendelovskou
randomizací, po zvážení shora uvedených omezení, přiblížit vypovídací síle randomizované
klinické studii. Konzistentní nálezy relací: intermediární fenotyp → nemoc a funkční genotyp
→ nemoc, mohou mít konfirmační význam. Observační studie může být využitím principu
mendelovské randomizace v uvedeném kontextu lépe zhodnocena.
Tento příspěvek je věnován světlé památce zesnulého spoluautora, MUDr. Ladislava
Novotného, který významně přispěl k rozvinutí metodiky epidemiologie neinfekčních chorob a
jehož systematickou tvůrčí a obětavou spolupráci stále citelně postrádám. V.B.
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MIESTO SELÉNOPROTEÍNOV V HUMÁNNEJ BIOLÓGII A PATOLÓGII

M. Luliak, O. Hegedős
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Selén je nekovový prvok s atómovým číslom 34, ktorého objaviteľom bol v roku 1817
švédsky chemik Berzelius a jeho názov odvodil zo starogréckeho pomenovania Mesiaca
(σελήνη). Selén sa prirodzene nachádza v pôde, pričom jeho historický obsah závisí
predovšetkým od geologického zloženia zemskej kôry, zvetrávania hornín, vulkanickej a
hydrologickej činnosti. Antropogénne agrikulturálne aktivity sa v modernej dobe významnou
mierou podieľajú na množstve selénu v obhospodarovanej pôde, na ktorej rastú kultúrne
plodiny a krmoviny.
Obsah selénu v pôdach Slovenskej republiky je solídne zmapovaný (46). Z mapy (obr. 1)
vidno, že väčšina pôd na Slovensku má veľmi nízky (0,04 – 0,19 mg/kg) alebo nízky (0,2 –
0,33 mg/kg) obsah selénu, kým výskyt pôd s nadpriemernými (0,34 – 0,79 mg/kg) alebo
nadlimitnými koncentráciami selénu (> 0,8 mg/kg) je sporadický a ohraničený na malé
lokality.

Obr. 1. Obsah selénu v pôdach Slovenskej republiky (46)
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Vzťah medzi obsahom pôdneho selénu a výživovou primeranosťou sa dá kvantifikovať
(66). Nutrične primeraný príjem selénu zabezpečia pôdy s obsahom selénu od 0,175 do 3,0
mg/kg (tab. 1). Z celkového pohľadu patrí Slovensko medzi krajiny s nízkym prirodzeným
výskytom pôdneho selénu (65), čoho dôsledkom je jeho nízky obsah v potravinách
rastlinného aj živočíšneho pôvodu a tým zákonite aj v ľudskom tele (36).
Tab. 1. Vzťah medzi obsahom pôdneho selénu a nutričnou primeranosťou (66)
obsah Se v pôde [mg/kg]
< 0,125
0,125 – 0,175
0,175 – 3,0
> 3,0

nutričná primeranosť
nedostatočná
malá
primeraná
nadmerná

Selén vstupuje do potravinového reťazca najmä prostredníctvom kultúrnych plodín,
predovšetkým obilnín, ale aj niektorých druhov zeleniny a ovocia. Mobilizáciu selénu z pôdy
do rastlín ovplyvňujú nielen biofyzikálne a biochemické vlastnosti samotnej pôdy, ako sú pH,
vlhkosť, spôsob zavlažovania, prevzdušnenie, obsah vápnika a hnojív, ale aj fyzikálnochemické vlastnosti samotného selénu (adsorbcia, solubilita, oxidačný stav, podiel
anorganických a organických foriem), takže biologická dostupnosť selénu v potravinovom
reťazci je výsledkom komplexnej súčinnosti prírodných a arteficiálnych faktorov (33).
Celoštátny priemer koncentrácie selénu v úrode obilnín na Slovensku v roku 1993 bol 24
µg/kg s regionálne podmieneným rozptylom od 10 do 120 µg/kg (38). Obsah selénu
v rozmanitých potravinárskych produktoch konzumovaných na Slovensku bol stanovený
v rokoch 1993, 1997 a 2002 – 2003 (54).
Prvé dôkazy o esencialite selénu pre ľudský organizmus sú známe od roku 1957 (62).
Chemickej podobnosti so sírou a príbuznosti metabolizmu selénolov (R-SeH) a tiolov (R-SH)
vďačí selén za svoju schopnosť nahradiť v niektorých biologicky aktívnych zlúčeninách
molekulu síry. Takouto zámenou vznikne z aminokyseliny metionín ďalšia esenciálna αaminokyselina selénometionín, ktorú dokážu syntetizovať rastliny a mikroorganizmy.
Selénometionín je hlavný organický zdroj selénu v potravinách rastlinného pôvodu
a všeobecne sa považuje za najlepšie biologicky využiteľnú formu selénu vo výžive
živočíšnych makroorganizmov (45). Biologická dostupnosť anorganických solí selénu, najmä
seleničitanov (SeO32-) v organizme živočíchov je oproti selénometionínu zhruba polovičná
(74), pretože sa horšie vstrebávajú a podliehajú rýchlej metylácii a renálnej eliminácii.
V potrave obsiahnuté organické či anorganické zlúčeniny selénu podliehajú in vivo (v tele
živočíchov vrátane človeka) redukčnej metabolickej degradácii, ktorej centrálnym článkom je
selénovodík (H2Se). Z neho živočíšne organizmy inkorporáciou selénu do molekuly cysteínu
de novo syntetizujú proteinogénnu aminokyselinu selénocysteín, ktorá je podstatnou
štrukturálnou zložkou všetkých selénoproteínov. Selénoproteíny sa od tioproteínov odlišujú
terciárnou štruktúrou a redoxovou aktivitou (57): selén je v selénocysteíne totiž takmer úplne
ionizovaný a preto má vlastnosti silného biologického katalyzátora. Nadbytok selénu, ktorý sa
neuplatní v proteosyntéze, dokáže organizmus rýchlo detoxifikovať metyláciou, pri ktorej
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vznikajú početné metylované produkty intermediárneho metabolizmu s významnými
biologickými účinkami (1).
Rozličné anorganické a organické formy selénu sa nachádzajú vo veľkom množstve bežne
dostupných požívatín a ich pomerné zastúpenie sa dá stanoviť modernými analytickými
metódami. Chlieb napríklad obsahuje 55 – 85 % selénometionínu, 4 – 12 % selénocysteínu
a 12 – 19 % anorganických solí selénu, mäso má 50 – 60 % obsah selénometionínu a 20 –
31 % obsah selénocysteínu, ryby majú 29 – 70 % selénometionínu a 12 – 45 % anorganického
selénu, vajciam a mlieku dominuje selénocysteín, v zelenine prevažujú Se-metylselenocysteín
alebo β-glutamyl-Se-metylselenocysteín (24, 72). Približne polovicu obvyklého príjmu selénu
zabezpečuje iba 5 kľúčových druhov potravín (hovädzina, chlieb, bravčovina, hydina a vajcia)
a na 80 % celkového diétneho príjmu stačí 22 bežných potravín (17).
Humánny selénoproteóm tvorí 25 selénoproteínov, ktorých štruktúra je dobre
preštudovaná (43), ale poznatky o ich funkcii sú stále iba čiastkové. Výskum funkcie
selénoproteínov sa sústreďuje najmä na tieto oblasti: metabolizmus hormónov štítnej žľazy,
antioxidácia, imunomodulácia a imunoregulácia, neurodegenerácia a karcinogenéza. Najviac
preskúmané selénoproteíny sú redoxové enzýmy zo skupiny glutatiónperoxidáz a tioreduktáz
(11, 28), ktoré sú hlavnými nositeľmi antioxidačných účinkov selénu. Podieľajú sa na
odstraňovaní hydroperoxidov a lipohydroperoxidov, regenerácii antioxidačného systému
a udržiavaní redoxovej rovnováhy v bunkách. Chránia bunky pred poškodením voľnými
radikálmi, ako sú superoxid (.O2-), hydroxylový radikál (.OH) a nitritový radikál (.NO), ale aj
neradikálovými derivátmi, ako sú peroxynitrit (ONOO-) a hydroxychlorid (HOCl-). Voľné
radikály a neradikálové deriváty kyslíka sa spoločne označujú termínom reaktívne pôsobky
kyslíka (ROS – Reactive Oxygen Species). Aktuálny oxidatívny stav je výsledkom
dynamickej rovnováhy medzi oxidatívnym stresom a antioxydačnou kapacitou organizmu.
Vnútrobunková redukčno-oxidačná rovnováha (redox) významne ovplyvňuje činnosť bunky
a jej imunitnú signalizáciu (55). Prevaha reaktívnych oxigenovaných molekúl
nad antioxidačnou obranou by totiž mala za následok oxidačný stres, ktorý destabilizuje
bunkové funkcie.
Genéza ROS je komplexná a zahŕňa stimuláciu receptorových systémov bunky, transfer
mitochondriálnych elektrónov, pôsobenie oxidatívnych enzýmov (flavoenzýmy, NADPH
oxidázy, 5-lipoxygenáza a ďalšie), vyplavenie iónov Ca2+ do cytosólu, aktiváciu NFAT,
zvýšenú transkripciu IL-2 a IFN-γ. Výsledkom zložitej kaskády dejov je oxidatívny poryv
(burst), ktorého biologický význam spočíva v oxidatívnej deštrukcii fagocytovaných
patogénov niektorými typmi imunocytov (predovšetkým neutrofilmi a makrofágmi).
Reaktívne oxigenované produkty plnia aj úlohu druhých poslov (second messengers) T
imunocytov. Selénoproteíny s antioxidačnými vlastnosťami sa podieľajú na neutralizácii
nadprodukcie a kontrole biologického polčasu ROS, optimalizácii oxidatívneho výboja a
redoxového tonusu buniek, aktivácii NFκB, diferenciácii pomocných T buniek, tvorbe
chemokínov, migrácii imunocytov a syntéze eikosanoidov v makrofágoch. Naivné imunocyty
CD4+ sa za situácie adekvátneho príjmu selénu rovnomerne diferencujú na pomocné T bunky
s vyváženým pomerom Th1 a Th2 klonov (obr. 2). U selénodeficitných stavov sa pozoruje
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inklinácia smerom k proliferácii Th2 buniek, kým pri selénovej suplementácii získavajú
prevahu Th1 bunky (34, 55).

Obr. 2. Vplyv selénového stavu na diferenciáciu Th buniek (34, 55).

Glutatiónperoxidázy (GPx) sa vyskytujú vo viacerých izoformách a úhrnne viažu na seba
10 – 30 % plazmatického selénu. Ich aktivita sa často používa ako biomarker selénového
stavu ľudského organizmu (5). Glutatiónperoxidázy majú silné antioxidačné vlastnosti, ktoré
sa uplatňujú najmä pri detoxikácii peroxidu vodíka (H2O2) a iných ROS. Bunková
(cytosólová) glutatiónperoxidáza (GPx1) je ubikvitárne prítomná v cytosóle buniek, kde
katalyzuje redukciu peroxidu vodíka (H2O2) a organických peroxidov, takže účinkuje ako
priamy antioxidant. Pri selénodeficitných stavoch jej hladina v tkanivách výrazne klesne (4),
čím sa oslabí antioxidačná ochrana organizmu. Znižuje aj virulenciu retrovírusov a jej deficit
sa spolupodieľa na rozvoji kardiomyopatie (6). Nadmerná expresia GPx1 môže hrať
patogenetickú úlohu pri rozvoji hyperinzulinémie a inzulínovej rezistencie (64, 71) a uvažuje
sa o jej podiele na vzniku niektorých malignít a kardiálnej hypertrofie (3).
Intestinálna glutatiónperoxidáza (GPx2) reguluje homeostázu črevnej mukózy, chráni
črevnú sliznicu pred lipidovými hydroperoxidmi prijatými potravou a znižuje náchylnosť
mukózy na dyspláziu, vrátane priameho antiapoptotického účinku na epitelové bunky
črevných krýpt (27). Mimobunková glutatiónperoxidáza (GPx3) je hlavný antioxidačný
enzým cirkulujúci v plazme a extracelulárnom priestore: jeho aktivita sa preto používa ako
biomarker selénového stavu. Okrem toho plní GPx3 špecifickú antioxidačnú funkciu
v extracelulárnych priestoroch, bunkách a folikuloch štítnej žľazy, renálnych tubuloch
a kardiomyocytoch (60, 61). Fosfolipidová glutatiónperoxidáza (GPx4) zodpovedá za
deštrukciu lipidových a cholesterolových hydroperoxidov v bunkových membránach takmer
všetkých buniek organizmu. Plní aj funkciu štrukturálneho proteínu v semenníkoch
a zodpovedá za motilitu a životaschopnosť spermií. Syntéza GPx4 je relatívne nezávislá od
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výchyliek diétneho príjmu a má prioritu pred ostatnými selénoproteínmi za situácie veľmi
nízkej saturácie organizmu selénom (60).
Tioredoxínové reduktázy (TrxR) sú redoxové selénoenzýmy bunkového jadra a
cytoplazmy, ktoré regenerujú redukovaný bunkový tioredoxín, čo je malý redoxovo aktívny
proteín s ubikvitárnym výskytom, ktorého úlohou je redukovať oxidizované častice. TrxR
svojím účinkom na tioredoxín regulujú redoxový tonus buniek, ktorý spočíva v nastavení
rovnováhy medzi redukovanými a oxidovanými molekulami (11, 28). TrxR okrem toho
katalyzujú redukciu proteínových disulfidov a zúčastňujú sa na syntéze DNA konverziou
ribonukleotidov na deoxyribonukleotidy (2). Hrajú aj kľúčovú úlohu v biologickej odpovedi
na oxidatívny stres, modulujú zápalovú reakciu a kontrolujú bunkový cyklus (proliferáciu,
prežívanie a apoptózu buniek). Rozoznávame tri izoformy TrxR, ktoré sa odlišujú miestom
svojho účinku: bunkové jadro a cytoplazma (TrxR1), mitochondrie (TrxR2), semenníky
(TrxR3).
Dejodinázy jódotyronínu (DIO) katalyzujú dejodáciu prohormónu tyroxín (T4) na aktívny
hormón trijódtyronín (T3) a sú teda dôležité pre metabolizmus signálových molekúl štítnej
žľazy (42) so všetkými ich dôsledkami na proliferáciu a diferenciáciu buniek v rámci
tkanivovej adaptačnej reakcie. Tri známe izoformy DIO1, DIO2, DIO3 sú ubikvitárne
exprimované vo fetálnych i dospelých tkanivách. Bunky štítnej žľazy majú prioritný prísun a
permanentne vysoký obsah selénu aj pri jeho celkovom nedostatku v organizme. Prítomné
početné ďalšie selénoproteíny z triedy GPx, TrxR, SeP, SeM a SeS tu prispievajú
k antioxidačnej a redoxovej kontrole tým, že degradujú nadbytočný H2O2, ktorý sa tvorí pri
syntéze tyroidných hormónov.
Selénoproteín P (SeP) na seba viaže 40 – 60 % všetkého plazmového selénu a slúži nielen
ako transportný proteín, ale plní aj antioxidačné úlohy v niektorých orgánoch, ako sú mozog,
semenníky a obličky (15). Deplécia selénoproteínu P v mozgových bunkách zapríčiňuje
experimentálne navodenú spasticitu, abnormálne pohyby a spontánne kŕče (63). Selénoproteín
P zohráva dôležitú úlohu v regulácii metabolizmu glukózy: zapríčiňuje inzulínovú rezistenciu
experimentálnych zvierat (53). Pacienti s nadváhou, obezitou, prediabetom alebo diabetom
typu 2 majú signifikantne vyššie sérové koncentrácie selénoproteínu P než štíhle osoby
s normálnou glukózovou toleranciou (76). Ako chelátor ťažkých kovov (Au, Co, Hg, Pb, Ni,
Cd) sa selénoproteín P podieľa na detoxikačnej funkcii hepatocytov (60).
Selénoproteíny K a S sú lokalizované v endoplazmatickom retikule a ich funkciou je
ochrana buniek pred stresom endoplazmatického retikula, regulácia vtoku Ca2+ do bunky,
aktivácia efektorových a signálových funkcií T buniek, makrofágov a neutrofilov (16).
Potvrdilo sa aj priame spojenie medzi selénoproteínom S a produkciou niektorých zápalových
cytokínov (TNF-α, IL-1β) a predpokladá sa jeho antiinflamačná úloha v mediácii zápalovej
reakcie (18).
Hoci selénový status sa dá kvantifikovať pomocou koncentrácie selénu v rôznych
periférnych tkanivách (vlasy, nechty, moč), najpriamejšia je analýza krvi a jej fragmentov (5).
Koncentrácia selénu v plazme (ng/ml = µg/l, alebo µmol/l) tvorí asi 81 % jeho koncentrácie
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v celej krvi a 94 % koncentrácie v sére (30): je to najznámejší a najdostupnejší marker, ktorý
rýchlo reaguje na zmeny diétneho príjmu selénu. Naproti tomu koncentrácia selénu v celej
krvi alebo v erytrocytoch zrkadlí skôr jeho dlhodobejší príjem. Koncentrácia selénu v krvných
zložkách je síce odrazom veľkosti diétneho príjmu, ale vyznačuje sa interindividuálnou
heterogenitou a nevypovedá nič o aktivite selénoproteínov. Najnižšia koncentrácia selénu,
ktorá zabezpečí úplnú expresiu plazmatickej glutatiónperoxidázy, je 70 ng/ml a toto
sa považuje za kritérium nutričnej primeranosti (56). Na dosiahnutie tejto hladiny treba, aby
denný diétny príjem selénu bol najmenej 40 µg (17). Iní autori považujú za optimálnu
hodnotu sérového selénu okolo 100 µg/l (58), alebo dokonca 125 ng/ml (35). Vtedy
kulminuje koncentrácia selénoproteínu P, ktorá sa dá dosiahnuť denným príjmom okolo 100
µg selénu.
Priemerná plazmatická koncentrácia selénu zdravých dospelých obyvateľov Slovenska
(12) je 0,852 ± 0,335 µmol/l (67,2 µg/l). Priemerná sérová hladiny selénu zdravých dospelých
obyvateľov Slovenskej republiky (49) je 0,79 ± 0,19 µmol/l, t.j. 62,3 µg/l. Koncentrácie
sérového selénu zdravých slovenských detí (11 – 14 rokov) a dorastu (15 – 18 rokov) boli
0,644 ± 0,154 a 0,73 ± 0,175 µmol/l (50,8 a 57,6 µg/l) (13). Priemerná hodnota sérového
selénu 68 zdravých bratislavských detí (29) je 49,42 ± 4,68 µg/l (tab. 2).
Tab. 2. Prehľad hodnôt plazmatického selénu obyvateľov Slovenska
Populácia
zdraví dospelí
zdraví dospelí
zdravý dorast
zdravé deti
zdravé deti

Se [µg/l]
67,2
62,6
57,6
50,8
49,4

Autor
Brtková a spol., 1994
Magálová a spol. ,1997
Brtková a spol., 1995
Brtková a spol., 1995
Hagarová a Žemberyová, 2005

Expresia individuálnych selénoproteínov je diferencovaná a vyznačuje sa istou
hierarchiou. Znamená to, že rozličné selénoproteíny dosahujú svoju úplnú expresiu pri
rôznom diétnom prísune selénu. Aktivita glutatiónperoxidázy (GPx3) v plazme sa používa
ako indikátor krátkodobých zmien diétneho prívodu selénu. Selénovou suplementáciou
v dennej dávke 37, resp. 66 µg sa dosiahne úplná expresia glutatiónperoxidázy, ale
nie selénoproteínu P, ktorý je konzekventne lepším markerom selénovej expozície (74).
Aktivita glutatiónperoxidázy sa optimalizuje už pri suplementácii 21 µg, kým hladina
plazmového SeP sa optimalizuje až pri suplementácii 35 µg selénu (75). Úhrnná denná dávka
okolo 75 µg selénu vo forme L-selénometionínu postačuje na úplnú expresiu všetkých
selénoproteínov a optimálny plazmový biomarker tohto stavu je SeP. Ak má organizmus
deficit selénu, aktivita jeho esenciálnych selénoproteínov je zachovaná, ale aktivita
neesenciálnych selénoproteínov klesá. Bunky štítnej žľazy a mozgu majú prioritný prísun
selénu a zachovajú si vysoký obsah selénoproteínov aj v stave celkovej selénovej deplécie,
kým bunky imunitného systému strácajú Gpx1 (4).
Optimum denného diétneho príjmu selénu sa nachádza v pomerne úzkom rozmedzí: od 30
do 300 µg (obr. 3). Pri nižších denných príjmoch hrozí deplécia selénu, ktorá môže mať za
následok nedostatočnú aktivitu niektorých selénoproteínov a môže sa podieľať na patogenéze
rôznych chorobných stavov. Vyššie denné príjmy môžu byť toxické. Nadbytočný selén sa
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jednak vo zvýšenej miere vylučuje močom, jednak sa viaže na zásobné selénoproteíny (7).
Akútna intoxikácia selénom sa ojedinele pozoruje po inhalácii priemyslových výparov alebo
digescii anorganických zlúčenín a prejaví sa šokovým stavom s cesnakovým zápachom
dychu. Chronická selenóza sa endemicky vyskytuje v niektorých oblastiach Číny
s excesívnou pôdnou koncentráciou selénu a prejavuje sa stratou vlasov a nechtov, rôznymi
kožnými léziami, hepatomegáliou, polyneuritídami a gastrointestinálnymi poruchami.

Obr. 3. Fyziologické okno denného príjmu selénu (26, upravené Hegedős).

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ako postačujúci denný príjem zdravým
dospelým mužom 40 µg a ženám 30 µg selénu (73), zatiaľ čo iní autori (68) nediferencujú
medzi mužmi a ženami a odporúčajú dospelým Európanom dennú dávku 55 µg selénu. Iné
zdroje (75) sa s odvolaním na dosiahnutie totálnej expresie selénoproteínov prikláňajú
k dennej dávke 75 µg selénu, kým (35) ju vidia až pri dennej dávke 100 µg. Podľa (39) je
veľkosť priemerného denného príjmu selénu obyvateľov Slovenska 38,2 µg, o niečo viac u
mužov (43,3 ± 6,5 µg) než u žien (32,6 ± 6,6 µg). Saturácia selénom je v slovenskej populácii
suboptimálna. Riziko nedostatočného príjmu selénu nesú najmä ľudia s nedostatočnou,
jednostrannou alebo nevyváženou stravou, ako napríklad študenti, vegetariáni, starci,
ťarchavé a dojčiace ženy, fajčiari, alkoholici, chorí s hypotyreózou, malabsorpciou alebo
parenterálnou nutríciou (54). Dnes sa za optimálny denný diétny príjem selénu považuje 1
µg/kg telesnej hmotnosti (tab. 3).
Tab. 3. Optimum denného príjmu selénu a skutočnosť v SR
Optimum denného príjmu
40 µg
55 µg
75µg
100 µg
Skutočný príjem v SR
38,2 µg
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Referencia
WHO, 1996 (73)
Thomson, 2004 (68)
Xia a spol., 2010 (75)
Hurst a spol., 2010 (35)
Kadrabová a spol., 1998 (39)

Z pohľadu výživy a dennej spotreby selénu je výhodnejšie posudzovať reálny denný
príjem selénu. Vedecký výbor pre potraviny (SCF) Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín vyjadril stanovisko k hornej prípustnej hladine príjmu selénu. UL (tolerable upper
intake level) je horná prípustná hladina príjmu, ktorá po dlhodobom prijímaní zo všetkých
zdrojov nespôsobí žiadny rizikový efekt na zdravie človeka. Prípustná hladina príjmu je
stanovená na základe hodnotenia rizík, t.j. pravdepodobnosti výskytu nepriaznivých účinkov
na určitej úrovni expozície. Hodnota hornej prípustnej hladiny príjmu je rozdielna pre deti a
dospelých, definujúc relatívne nižšiu úroveň príjmu pre deti, najmä v dôsledku rozdielu ich
telesnej hmotnosti v porovnaní s dospelými. Na základe štúdií SCF konštatoval, že príjem
približne 850 µg/deň by mohla byť hodnota prijatá ako no observed adverse effect level
(NOAEL). Vydelením koeficientom neistoty 3, pochádzajúceho z neistoty štúdie, SCF
stanovuje jedinú hodnotu UL selénu pre dospelých, a to 300 µg/deň (23). UL je odvodená pre
rôzne vekové skupiny obyvateľstva a pre deti sú stanovené nižšie hodnoty, ktoré sú
diferencované podľa veku dieťaťa.
Dlhodobý deficit selénu v potrave sa na celulárnej a tkanivovej úrovni prejaví zvýšeným
oxidatívnym stresom, zmenami v imunitnej signalizácii a modulácii zápalu, ako aj
patologickou aktivitou T imunocytov, proliferáciou a diferenciáciou buniek. Zmení sa
reaktivita organizmu na vírusové infekcie (coxackie B, poliovírus, HIV, chrípkový vírus) (9).
Chronický nedostatok selénu sa môže podieľať na patogenéze septických stavov, niektorých
autoimunitných chorôb (Hashimotova tyreoiditída), astmy a alergických stavov, ako aj
rakoviny niektorých orgánov (31, 52).
Na základe publikovaných národných údajov o priemernej hodnote plazmatického alebo
sérového selénu (17) patrí Slovensko spolu s jeho susedmi (Česko, Maďarsko, Poľsko,
Rakúsko) medzi krajiny s vysokou prevalenciou (> 50%) nízkeho selénového statusu (< 70
µg/l). Nízky selénový status znamená obmedzenú expresiu jedného alebo viacerých
selénoenzýmov, čo môže viesť k prejavom subklinického deficitu selénu. Selénodeficientné
stavy nie sú kauzálne združené so špecifickou morbiditou, s výnimkou niekoľkých
endemických chorobných stavov vyskytujúcich sa len v lokalitách s extrémne nízkym
prírodným výskytom selénu.
Koncentrácia selénu v pôde a tým aj v poľnohospodárskych plodinách (predovšetkým
v obilí) inverzne koreluje s epidemiologicky zistenou incidenciou niektorých chorôb. Na selén
chudobné pôdy čínskych oblastí Linxian a Quidong majú extrémne vysokú incidenciu
ezofageálneho karcinómu (8, 69), resp. karcinómu pečene (77). Oblasť Keshan v provincii
Heilonjiang na severovýchode Číny má veľmi nízku koncentráciu pôdneho selénu a je známa
endemickým výskytom klinickej manifestácie selénovej deplécie kombinovanej s coxsackie
B3 virózou, ktorá má podobu fatálnej juvenilnej kardiomyopatie. Malnutrícia vrátane
selénového deficitu sa teda môže spolupodieľať na zvýšenej virulencii a výskyte niektorých
vírusových chorôb (6). Príkladmi ďalších endemických chorôb prisudzovaných nízkej pôdnej
koncentrácii selénu sú Kašin-Beckova chondrodystrofia, ktorá poškodzuje kĺbne chrupavky
a rastové platničky epifýz rastúcich kostí v horských oblastiach Číny a východnej Sibíri, ako
aj strumózny myxedém s kreténizmom v Zaire.
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Početné epidemiologické štúdie observačného typu zistili inverznú asociáciu medzi
prediagnostickou koncentráciou selénu a incidenciou chorôb. Z výsledkov týchto štúdií sa
autori pokúsili vyvodiť záver, že nízky diétny príjem selénu predisponuje k zvýšenému
výskytu patológie, kým vysoký príjem selénu má protektívny účinok. Nekonkluzívnosť
zistení z takéhoto typu štúdií je spôsobený predovšetkým tým, že nerandomizovaný design je
zdrojom mnohých skreslení a predpojatostí a ďalej tým, že nejasná interpretácia príčiny
a účinku spochybňuje kauzalitu. Z týchto dôvodov poskytujú metaanalýzy väčšinou negatívne
výsledky (19, 25). Deficit selénu nemusí byť jediný patogenetický faktor a môže hrať úlohu
predispozície.
Výsledky doterajších suplementačných štúdií sa vyznačujú disparitou hodnotenia benefitu
suplementácie: kým experimentálne a epidemiologické štúdie väčšinou potvrdzujú
prospešnosť suplementácie, tento fakt zostáva zatiaľ nepotvrdený dobre kontrolovanými
randomizovanými klinickými štúdiami (22, 40, 41, 47). Ďalšie zaujímavé paradoxy
pochádzajúce z epidemiologických pozorovaní hovoria o tom, že suplementácia je prospešná
len u stavov selénovej deficiencie a pomáha viac mužom než ženám. Dôsledné hodnotenie
bazálneho selénového stavu je preto základnou podmienkou akejkoľvek arteficiálnej
suplementácie. Voľba vhodnej dávky a formulácie selénu hrá tiež významnú úlohu (44).
V dnešnom čase máme k dispozícii moderné technológie, vďaka ktorým dokážeme
obohatiť rôzne časti potravinového reťazca o selén. Tri základné možnosti suplementácie
selénu sú: dovoz potravín s vysokým obsahom Se, obohacovanie potravín o selén a výroba
výživových doplnkov. Pšenica a strukoviny vypestované v Kanade a na severozápade USA sú
známe svojím vysokým obsahom selénu. Po znížení importu amerického obilia sa na
britských ostrovoch zaznamenal pokles diétneho príjmu selénu (10, 58). Protiklad k tomu je
známy z Nového Zélandu, kde importom austrálskeho obilia zvýšili svoj populačný príjem
selénu o polovicu (67). Zaujímavé je, že aj na Slovensku sa nachádzajú dve geografické
oblasti, ktorých obilie obsahuje niekoľkonásobne viac selénu ako je celoslovenský priemer
(38). Racionálna distribučná politika obilnín môže prispieť k dostatočnej selénovej saturácii
obyvateľstva tých oblastí, ktoré majú nízky prirodzený výskyt selénu.
Obyvatelia Fínska mali historicky nízky príjem selénu pre veľmi nízky obsah selénu
v pôde a tým aj v domácich poľnohospodárskych produktoch. Od roku 1984 začali Fíni do
všetkých pôdnych hnojív systematicky pridávať anorganický selén, aby už po roku zistili
významný nárast koncentrácie selénu v domácich potravinárskych komoditách (mliečne
výrobky, mäso, cereálie), pričom najvýraznejší (až 20-násobný) nárast bol v pšeničnej múke
(70). V horizonte niekoľkých rokov sa 3- až 4-násobne zvýšil denný príjem selénu a jeho
koncentrácie v sére obyvateľstva narástli približne na dvojnásobok (50). Fortifikácia pôdy
pridaním vodného roztoku anorganickej soli selénu do hnojiva je dostupná a biologicky
efektívna metóda, ktorou sa v oblastiach s prirodzeným deficitom selénu spoľahlivo zabezpečí
jeho zvýšená koncentrácia nielen vo vypestovaných obilninách a zelenine, ale následne
v celom potravinovom reťazci (20, 21, 32, 37, 50).
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Parciálny zásah do časti potravinového reťazca, napríklad vylepšenie kŕmnych zmesí
chovných zvierat o kvasnice obohatené selénometionínom, sa prejaví zvýšenou prítomnosťou
selénu v typických živočíšnych produktoch, ako sú mäso a vajcia. Selenizované kvasnice sú
kvasinky pestované na živnej pôde s obsahom Se, ktorý sa zabuduje do ich proteínov.
Selenizácia kvasníc je teda zdrojom biologicky dostupných selénoenzýmov bez sprievodnej
toxicity (58). Ak sa do kŕmnych zmesí pridávajú anorganické soli selénu (napr. seleničitan
sodný Na2SeO3), zabráni sa tým síce deficitu selénu u chovných zvierat, ale obsah selénu
v ich produktoch (mäso, mlieko, vajcia) sa zvýši len málo. Rozdiel v retencii organického
(selénometionín) a anorganického (seleničitany a selénany) selénu je spôsobený odlišnosťami
ich intermediárneho metabolizmu, pohotovosti inkorporovať sa do selénocysteínu a celkovej
biologickej dostupnosti. Obohacovanie najrozmanitejších potravinových artiklov (soľ,
margarín, cereálne kaše, chlebové zmesi, nápoje, klíčky, brokolica, cesnak, cibuľa, zeler,
mäta, harmanček, čaj, ocot, pivo, droždie, huby, mušle, sója a pod.) o selén sa koncom 20.
storočia značne rozšírilo. Fermentačné technológie poskytujú priestor pre inkorporáciu selénu
do laktobacilov, čoho sa využíva najmä pri výrobe kyslomliečnych produktov, kvasenej
zeleniny a niektorých mäsových výrobkov (39, 48).
Záver
Napriek tomu, že za ostatné desaťročia sa nahromadilo pozoruhodné množstvo informácií
o selénoproteínoch a ich úlohe v biológii a patológii človeka, z mnohých dôvodov sa dá
povedať, že pred základným výskumom stojí ešte celý rad nezodpovedaných otázok
a nejasností. Oveľa dôkladnejšie je potrebné spoznať detaily metabolizmu selénu, funkcie a
interakcie selénoproteínov, ako aj účinky génového polymorfizmu (24, 51, 59). V oblasti
klinického výskumu bude nutné zamerať sa na štandardizáciu metód a špecificitu s ohľadom
na pohlavie, vek, genotyp, prirodzený historický a aktuálny príjem selénu, selénový stav,
regionalitu, suplementačnú dávku, formuláciu organického či anorganického selénu,
biologickú dostupnosť, chorobný stav, identifikovanú populáciu a iné faktory, ktoré sa môžu
spolupodieľať na patogenéze selénodeficitných stavov. Tomu musí zodpovedať aj design
výskumných projektov, ktorého základné vlastnosti by mali byť špecificita, prospektívnosť,
randomizácia, dobrá kontrola a konkluzívnosť.
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ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV
NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS – CELOSVETOVÉ VÝSKUMY, ŠTÚDIE
A LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA1
V. Jakušová1, H. Habiňáková2, J. Jakuš2, O. Osina3
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Rozšírenie rádiového, televízneho a družicového vysielania, masové používanie
mobilných telekomunikačných prostriedkov, používanie rádiolokačných systémov pre
mierové i vojenské účely a ďalšie aplikácie elektroniky prakticky vo všetkých oblastiach
ľudskej činnosti vedú k úvahám o nebývalom zamorení životného prostredia
elektromagnetickým smogom. Elektromagnetické polia sú dôležitým ekologickým faktorom,
ktorý ovplyvňuje životné prostredie človeka vo všetkých jeho formách. Ich pôsobenie na
ľudský organizmus je predmetom laických i odborných polemík, ktoré na jednej strane s
obavami poukazujú na možný vznik rôznych ochorení, na strane druhej, pri dodržiavaní
určitých limitov ožiarenia, priznávajú len minimálne alebo žiadne negatívne pôsobenie.
Vzájomná koexistencia človeka a elektromagnetických polí vedie k hľadaniu
bioelektromagnetickej kompatibility medzi technológiami využívajúcimi elektromagnetické
polia a kvalitou ľudského zdravia.
V príspevku sa zameriavame na rádiofrekvenčnú oblasť elektromagnetických polí v
pásme ultravysokých frekvencií. Príspevok poskytuje prehľad o súčasných vedeckých
poznatkoch z problematiky účinkov elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov na
ľudský organizmus a poukazuje na dôležitosť vytvárania noriem limitujúcich negatívne
dopady elektromagnetických polí na zdravie človeka.
Spektrum elektromagnetického žiarenia
Elektromagnetické (EM) žiarenie sa charakterizuje fyzikálnymi veličinami ako sú energia,
frekvencia, vlnová dĺžka, intenzita, dávka. Energia EM žiarenia je priamo úmerná frekvencii a
nepriamo úmerná vlnovej dĺžke.
1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV0189-11.

352

V dôsledku rozvoja vedy a techniky len za posledných 70 rokov spôsobili umelé zdroje
EM žiarenia výrazné zvýšenie výkonovej hustoty pozadia EM žiarenia. Napr. meraním v
priemyselných oblastiach USA boli namerané vonkajšie úrovne 10-2 – 101 (W.m-2) a úrovne
vo vnútri budov dosahovali až hodnoty 0,5 – 6 (W.m-2). EM žiarenie je súčasťou
neionizujúceho žiarenia, ktoré zahrňuje aj prevažnú časť ultrafialového svetla, svetlo
viditeľné, infračervené, mikrovlny, dlhé, stredné, krátke a ultrakrátke rádiové a televízne vlny,
ktoré pri interakcii s hmotou nevedú primárne k ionizácii atómov a molekúl. Spektrum EM
žiarenia je veľmi široké (obr. 1).

Obr. 1. Spektrum elektromagnetického žiarenia (1)

Rozdelenie na ionizujúce a neionizujúce žiarenie je odôvodnené veľkosťou najmenšej
energie potrebnej na ionizáciu ožarovaného subjektu, ktorá je v rozmedzí 10 – 25 (eV). Napr.
mikrovlnné žiarenie sa vyznačuje takou malou energiou (rádovo 10-4 – 10-7 eV), že nemôže
vyvolať ionizáciu (2). S rozvojom a excesívnym využívaním zdrojov neionizujúceho žiarenia
sa masívne zvyšuje aj počet osôb vystavených tomuto fyzikálnemu faktoru životného
prostredia.
Elektromagnetické polia v oblasti mobilnej komunikácie
V súčasnosti sú všetky populačné skupiny exponované rôznym zdrojom umelých
elektromagnetických polí (EMP). Kvantita expozície závisí od vzdialenosti od zdroja, jeho

353

umiestnenia, výkonu, dennej doby, dĺžky používania a pod. Medzi najvýznamnejšie zdroje
EMP, ktorým je populácia bežne vystavená, patria počítačové WiFi siete, mobilné
telekomunikačné prostriedky – základňové stanice a mobilné telefóny, rádiové a televízne
vysielače a iné (3).
Vo frekvenčných pásmach ultravysokých frekvencií (300 – 3000 MHz) pracujú špeciálne
druhy vysielačov, televízia, základňové stanice pre mobilné telefóny, radarové zariadenia,
satelitné spoje, mikrovlnné rúry a pod. Rádiové spektrum môže mať negatívny dopad na
ekosystém, nekontrolovaná expozícia presahujúca stanovené limity je rizikom trvalého
poškodenia organizmu.
Celosvetovo sa v roku 2005 zistil počet mobilných aktívnych pripojení 2,2 mld., v roku
2011 5,9 mld. a predpoklad pre rok 2014 je 7 mld. (4).
V Slovenskej republike (SR) podľa zákona č. 540/2001 Z. z. zabezpečuje Výskumný
ústav spojov, n. o. pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR štátne
štatistické zisťovania v oblasti používania elektronických komunikácií. V roku 2005 bolo na
Slovensku evidovaných 4 540 374 aktívnych mobilných pripojení a v roku 2012 sa
zaznamenal nárast o 1 554 092 aktívnych mobilných pripojení (tab. 1).
Tab. 1. Služby v mobilnej sieti na Slovensku v rokoch 2005 – 2012 (5).
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet aktívnych SIM kariet
verejnej mobilnej telefónnej služby
4 540 374
4 893 232
6 068 063
5 520 043
5 497 719
5 925 012
5 983 059
6 094 466

Aktívne SIM karty
na 100 obyvateľov [%]
84,25
90,80
112,50
101,99
101,58
109,01
110,71
112,63

Mobilné telefóny sú nízko výkonové mikrovlnné prístroje, ktoré vysielajú a prijímajú
signály zo siete stabilných základňových staníc umiestňovaných na stožiaroch, vodojemoch
alebo výškových budovách. Ide o prenosný transceiver rádiového signálu, ktorý je doplnený
mikroprocesorom pre kódovanie hovoru a zabezpečenie obslužných funkcií. Základnou
funkciou prístroja je bezdrôtový prenos telefónnych hovorov. Prenos signálu medzi mobilným
telefónom a základňovou stanicou prebieha digitálne a je modulovaný frekvenčne. Signál
mobilného operátora pokrýva určité vymedzené územie a pomerne málo preniká terénnymi
prekážkami (budovy konštruované zo železobetónu, podzemné priestory, vlaky a pod.) (2).
Vďaka digitálnemu princípu prenosu sa zvýšila kvalita hovorov i kapacita siete, zaviedla sa
možnosť dátových a obrazových správ a prístup na internet. Praktický je prenos krátkych
textových správ, prenos dát (e- mail) pripojením počítača s modemom a mnohé iné funkcie.
Biologické účinky – experimentálne a dotazníkové štúdie
V poslednom decéniu sa začala venovať zvýšená pozornosť experimentálnemu výskumu
biologických účinkov EMP z mobilných telefónov. Skúmajú sa efekty in vitro aj in vivo,
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vypracovali sa dotazníkové štúdie profesionálne exponovaných osôb i obyvateľstva.
Spoločným problémom vykonaných štúdií je ich ťažšia reprodukovateľnosť, najmä z hľadiska
zabezpečenia rovnakých testovacích podmienok.
Vo všeobecnosti sa účinky EMP rozdeľujú podľa výsledného efektu na tepelné a
netepelné. Tepelné účinky, najmä vo vysokofrekvenčnom (VF) pásme EMP závisia od
súčasného spolupôsobenia viacerých faktorov, z ktorých najvýznamnejšie sú frekvencia EMP,
dĺžka expozície a intenzita (6). Zohľadňujú sa aj podmienky vonkajšieho prostredia, veľkosť,
tvar a orientácia ožarovaného objektu, ale i schopnosť organizmu rozptýliť a odviesť
nahromadené teplo (7). EM energia, ktorú exponované tkanivo absorbuje, spôsobuje zvýšenie
pohybu iónov, vibrácie molekúl a vzostup vnútornej telesnej teploty (8).
Podľa dostupných poznatkov a v závislosti od rôznych faktorov prostredia a druhu tkaniva
je možné vo vnútri exponovaného tkaniva zaznamenať merateľný ohrev už pri pôsobení EMP
o výkonovej hustote 1 mW.cm-2. Tepelné účinky EMP sú verifikovateľné meraním teploty vo
vnútri exponovaného tkaniva, prípadne monitorovaním funkčných zmien. Zvýšenie teploty
tkaniva môže viesť k porušeniu chemických väzieb. Dôsledkom týchto dejov môže byť
tepelné poškodenie až denaturácia proteínov, čo sa v živých organizmoch môže prejaviť na
bunkovej úrovni porušením genetického materiálu alebo poruchou funkcie, príp. až závažným
organickým poškodením (napr. očná šošovka – katarakta, poškodenie sietnice, rohovky;
zárodočný epitel reprodukčných orgánov u muža – pokles počtu, pohyblivosti a
životaschopnosti spermií, následok mužská neplodnosť; ucho – pocity tepla v zvukovode
alebo za ušnicou). Pri skúmaní vplyvu na oko sa zistilo zvýšenie počtu prípadov poškodenia
šošovkového puzdra (kapsulopatia) u manažérov pri excesívnom mobilnom telefonovaní (9).
Navyše, množstvo energie vyžarovanej mobilným telefónom a absorbovanej okom sa môže
zvýšiť odrazom od dlane ruky držiacej telefón. Zvýšenie absorpcie v oku môžu spôsobiť aj
okuliarové rámy, príp. masívne náhrdelníky, či kovové náramky (2). Veľmi závažným
tepelným účinkom mobilných telefónov je vplyv na zárodočný epitel reprodukčných orgánov
u muža. Doterajšie štúdie potvrdili, že dlhodobé používanie mobilných telefónov, najmä vo
vrecku nohavíc, negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Dochádza k poklesu ich počtu,
pohyblivosti a životaschopnosti až k zmene ich morfológie. Následkom môže byť mužská
neplodnosť (10). Sledoval sa aj vplyv mobilnej komunikácie na sluchové funkcie u ľudí.
V písomníctve sa uvádza napr. zvýšenie tympanickej teploty v scala vestibuli po
neprerušovanej hodinovej expozícií EM žiareniu z mobilných telefónov o 0,06 °C (6). Na
druhej strane krátkodobé telefonovanie neovplyvnilo významne sluchové funkcie. U
niektorých ľudí sa vyskytli subjektívne sluchové poruchy, ktoré vnímali ako bzučanie alebo
klopavý zvuk (11). Niektorí autori konštatujú, že pocity tepla vo zvukovode a v okolí ušnice
sú len nepríjemné a nemajú negatívny dopad na sluch (12).
Enormné rozšírenie používania rôznych nízko výkonových zdrojov EMP nás
v uplynulých rokoch viedlo ku skúmaniu ich účinku na oblasť hlavy so zameraním na
autonómny nervový systém (ANS). Výsledky doterajších testov, ktoré sa realizovali pri
fixných charakteristikách zdroja EMP (frekvencia 430 MHz, výkon zdroja 1 W, expozícia 5
min, výkonová hustota 9,27 µW.cm-2) ukázali, že ANS človeka reaguje na EM stimul
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prevažne zvýšením aktivity sympatika (13). Naše skúsenosti s účinkami VF EMP u
laboratórnych zvierat sme prezentovali aj v pilotnej štúdii, ktorá konštatovala, že EM
stimulácia vedie k štatisticky významnému zvýšeniu intrakraniálnej teploty (tepelný účinok
EMP) a aktivity sympatika (vzostup frekvencie srdca a hodnôt systolického a diastolického
tlaku) (14). V prípadoch, keď po expozícii nedošlo k merateľnému vzostupu vnútro
tkanivovej teploty alebo len k jej minimálnemu vzostupu, ktorý podľa súčasných poznatkov
neohrozuje funkčnosť a integritu organizmu od bunkovej až po orgánovú úroveň, hovoríme o
tzv. netepelných účinkoch EMP. Medzi netepelné účinky EMP sa v súčasnosti zaraďuje i
cytotoxický efekt, ktorý u VF EMP nie je doposiaľ dostatočne preskúmaný (15). V ľudskej
populácii existuje aj skupina ľudí trpiacich syndrómom EM hypersenzitivity, ktorý sa dáva do
súvislosti s netepelnými účinkami rádiofrekvenčných (RF) polí. Dôležité je upozorniť i na
EM interferenciu, pri ktorej EM vlny vyžarované elektronickým zariadením (napr. mobilným
telefónom) ovplyvňujú normálnu funkciu iného elektronického zariadenia napr. v prípade,
keď lekár zvažuje používanie mobilného telefónu u pacienta so starším typom
kardiostimulátora. Interferencia mobilného telefónu a kardiostimulátora je priamo úmerná
výkonu vysielača v mobilnom telefóne a závisí aj od konštrukcie kardiostimulátora, od stupňa
jeho odrušenia, typu použitej elektródy a ďalších technických faktorov (2).
Alarmujúce sú novšie klinické zistenia, že pri používaní mobilných telekomunikačných
zariadení viac ako 10 rokov, pri priemernej dennej expozícii 30 minút, sa preukázateľne
zvýšil výskyt gliómov mozgu a iných malignít (16 – 18). Z týchto dôvodov a na základe
poznatkov tzv. Interphone Study (19) klasifikovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC – International Agency
for Research on Cancer) RF EM žiarenie ako potenciálny karcinogén typu 2B (20). Je
potrebné naďalej dôsledne sledovať súvislosť medzi používaním mobilných telefónov, WiFi
prístrojov i vplyvmi základňových staníc a rizikom vzniku rakoviny. WHO poukazuje aj na
negatívny vplyv mobilnej komunikácie na inú, súčasne vykonávanú činnosť (ide o vodičov
motorových vozidiel telefonujúcich mobilným telefónom počas jazdy), keď sa výrazne
predĺžila reakcia na podnety a spomalilo sa rozhodovanie (21).
Často diskutované sú i subjektívne zdravotné príznaky (bolesť hlavy, únava, nespavosť,
pocit tepla v zvukovode a pod.) vyhodnocované dotazníkovými štúdiami u užívateľov
mobilných telefónov i u osôb bývajúcich v blízkosti základňových staníc (22, 23). Aj preto
sme na 3 vybraných vysokých školách v SR realizovali longitudinálnu dotazníkovú štúdiu o
možných nežiaducich účinkoch EM žiarenia z mobilných telefónov na ľudský organizmus
(2). Obdobne v roku 2012 sme u stredoškolákov študujúcich na gymnáziu v Martine
uskutočnili edukačno-dotazníkovú štúdiu (24), ktorú sme doplnili realizáciou dozimetrických
meraní u 10 jednotlivcov vo veku 18 – 19 rokov. Predbežné výsledky dozimetrických meraní
nepreukázali prekročenie limitných hodnôt expozície EMP u jednotlivcov v ich bežnom
životnom prostredí (3).
Legislatívne normy ochrany pred účinkom rádiofrekvenčných polí
Normy, ktoré definujú vystavenie ľudského organizmu pôsobeniu rádiových vĺn
vysielaných mobilnými telefónmi, používajú meraciu jednotku tzv. špecifickú mieru
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absorpcie (SAR – Specific Absorption Rate). SAR meria a vyjadruje množstvo energie
rádiových vĺn absorbovaných ľudským telom počas používania prístroja. Od roku 1999
zaviedli v USA a neskôr aj v štátoch Európskej únie povinnosť zverejňovať hodnoty EM
žiarenia na obale mobilných telefónov. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od
požiadaviek krajiny, od frekvenčného pásma, ako aj v závislosti od používaného typu
prístroja a geografickej polohy (2). S cieľom zjednotiť posudzovanie zdravotnej škodlivosti
EM žiarenia na ľudský organizmus vydala Medzinárodná komisia pre ochranu pred
neionizujúcim žiarením (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) v roku 1998 Smernicu pre medzné hodnoty časovo premenlivého elektrického,
magnetického a EMP (do 300 GHz). Jej cieľom bolo vytvoriť komplexný pohľad na určenie
medzných hodnôt EM žiarenia pre zabezpečenie ochrany zdravia. Ministerstvo zdravotníctva
SR v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 1 Vyhlášky č. 534/2007 Z. z. o
podrobnostiach a požiadavkách na zdroje EM žiarenia a na limity expozície obyvateľov EM
žiarením v životnom prostredí minimálne požiadavky na zdroje EM žiarenia. Cieľom je
zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou EMP s
frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz a predchádzať rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v
súvislosti s expozíciou EMP. Táto vyhláška ďalej ustanovuje frekvenčný rozsah EMP, akčné
hodnoty expozície EMP a požiadavky na objektivizáciu expozície obyvateľstva EMP od
zdrojov vyžarovania EMP. Zhoda nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa
legislatívy zaručuje, že jednotlivci exponovaní EMP sú chránení pred všetkými doteraz
známymi negatívnymi účinkami na ich zdravie.
Záver
Pôsobenie EMP na ľudský organizmus sa stáva predmetom celospoločenskej diskusie,
ktorá poukazuje na možný vznik rôznych funkčných, či organických porúch zdravia, alebo
naopak, priznáva len ich minimálne alebo žiadne negatívne pôsobenie. V súlade so závermi
WHO a IARC je potrebné posudzovať EMP ako potenciálny kancerogén 2B. Pri zabezpečení
ochrany zdravia ľudí sa dôležitou stáva prevencia, výskum a prehodnocovanie doterajších
limitov bezpečnostných noriem.
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SPOJENIE TECHNICKÉHO A MEDICÍNSKEHO PRÍSTUPU
PRI POSUDZOVANÍ FYZICKEJ ZÁŤAŽE1
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Pri zabezpečovaní konkurencieschopného a udržateľne efektívneho fungovania celého
pracovno-organizačného systému je v podnikoch treba postupovať koordinovane
a systematicky. Pri tom je potrebné uplatňovať technické poznatky a prístupy, rovnako ako
prístupy biologicko-medicínske a psychologické. Treba si uvedomiť, že uvedené prístupy by
nemali byť v protiklade, lebo sledujú spoločný cieľ. Je ideálne, ak sa medicínske poznatky
môžu uplatniť už v rámci primárnej prevencie. Projektovanie pracoviska len z technických
hľadísk bez ergonomických poznatkov predstavuje možný trvalý zdroj problémov, ktoré sú
ťažko zvládnuteľné len prostredníctvom sekundárnej a terciárnej prevencie.
Podklady pre vypracovanie tohto materiálu sa získavali prostredníctvom pozorovaní,
výskumov a uplatňovania riešení ergonomickej problematiky v praxi v rámci práce
pracovných zdravotných služieb (PZS) na území Slovenska. Uplatnili sa tu aj poznatky
z podnikov získavaných v rámci výskumov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
vykonávaných na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. Významnou mierou sa uplatnili aj poznatky
získané v rámci výskumnej spolupráce s Injuries Prevention Research Center pri katedre
pracovného lekárstva Iowskej univerzity v USA.
Situácia v podnikoch na Slovensku, jej príčiny a dôsledky
Postoje manažmentu podnikov k zdraviu svojich zamestnancov na Slovensku v súčasnosti
komplikuje vysoká nezamestnanosť. Okrem toho sa presadzujú trendy zoštíhľovania výroby,
v rámci ktorých dochádza na montážnych pracoviskách, ktoré často tvoria synchrónne linky,
k znižovaniu obsahu práce, čo pri vysokom pracovnom tempe ohrozuje zamestnancov
negatívnymi vplyvmi monotónie. Tým sa práca nepodieľa na rozvoji osobnosti zamestnancov
1

Táto práca vznikla v rámci riešenia VEGA č. 1/0448/13 „Transformácia ergonomického programu do
štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS a HSM“.
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a navyše znižuje úroveň spokojnosti s prácou a identifikácie s ňou. Takýto spôsob organizácie
práce spôsobuje, že ľudia chápu svoju prácu skôr ako nutné zlo a jediný spôsob ako si čestne
zarobiť aspoň minimálne prostriedky na živobytie.
Jednotlivé po sebe nasledujúce vlády sa snažia udržať podniky na Slovensku a vytvoriť čo
najvýhodnejšie podnikateľské prostredie. Ako nástroje sa tu okrem iného uplatňujú dotácie
vybraným podnikom, daňové prázdniny a tiež dlhodobé udržiavanie nízkej úrovne miezd
zamestnancov.
To, ako sa podniky správajú k svojim zamestnancom a ochrane ich zdravia, závisí od
toho, do akej miery uplatňujú zásady spoločensky zodpovedného podnikania (1). Poväčšine
možno v praxi pozorovať snahu dodržiavať požiadavky legislatívy Slovenskej republiky
a vlastné vnútropodnikové normy súvisiace s kvalitou a kvantitou práce zamestnancov. Takto
sa môže stať, že zamestnanec nie je prepustený z práce preto, že v práci ochorel, čo mu
znížilo pracovnú výkonnosť a prípadne aj zvýšilo absenciu, ale za neplnenie výkonových
noriem. Je to spôsob, ako sa môže podnik jednoducho zbaviť zodpovednosti za zdravie
zamestnancov.
Poznatky z našich výskumov ukazujú, že zamestnanci sú v podnikoch finančne
motivovaní znižovať absenciu, ale aj počty návštev u lekára. Ak zamestnanci pociťujú
bolestivé symptómy, väčšinou sa to snažia neprezradiť a radšej sa uchyľujú k užívaniu liekov
proti bolesti. Pokiaľ potrebujú liečbu, často na to využívajú dovolenky určené na oddych (2).
Pri uplatňovaní ergonómie a ergonomických programov prevláda u top manažmentov
podnikov záujem o používanie takých postupov, ktoré nesledujú a nehodnotia reálny
zdravotný stav zamestnancov a jeho dopad na efektívnosť ľudskej práce. Preferujú skôr
porovnávanie pracovných polôh pri vykonávanej práci pomocou porovnávania s etalónmi
predpísanými metódami, ako sú napr. EAWS, RULA a REBA a pod., ktoré sa pravdepodobne
použili už pri navrhovaní a technickom riešení hodnotených pracovných systémov. Takýto
postup nehodnotí reálnu situáciu vo výskyte symptómov, ktoré indikujú začiatok
etiopatogenézy bolestivých syndrómov z dlhodobého, nadmerného a jednostranného
zaťaženia (DNJZ), ale zostáva len na virtuálnej úrovni. V niektorých podnikoch to stačí na to,
aby preukázali príslušným kontrolným orgánom, že rešpektujú hygienické zásady a používajú
ergonomický program. Okrem toho sa ukazuje, že v niektorých podnikoch nemožno vylúčiť
vplyv podnikových manažmentov na motiváciu podnikových i externých lekárov pri
posudzovaní pracovných podmienok, zdravotného stavu zamestnancov a prípadnej pracovnej
neschopnosti zamestnancov.
Uvedené problémy a nedostatky sa môžu významnou mierou podieľať na zvyšovaní
výskytu bolestivých symptómov a chorôb z DNJZ, čo sa následne odráža aj na zvyšovaní
výdavkov poisťovní i štátu v rezorte zdravotníctva.
Základné ergonomické metódy a ich použitie
Existuje veľké množstvo rôznych ergonomických metód, z ktorých viaceré majú
softvérovú podporu. Každá metóda alebo softvér rieši oblasť ergonómie iným spôsobom,
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v inej miere zložitosti a komplexnosti. Bežne sa v podnikoch používajú softvérové
prostriedky, ako sú napr.: Anthropos Ergo MAX, MANECROS, Delmia – V5 Human,
Ergointelligence, EEPP, 3D SSPP, Technomatix Jack, TiCon, ErgoMAS, FMSsoft,
Envision/Ergo, Ramsis, eM-Human, Human CAD Product Series, ErgoEASE, Sammie,
BHMS, MVTA a pod. Detailne sa problematikou vhodnosti ergonomických programov pre
populáciu na Slovensku zaoberajú autori Smutná a Dulina (4).
Z hľadiska použitia metód treba rozlíšiť, či nám ide o ergonomické riešenie nových
zariadení a systémov, čo patrí do pôsobnosti makroergonómie, alebo či ide o operatívne
uplatňovanie riešenia v praxi, prípadne o systematické uplatňovanie ergonomických
programov založených na účastníckom princípe v prevádzkach podniku, čo patrí do poľa
pôsobnosti mikroergonómie.
Požiadavky na metódy pre riešenie nových zariadení a systémov
Pri navrhovaní nových strojov, zariadení alebo systémov možno použiť viacero metód.
Treba sa však zamerať na uplatňovanie takých metód, ktoré umožňujú uplatňovať proaktívny
prístup. To znamená, že by mali minimalizovať negatívne dopady na zdravie a maximalizovať
finančné prínosy z používania navrhovaného zariadenia alebo systému, čo možno docieliť
nasledovne:
1. Pri riešení treba vychádzať z kvalitných a hodnoverných podkladov o cieľovej
populácii budúcich používateľov. Medzi takéto podklady patria:
− antropometrické dáta,
− informácie o pohlaví, veku, vzdelaní, telesnej zdatnosti, zdravotnom stave,
− informácie o kultúrnych zvyklostiach i požiadavkách cieľovej populácie.
2. Treba získať hodnoverné údaje o predpokladaných fyzických a psychických nárokoch
práce na vyvíjaných zariadeniach a systémoch.
3. Treba zohľadniť problém multivariačnej normality (3).
4. Ergonomické riešenie musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Takéto riešenie si vyžaduje interdisciplinárny prístup. Vytvorili sa viaceré softwarové
metódy, ktoré by mali uľahčiť ergonomické riešenie. Môžu sa však v nich vyskytovať
nasledujúce nedostatky:
1. Niektoré programy vychádzajú z údajov, ktoré necharakterizujú danú populáciu
budúcich používateľov, ale z údajov získaných vyšetrením niektorej inej populácie. Tu je
vysoká pravdepodobnosť, že takýto program neumožní navrhovať riešenia, ktoré budú
vhodné pre našu cieľovú populáciu.
2. Treba si uvedomiť, že dostupné dáta, ktoré majú charakterizovať určitú populáciu,
nemajú charakter základného súboru, ale predstavujú len výberové súbory, ktoré sa blížia
k základnému súboru s určitou pravdepodobnosťou. Táto pravdepodobnosť potom určuje aj
pravdepodobnosť, s akou takto navrhnuté zariadenie alebo systém bude zodpovedať populácii
užívateľov. Dá sa povedať, že čím väčšiu vzorku cieľovej populácie máme vyšetrenú
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v databáze, tým bude väčší predpoklad, že s jej použitím získame riešenie, ktoré bude lepšie
zodpovedať danej populácii. Napr. pri telesných rozmeroch pre slovenskú populáciu sa
predpokladá veľkosť vzorky rádovo okolo 10 000 vyšetrených osôb.
3. V rámci ergonomického riešenia je snaha pokryť 90 % cieľovej populácie, čo
predstavuje rozpätie piateho a deväťdesiateho piateho percentila vo všetkých sledovaných
znakoch morfologických i výkonových z hľadiska fyziológie i psychológie. Problém je v tom,
že čím viac nekorelovaných znakov súčasne použijeme pri riešení pracoviska alebo pri tvorbe
virtuálneho modelu človeka, tým je percento pokrytia cieľovej populácie nižšie. Pri pokrytí 90
% populácie v jednom znaku je pravdepodobnosť (P) pokrytia cieľovej populácie 0,9.
Pravdepodobnosť súčasného pokrytia populácie v n znakoch súčasne je pravdepodobnosť 0,9n
(Pn). Ak napr. uvažujeme piaty a deväťdesiaty piaty percentil v dvoch znakoch súčasne a
zanedbáme hodnotu ich korelácie, dokážeme takto pokryť už nie 90 %, ale len 81 %
príslušnej populácie. Pravdepodobnosť pokrytia populácie súčasne dvoma znakmi je v tomto
prípade 0,92, čo sa rovná pravdepodobnosti pokrytia už len 0,81 (0,902 = 0,81), a čo
predstavuje pokrytie už len 81 % cieľovej populácie. Pri troch znakoch s pokrytím 90 %
populácie jednotlivo je to potom pravdepodobnosť spoločného pokrytia populácie už len
0,729, čo je 72,9 %, pri štyroch znakoch je pravdepodobnosť spoločného pokrytia populácie
0,656, čo predstavuje pokrytie už len 65,6 % atď. Riešenie tejto situácie spočíva v použití čo
najmenšieho počtu podľa možnosti silne korelovaných znakov. Z dostupnej literatúry nie je
zrejmé, ako tento problém riešia virtuálne modely človeka určené na pomoc pri
ergonomickom riešení. Prvé prototypy takto vyvíjaných zariadení s veľkou
pravdepodobnosťou plne nezodpovedajú všetkým parametrom cieľovej populácie. Preto
proces ďalšieho vývoja nových zariadení a systémov by mal pokračovať úpravami prototypov
na základe spätnej väzby v podobe pripomienok a námetov z ich prevádzky v praxi.
V minulosti prototyp nového zariadenia pred zavedením do praxe podliehal okrem iných
orgánom aj schváleniu orgánmi verejného zdravotníctva. V súčasnosti stačí podľa pokynov
legislatívy EÚ vyhlásenie o zhode.
Metódy na hodnotenie pracovísk a ich ergonomickú racionalizáciu
Mikroergonómia sa zaoberá operatívnym riešením ergonomickej problematiky priamo
v podnikoch. Na rozdiel od makroergonómie, ktorá sa zameriava na vývoj nových zariadení,
napr. pre slovenskú populáciu, sa zameriava na konkrétne problémy zistené prostredníctvom
ergonomickej analýzy priamo v prevádzkach a ich riešenie prostredníctvom ergonomickej
racionalizácie.
Aby bola práca PZS pre podniky a zdravie obyvateľstva prínosom, nestačí keď sa bude
zameriavať len na choroby z povolanie a bolestivé syndrómy, ktorých etiopatogenéza môže
trvať aj niekoľko rokov, ale je potrebné aby sa pomocou epidemiologických metód zamerala
na analýzu príčin výskytu symptómov bolestivých syndrómov súvisiacich s prácou a chorôb
z povolania a následne na promptné riešenie návrhov na ich prevenciu.
Pri takomto prístupe sa možno v podnikoch na Slovensku stretať s obavami
zamestnancov, že budú z práce prepustení, keď sa ich nadriadení dozvedia, že sa u nich
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vyskytujú určité zdravotné ťažkosti (7). Preto je tu potrebné získať si dôveru zamestnancov
dodržiavaním zásad ochrany osobných dát (8), aby boli ochotní priznať svoje ťažkosti,
ktorých príčiny možno odstrániť často veľmi jednoduchými a finančne nenáročnými
opatreniami.
V podnikoch predstavitelia manažmentu chcú mať prehľad o procesoch v podniku.
Poväčšine nie sú kvalifikovaní používať epidemiologické metódy na analýzu konkrétnych
príčin bolestivých symptómov, preto majú tendenciu používať a absolutizovať výsledky
virtuálnych metód, ako napr. OWAS, EAWS, alebo Rula a Reba, ktoré sa už vlastne
s prípadnými ďalšími metódami použili pri navrhovaní hodnotených pracovísk, zariadení,
alebo systémov v procese ich vývoja.
Pre takéto orientačné účely je presnejšie vychádzať z požiadaviek platnej legislatívy, a to
najmä vyhlášok MZ SR č. 542/2007 Z. z. a č. 448/2007 Z. z.
Naši zahraniční partneri nás upozornili, že používania elektrofyziologických metód pri
hodnotení fyzického zaťaženia v podmienkach praxe samotnej nestačí. Potvrdilo sa, že
podobné výsledky zistili aj pomocou kontrolných formulárov, dotazníkov a videozáznamov
(7).
Aby sa technické riešenia udržali v realite, preventívne pracovné lekárstvo by sa malo
v prvom rade zameriavať na dlhodobé epidemiologické štúdie vplyvov faktorov práce
a pracovného prostredia na fyzické i duševné zdravie človeka, podobne ako sa to uskutočnilo
počas 25 rokov na základe podpory CDC – Centers for Disease Control and Prevention
v Atlante, USA (9).
Virtuálne metódy a nimi predstavovaná realita pôsobia na predstaviteľov top
manažmentoch podnikov veľmi impozantne. Treba si však uvedomiť, že poskytujú len
orientačné výsledky, ktoré nepostačujú na systematické analyzovanie fyzických
a psychických vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov a efektívnosť
ich práce. Preto ani nemôžu stačiť pre riešenie návrhov reálnych dlhodobejšie účinných
preventívnych opatrení.
Záver
Pokrok modernej vedy nám prináša veľa možností na inovácie. Je dôležité správne ich
pochopiť, skombinovať a použiť pri prevencii chorôb z povolania a pri zabezpečovaní
efektívnosti ľudskej práce.
V súčasnosti musí byť každému jasné, že pokrok v ktorejkoľvek oblasti urýchľuje
využívanie výpočtovej techniky a softvérov. Pokiaľ nám ide o reálne účinnú prevenciu
ľudských chorôb súvisiacich s prácou a záleží nám na udržateľnosti zdrojov a efektívnosti
ľudskej práce, je nevyhnutné, aby sa pri vývoji virtuálnych softvérových nástrojov pre
ergonomické aj medicínske účely integrovane uplatňovala interdisciplinárna tímová
spolupráca. Je dôležité, aby takéto systémy nevychádzali len z nejakých dopredu určených
zásad, aby nezostávali len vo virtuálnej realite, ale aby boli pružné a dokázali sa
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prispôsobovať na základe systematických epidemiologických výskumov vplyvov práce
a pracovných systémov na človeka a jeho interakcie so životným prostredím.
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WORK ADAPTED FOR ALL. MOVE EUROPE (2011 – 2013)
THE LAST INITIATIVE OF THE EUROPEAN NETWORK
FOR WORKPLACE HEALTH PROMOTION

F. Jagla, O. Pecháňová
Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, Centre of
Excellence for Examination of Regulatory Role of Nitric Oxide in Civilization Diseases
(CE NOREG), Bratislava, Slovakia

It was estimated (WHO) that the number of people over the age of 60 will double between
2000 and 2050 – from about 11 % to 22 %. Consequently, related health care costs will rise
significantly. Therefore, it is important to search for possibilities to maintain health and mental
health with age as well. There are many programs as well as activities organized institutionally
aimed at health promotion including the national health promotion programs. It is well known
that the level of health promotion within the European countries is influenced by a broad range of
factors including individual behaviour and lifestyle, the health care system, social, economic,
environmental and biological factors. Because a large part of our life is spent at work and the
pension age reaching date increases it is clear that very important factors become the activities
and programs aimed to promote health at the workplace. The European Commission supports,
through its agencies, a number of projects aimed at promoting health whose goal is to maintain a
person's health as long as possible. Stay in the workplace can directly affect our health because
we spend there in average 40 % of the year time in it. The workplace is a good place where one
can positively affect the lifestyle and reduce the effect of risk factors on our health.
The European Parliament has issued in 2002 a decision, in which it notes that into the
activities aimed at promoting the health by public health institutions must be involved the
research institutions also which have to transmit the results of their research activities into daily
practice. The Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of
Sciences (INPP SAS) is one of the European few institutions of the basic research in the field of
medical science aiming to develop the integrated view on selected physiological mechanisms of
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the human body which are crucially involved in maintaining the health. This Institute is the
Centre of Excellence for the study of the regulatory role of nitric oxide in the diseases of
civilization and is specialized in research of activities of cardio-vascular and nervous systems in
normal and pathological conditions. Cardiovascular and nervous system are the two systems of
the human body, which are very important for management of demographic changes, of economy
level, and of aging and increasing date of pension age reaching. In 2005 the Institute was
appointed as the national contact office of the European Network for Workplace Health
Promotion (ENWHP).
Healthy Employees in Healthy Organizations is the vision of the ENWHP since it was
established in 1996. The ENWHP activities are focused on the improving public health standards
in Europe, in which workplaces play a very special role. According to the Luxembourg
Declaration (1997) the Workplace Health Promotion (WHP) is the combined efforts of
employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work. This
can be achieved through a combination of: improving the work organization and the working
environment, promoting active participation and encouraging personal development (ENWHP
Image Brochure 2013, ENWHP Secretariat, Leuven, Belgium).
Since 1997 with the support of the European Commission, DG Health and Consumer
Protection, the ENWHP is carrying important European initiatives which have established
workplace health promotion (WHP) as a field of action for public health at European and national
levels. The last one, the 9th initiative of the ENWHP and its campaign entitled: Work. Adapted
for all. Move Europe (2011 – 2013) was co-funded by the European Commission under the
Public Health Programme (2008 – 2013). The objective of this initiative was to promote healthy,
suitable work for employees suffering from consequences of a chronic illness - either through
enabling job retention or by supporting their return to work (RTW).
According to the WHO definition a “chronic disease” is: “any illness that means health
problems, requiring on-going management for a period of years. Chronic diseases are diseases of
long duration and generally of slow progression.” Common chronic diseases are diabetes,
cardiovascular diseases, asthma or chronic obstructive pulmonary disease, cancer, epilepsy,
multiple sclerosis, hepatitis, HIV, and especially mental disorders. The Community Statistics on
Income and Living Conditions (EU-SILC 2008) reports that about 24 % of the working age
population (EU 27) suffers from at least one chronic health restriction. The respective proportion
of the chronically ill in the working population (19 %) is remarkable. Once pension age is
reached, two out of three people are suffering from at least two chronic diseases. Such status
could be positively influenced by very well organised programmes for the health promotion
which are part of the corporate culture.
Under the leadership of Prevent, Institute of Occupational Safety and Health, the aim of the
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last ENWHP initiative was, among others, to convince the European stakeholders and the
enterprises that investing in programmes to support workers with chronic illness and disabilities
is worthwhile and to appeal employers to play an active role in job retention and return to work
of chronically ill workers. International statistics indicate that one euro invested in programs of
health promotion in the workplace is returned to the employer as a gain in the ratio of 1 : 2.3 to
5.9 depending on the nature of the workplace. The workplace health promotion programmes are
therefore not only of great economic importance but also an important help for employees to
maintain their health.
The INPP SAS with substantial help of the regional institutes of public health made a
preliminary survey concentrated on the question of whether we have such a Slovak workplace/
institution which could serve also as a so-called „Model of good practice“ for other workplaces in
the EU Member States in supporting workers with chronic illness in job retention and return to
work. After personal consultation with workplace’s departments and study of their social
programmes we proposed the ENWHP that even in extremely economically challenging times we
can provide such a model. It is very good that the Centre for ancillary works and activities of the
Železiarne Podbrezová, a.s. fulfilled the sharp conditions, and their program is included in the
final book of Models of good practice in the field.
Following lines are from the self-characteristics of the the Železiarne Podbrezová a.s.
demanded by the assessing committee of ENWHP: Creating the Centre for ancillary works and
activities shows signs of "good practice". It is an exceptional strategy of Železiarne Podbrezová
a.s. The company found the way how to employ workers with disabilities due to chronic illnesses.
Without the Centre, the employees with chronic diseases, pregnant women, and others disable
employees could not continue to carry on their professions and they would be forced to quit
working.
The company deliberate strategy created jobs and protected employment. Due to joining the
center the employees were not expose to the stress situations, while coping with disease and then
to stress after returning to the labour market. The main cooperative partners were physicians of
occupational health services as well as physicians specialists who have evaluated health of
worker. Other important partners were Central Office of Labour, Social Affair and Family and
Social Insurance Agency in Slovakia especially in cases of assessment and award a limited
ability to work and then invalidity”.
Below are the recommendations arising from the final evaluation of the recent initiative of the
ENWHP:
1. Focus on the prevention of chronic diseases in the workplace.
2. Detect chronic diseases at an early stage.
3. The perspective should move from reduced performance to remaining working ability.
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4. Address discrimination against persons with chronic diseases.
5. Raise the importance and priority of RTW on the policy agenda.
6. Work must reward.
7. Cooperation and systematic cooperation of all relevant players and stakeholders.
8. Raise Health Literacy and Empowerment.
9. Fill the gap in existing knowledge and extend and maintain evidence and experience based
Interventions.
These recommendations are set out in more detail in relation to the EU policy and National
policies in the brochure: Recommendations from ENWHP’s ninth initiative. Promoting Healthy
Work for Employees with Chronic Illness – Public Health and Work published by Christoph
Heigl, OÖGKK © European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), 2013.
Available at: http://www.enwhp.org/uploads/media/ENWHP_Recommendation_Paper_final.pdf
The promotion of sustainable employability for workers with a chronic disease or disability
has no legal support. It will be very good when the insurance companies could help the
organizations/companies support financially selected programs for workplace health promotion.
It seems that the first step in this direction may be the fact that our institutions and employers will
sign the Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in European Union which is
on web: http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf.
Probably, in such a way we can start a campaign towards the financial support for companies to
behave so as it is common in the original EU countries.
References
1. http://www.enwhp.org/fileadmin/user_upload/pdf/ENWHP-image_brochure-final.pdf
2. http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work.html
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INCIDENCIA AKÚTNYCH OTRÁV PESTICÍDMI U ĽUDÍ A ZVIERAT1
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Dnešná každú technicky vyspelú spoločnosť charakterizuje vysoký stupeň využitia
chemických látok v priemysle, poľnohospodárstve a každodennom živote. Ich rôznorodosť sa
enormne zvyšuje. Z organických látok, ktoré sa do životného prostredia dostávajú vedome,
najväčší podiel predstavujú prípravky na ochranu rastlín – pesticídy, používané na ničenie
cieľových škodcov, ochorení, na boj proti burinám a v mnohých prípadoch predstavujú jedinú
uspokojivú metódu, ktorá znižuje straty úrody, zvyšuje výnosy, pomáha zlepšovať kvalitu
produktov a zvyšovať produktivitu práce.
Podľa Smernice Rady 91/414/EEC (1) o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh sa
prípravky na ochranu rastlín definujú ako účinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo
viaceré účinné látky, zostavené vo forme, v ktorej sa dodávajú užívateľovi, určené na:
ochranu rastlín alebo rastlinných výrobkov proti všetkým škodlivým organizmom alebo
zabránenie pôsobenia takýchto organizmov, pokiaľ takéto látky alebo prípravky nie sú ďalej
definované inak; ovplyvňovanie životných procesov rastlín, okrem živín (napr. rastové
regulátory); konzervovanie rastlinných výrobkov, pokiaľ takéto látky alebo prípravky nie sú
predmetom osobitných predpisov Rady alebo Komisie o konzervačných látkach; ničenie
nežiaducich rastlín; ničenie častí rastlín, kontrolu alebo zamedzenie nežiaduceho rastu rastlín.
Spotreba pesticídov
V EÚ sa ročne aplikuje viac ako 200 000 ton účinných látok pesticídov (2). Pesticídny
priemysel je veľmi výnosný, napríklad, v r. 2005 – 2010 dosiahol predaj pesticídov 31 – 38
biliónov amerických dolárov, a to najmä v Európe, kde sa predalo 29 % a v Ázii s predajom
25 % z celosvetového obchodu (3). Podľa údajov OECD (4) bola v r. 2006 spotreba
pesticídov v Slovenskej republike 0,16 t na km2 poľnohospodárskej pôdy.

1

Práca vznikla vďaka finančnej podpore grantov VEGA 1/0287/11 a 1/0855/12.
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Expozícia pesticídom
Odhaduje sa, že v súčasnosti sú človek a zvieratá denne exponovaní viac ako 1 000
pesticídom v dôsledku ich rozsiahleho použitia v poľnohospodárstve a domácnostiach, ako aj
perzistencie v rôznych zložkách životného prostredia – vo vzduchu, vode, pôde a rastlinách.
K expozícii pesticídom dochádza aj v dôsledku úletu počas ich aplikácie vo vidieckych
oblastiach, či nehôd počas výroby, skladovania a práce s nimi. Najväčšie riziko možných
akútnych otráv je u pracovníkov počas výroby, prípravy a aplikácie pesticídnych prípravkov.
V rozvojových krajinách sú poľnohospodári vystavení aj toxickým chemickým látkam, ktoré
sú už v iných krajinách zakázané alebo ktorých používanie je obmedzené. Problémom je aj to,
že sa často používajú nevhodné aplikačné zariadenia, pesticídne prípravky sa nevhodne
skladujú, alebo sa staré kontajnery od pesticídov opätovne používajú na skladovanie potravín
a vody a nedodržiavajú sa zásady bezpečnosti pri práci, nakoľko ochranné odevy buď nie sú k
dispozícii, alebo sú príliš drahé a aj nepraktické v horúcom a vlhkom podnebí.
Ľudia môžu byť exponovaní pesticídom rôznymi spôsobmi, v rôznych dávkach a rôzne
dlhú dobu. Schematické znázornenie expozície ľudí pesticídom uvádzame na obr. 1 a 2 (5).

Obr. 1. Skupiny populácie ohrozené expozíciou pesticídom (5)

Výsledky monitoringu ukazujú, že rezíduá pesticídov sa nachádzajú v mnohých
potravinových komoditách rastlinného a živočíšneho pôvodu a predstavujú akútne zdravotné
riziko v bežnej populácii. V EÚ bolo v potravinách stanovených až 300 rôznych pesticídov,
ich rezíduá obsahovalo 50 % ovocia, zeleniny a obilnín, z toho 25 % obsahovalo
detegovateľné rezíduá aspoň 2 pesticídov. Rezíduá boli detegované aj v dojčenskej výžive (6).
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Obr. 2. Odhadovaný počet otráv pesticídmi u ľudí počas roka (5)

Prítomnosť pesticídov bola monitorovaná aj v domácnostiach, hlavne v prachu. Štúdie
ukazujú, že pesticídy pretrvávajú vo vnútri budov kvôli chýbaniu slnečného svetla, dažďa,
extrémnych teplôt, mikrobiálnych procesov a ďalších faktorov, ktoré uľahčujú ich degradáciu.
Prach z kobercov predstavuje vhodný indikátor životného prostredia na posúdenie dlhodobej
expozície v domácnosti, vyššie koncentrácie pesticídov boli stanovené v obydliach
nachádzajúcich sa v blízkosti polí, kde sa aplikovali pesticídy (7).
Celková úroveň expozície pesticídom obyvateľstva v EÚ nie je známa, ale populačné
štúdie v USA ukazujú, že väčšina populácie má detegovateľné koncentrácie metabolitov
pesticídov v moči (8).
Akútne otravy pesticídmi u ľudí
Údaje o výskyte akútnych profesionálnych, náhodných a úmyselných otráv pesticídmi
u ľudí sa štatisticky spracúvajú v mnohých krajinách sveta. Svetová zdravotnícka organizácia
(5) odhaduje, že vo svete sa u ľudí ročne vyskytnú tri milióny ťažkých otráv pesticídmi a až
300 000 úmrtí. Otravy pesticídmi u poľnohospodárov sú veľkým zdravotným problémom v
rozvojových krajinách a vedú k úmrtiu 250 000 – 370 000 ľudí ročne. Zaznamenáva sa aj
stúpajúci počet samovrážd zapríčinených pesticídmi. Z celkového počtu ich príčin dnes
pesticídy predstavujú až 1/3. Až 99 % otráv pesticídmi sa vyskytuje v rozvojových krajinách
sveta. Smrtnosť po požití najtoxickejších pesticídov – paraquatu a fosfidu hlinitého je vyššia
ako 70 %, kým u organofosforového insekticídu dimetoátu 23 % a chlórpyrifosu 8 % (3).
Nedodržanie pravidiel bezpečnosti pri práci je častou príčinou otráv antikoagulačnými
rodenticídmi, herbicídmi, organofosforovými a pyretroidnými insekticídmi. Gunnell a kol. (3)
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zozbierali údaje o počte samovrážd vyvolaných pesticídmi v 6 oblastiach sveta v r. 1990 –
2007 (tab. 1). Následkom neúmyselných otráv ročne vo svete zomrie 346 000 ľudí, z toho 2/3
v rozvojových krajinách (9).
Tab. 1. Údaje o počte samovrážd vyvolaných pesticídmi v 6 oblastiach sveta v r. 1990 – 2007 (3)
Oblasť
Afrika
Amerika
Východná časť Stredomoria
Európa
Juhovýchodná Ázia
Západné Tichomorie

Počet samovrážd vyvolaných
pesticídmi
7 800
3 105
5 629
6 080
51 050
184 570

% z celkového počtu samovrážd
22,9
4,9
16,5
3,7
20,7
55,8

Výskyt profesionálnych a neprofesionálnych otráv u nás na Považí, v okrese Trenčín
a Nové Mesto nad Váhom, zaznamenával od r. 1952 – 2004 Jaroš (10). V tomto regióne došlo
k 6 854 otravám, z toho u 98 pacientov išlo o otravu pesticídmi so zlou prognózou a so
smrtnosťou priemerne 10,2 %, pričom smrtnosť pri otrave insekticídmi predstavovala 6,8 %,
rodenticídmi 8,33 %, fungicídmi 14,28 % a herbicídmi 50 %, avšak pri otrave paraquatom až
100 %. Typickými klinickými príznakmi akútnych otráv pesticídmi u ľudí sú únava, bolesti
hlavy a svalstva, kožné vyrážky, zlé sústredenie, pocit slabosti, závraty, nevoľnosť, vracanie,
nadmerné potenie, poruchy videnia, tras, kŕče a vo vážnych prípadoch kóma a smrť (11).
Rizikové skupiny
Nie všetky skupiny obyvateľstva čelia rovnakému zdravotnému riziku expozície
pesticídom. Deti sú často citlivejšie na expozíciu a účinky pesticídov než dospelí (kvôli
väčšiemu povrchu tela vo vzťahu k telesnej hmotnosti, rozdielom v metabolizme, vyššiemu
tempu rastu, prebiehajúcemu vývoju telesných orgánov, intenzívnejšiemu kontaktu s
bezprostredným okolím, hlavne kvôli vkladaniu rôznych predmetov do dutiny ústnej, ale aj
nedostatku skúseností a úsudku, neschopnosti čítať a hodnotiť riziká) (12). V rozvojových
krajinách sú negatívne účinky pesticídov potencované podvýživou a infekčnými chorobami.
K otravám pesticídmi dochádza aj z dôvodu, že bezpečnostné opatrenia uvádzané na etikete
pesticídneho prípravku sa často uvádzajú v cudzom jazyku; pre tých, ktorí nevedia čítať, sú
piktogramy nezrozumiteľné (13); ochranné prostriedky sa používajú zriedka, a to kvôli
nákladom, z praktických dôvodov alebo z nedbanlivosti; problémom je aj nevhodná likvidácia
a skladovanie pesticídov (14). Mnohým smrteľným otravám by sa dalo zabrániť, keby bol
obmedzený prístup k nebezpečným pesticídom, keby sa vo vidieckych oblastiach pesticídy
skladovali za bezpečnejších podmienok a zlepšila sa kvalita zdravotnej starostlivosti v týchto
regiónoch.
Akútne otravy pesticídmi u zvierat
Podobne ako u ľudí pesticídy predstavujú jednu z najdôležitejších príčin intoxikácií aj
u domácich a voľne žijúcich zvierat. Úmyselné otravy komerčnými formuláciami pesticídov
sa u nich vyskytovali už od začiatku 50. rokov 20. storočia. Dôvodom letálnych expozícií
môže pritom byť buď nehoda, nesprávne použitie alebo zneužívanie pesticídov. V prvom
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prípade sa otravy vyskytnú náhodne, a to i napriek tomu, že sa pesticíd aplikuje podľa zásad
správnej poľnohospodárskej praxe. V druhom prípade dochádza k otrave, ak nie je pesticíd
aplikovaný podľa špecifických podmienok použitia. V poslednom prípade sa pesticíd použije
zámerne alebo nelegálne s cieľom otráviť zvieratá. Sem patria aj sekundárne otravy dravcov
požierajúcich kadávery otrávené vysokými dávkami pesticídu.
Monitorovacie štúdie otráv domácich a voľne žijúcich zvierat vo Francúzsku, Grécku,
Kórei, Holandsku, Španielsku, Veľkej Británii a USA ukázali, že z pesticídov najčastejšími
príčinami otráv sú insekticídy a rodenticídy (15), kým výskyt otráv herbicídmi
a moluskocídmi je oveľa nižší (16). Podľa viacerých autorov u zvierat najčastejšie ide o
otravy organofosforovými a karbamátovými pesticídmi. Motaz-Guzmán a kol. (17) uvádzajú,
že najčastejšie dochádza k otravám u zvierat mladších ako 5 rokov, ktoré sú aktívnejšie ako
zvieratá staršie.
Použitie špecifických pesticídov pri úmyselných otravách zvierat závisí od niekoľkých
faktorov, a to od typu poľnohospodárstva v danom regióne, znalosti verejnosti o toxicite
pesticídneho prípravku a jeho dostupnosti na miestnom trhu (18). V súčasnosti sú najčastejšou
príčinou úmyselných akútnych otráv zvierat v mnohých krajinách sveta 3 zakázané vysoko
toxické zlúčeniny – aldicarb, carbofurán (s LD50 < 10 mg.kg-1 ž. hm.; aldicarb je zakázaný od
r. 2007, carbofurán od r. 2008) a strychnín (s LD50 iba 1 mg.kg-1 ž. hm.; zakázaný od r. 1994).
Na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, v Rakúsku, Českej republike a v Maďarsku,
rastie počet prípadov otráv návnadami s obsahom carbofuránu, ktoré sa ilegálne používajú na
likvidáciu tzv. škodnej zveri, za ktorú sa považujú líšky, kuny, túlavé psy a mačky, ale aj
vzácne a chránené dravé živočíchy. Obeťami sa stávajú predovšetkým vzácne druhy vtákov,
ako orol kráľovský, orliak morský či sokol rároh, ktorých populácia na Slovensku dosahuje
len niekoľko desiatok párov. Carbofurán sa ako jed začal intenzívnejšie používať od r. 2005,
a to namiesto strychnínu a arzénu. Aj napriek tomu, že v r. 2008 bol zakázaný predaj
prípravkov s jeho obsahom a od januára 2009 platí zákaz ich používania, došlo u nás
v posledných rokoch k úhynom vzácnych druhov vtákov (19).
Autori Martínez-Haro a kol. (16) uvádzajú možnosti, ako znížiť mortalitu necieľových
druhov zvierat. Podľa nich má manažment rizika spočívať v redukovaní obsahu účinných
látok vo formuláciách najtoxickejších pesticídov a v inkorporácii repelentných látok.
K takýmto repelentom patrí napr. D-pulegone z mäty priepornej, hydrochlorid chinínu,
potravinové aditívum metylantranilát, 2-heptanón, chlorid lítia, orto-aminoacetofenón,
borovicový olej a extrakty z viacerých rastlín. Preventívnym opatrením na zníženie absorpcie
toxickej látky v niektorých prípadoch môže byť inkorporácia emetika. Niektorí výrobcovia
pridávajú k pesticídnym prípravkom zapáchajúce látky. Známe je aj pridanie modrej farby k
toxickému herbicídu paraquatu, ktorý je častou príčinou otráv u ľudí (20).
Záver
Na základe dostupných literárnych údajov je možné konštatovať, že akútne otravy
pesticídmi sú významným celosvetovým zdravotným problémom, ktorý je obzvlášť závažný v
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rozvojových krajinách, a preto bude potrebné zabrániť použitiu vysoko toxických formulácií
v praxi.
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OPTIMALIZACE POHYBOVÝCH AKTIVITY
V PROGRAMECH PODPORY ZDRAVÍ1

D. Fialová, Z. Fiala
Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika

Programy podpory zdraví v České republice
Programy podpory zdraví v České republice jsou zastoupeny v Národním programu
zdraví již dvacet let. Poprvé byly vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví České republiky
v roce 1993 jako dotační programy Projekty podpory zdraví. Programy byly a jsou zaměřeny
na naplňování cílů Zdraví 21, na rámcový cíl dlouhodobé podpory zájmu obyvatel o aktivní
vztah a odpovědnost ke zdraví. Rámcové zaměření projektů podpory zdraví pro rok 2013 je
na edukační a intervenční charakter projektů v oblasti primární prevence onemocnění a
podpory zdraví obyvatel. Důraz je kladen na prokazatelně pozitivní vliv na vybrané cílové
skupiny obyvatel ČR či širokou veřejnost a na objektivní kritéria vyhodnocení efektu
projektu. Tematické zaměření je především na ozdravění výživy (prevence nadváhy a obezity
– intenzivní nutriční výchova) a optimalizaci pohybové aktivity (PA) (optimalizace a
zvyšování úrovně pohybové aktivity u definovaných populačních skupin). Dalším tematickým
zaměřením jsou mimo jiné tzv. komplexní projekty, které řeší komplexní přístup k rizikovým
faktorům chronických neinfekčních onemocnění hromadného výskytu (redukce rizikových
faktorů v intervenovaných populačních skupinách cestou modifikace jejich způsobu života;
zlepšení podmínek životního a pracovního prostředí; zvýšení úrovně znalostí o možnostech
prevence nemocí; komplexní intervence rizikových faktorů chování (nesprávná výživa, nízká
pohybová aktivita, nadváha a obezita, kouření, škodlivé užívání alkoholu, nadměrný stres).
Ze závěrů národních studií vyplynuly jednoznačné výsledky, že dospělá populace v České
republice má nedostatek vhodného pohybu v míře, která by přispívala k pozitivnímu ovlivnění
zdraví. Rozdílnost výsledků je zapříčiněna nejednotnými hledisky v hodnocení dostatečného
množství pohybové aktivnosti. Alarmující je nedostatečná pohybová aktivita dětí (3, 6).
Pomocí programů podpory zdraví je možné hledat cesty ke zvýšení PA české populace
napříč všemi věkovými skupinami.
1
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Pohybové aktivity
Obecně je za pohybovou aktivitu považován jakýkoliv pohyb těla spojený s výdejem
energie. Z hlediska účelu je možné rozdělit pohybovou aktivitu na habituální (běžná denní
PA), pracovní a tělesnou, sportovně pohybovou (záměrnou) aktivitu.
Habituální pohybová aktivita zahrnuje všechny pohybové činnosti běžného života (chůze,
práce na zahradě, v domácnosti apod.). Obvykle nedosahuje intenzity nutné pro dosažení
optimálního zdravotního účinku. Důležitý je její celkový objem, neboť kumulací jednotlivých
činností narůstá celkový denní energetický výdej. Zvýšení habituální pohybové aktivity je
prvním krokem ke zvýšení energetického výdeje. Pro něj lze využít nejjednodušší variantu
přirozeného pohybu, chůzi. Podle některých autorů je doporučováno dosažení chůzí 7 – 10
tisíc kroků denně, což by představovalo pozitivní ovlivnění zdraví (9). Počet kroků nižší než 5
tisíc denně definuje sedavý způsob života, tzv. sedentarismus (5).
Pracovní pohybová aktivita v zaměstnání může hrát úlohu v celkovém denním
energetickém výdeji, avšak většina současných pracovních činností je spojena s polohami
vsedě nebo s jednotvárnými manuálními pohyby. Každá pracovní profese má svoji zdravotní
charakteristiku, která se dotýká jednotlivých fyziologických funkcí, psychických procesů a
zdravotního stavu a vyžaduje určitou úroveň fyzické zdatnosti. Profesní zdravotní
charakteristika je základem pro vytvoření pohybových programů, určených jednak ke
kompenzaci pracovní zátěže a jednak k udržování potřebné fyzické zdatnosti (8).
Sportovně pohybová aktivita představuje soubor cílevědomě vykonávaných pohybových
činností s upřesněním druhu (tělovýchovná, rekreační, sportovní) a s konkrétním vyjádřením
pohybu (hrát fotbal, cvičit aerobik). Je zastoupena spontánní a řízenou pohybovou aktivitou.
Spontánní pohybovou aktivitu můžeme pozorovat především v dětském věku, u dospělého
člověka prakticky neexistuje. Řízená pohybová aktivita je zastoupena školní tělesnou
výchovou a systémem tělovýchovných aktivit, od rekreačních pohybových aktivit a
rekreačního sportu přes sport výkonnostní až po sport vrcholový. Každá z aktivit má svůj
specifický význam a cíl.
Optimalizace pohybové aktivity
Optimalizace PA je ovlivněna řadou proměnných, především zdravotním stavem,
fyzickou zdatností, genetickou predispozicí, pohybovou anamnézou a zkušeností, dále věkem,
pracovním zatížením a dalšími vlivy. Podstatné pro doporučování PA však zůstává zdravotní
aspekt a další cíl, kterého má být dosaženo. Důležitá je mimo jiné znalost základních
souvislostí mezi druhem PA (jakou PA zvolit), objemem PA (jaké množství např. „jak
dlouho“ nebo „jakým energetickým výdejem“), intenzitou PA („ jakou tepovou frekvencí“) a
frekvencí PA („kolikrát týdně“). Na jejich základě je často hodnocen zdravotní přínos PA.
Objektivní hodnocení optimalizace PA je obtížné. Nejčastěji jsou výsledky získávány
metodou dotazování, formou dotazníků, neboť přímé monitorování (testování) je spojeno
s technickými problémy. Dotazníkové šetření bývá často zatíženo chybou i
díky subjektivnímu odhadu objemu a intenzity PA. Příkladem mohou být otázky:
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„Jak často jste za poslední měsíc provozovali Vaše sportovní či pohybové aktivity?
Počítejte jen ty, které jste provozovali střední intenzitou alespoň po dobu 20 min. Lze
započítat i chůzi v délce nejméně 2 km.“ (nabídka: 0; 1 – 10x; 11 – 20x; 21 a vícekrát).
„Jak často jste provozovali chůzi nebo ostatní nesportovní PA (20 min) za poslední
měsíc?“ (nabídka: vůbec; 1 – 5x; 6 – 10; 11 – 15x; 16 – 20x; 21 – 25x; 26 a vícekrát).
Pokud nejsou vedle dotazníků použity ergometrické pomůcky např. typu krokoměrů či
sport testerů, nemohou být odpovědi týkající se celkového množství PA objektivní.
Nejčastějším způsobem hodnocení zatížení pohybovou aktivitou je v posledních letech
v České republice sledování počtu kroků v průběhu dne.
Optimalizace PA by měla být zaměřena na konkrétní věkovou skupinu, konkrétní PA
s ohledem na zdravotní benefity. V programech podpory zdraví by měla být posuzována
především adaptace organismu na definovaný druh PA, na její objem při určité intenzitě a
frekvenci. Adaptací na tělesnou zátěž je rozuměna schopnost orgánových systémů se funkčně
i morfologicky přizpůsobovat mnohonásobně opakovaným a dlouhodobým vlivům tělesné
zátěže. Dlouhodobé adaptační změny jsou z hlediska zlepšení zdraví významnější. Všechny
adaptační změny mají přechodný charakter. Se zánikem podněcujícího vlivu se během 1 – 2
týdnů postupně snižují a organismu se vrací k původním hodnotám. Proto je dalším
požadavkem optimalizace snaha zaměřit pohybové programy na dlouhodobé provádění PA.
Specifikace druhu pohybové aktivity
Druh (strukturu) PA je možné definovat jako soubor prostředků a forem činností
přispívajících k udržení a rozvoji fyzické zdatnosti (5). Fyzická zdatnost představuje složky
aerobně-vytrvalostní, sílové, složky pohyblivosti a obratnosti. Z pohledu zdravotního přínosu
by PA měla být doporučována tak, aby obsahovala vyvážený poměr výše uvedených složek.
Poměr pro zdravou dospělou osobu by měl být zastoupen alespoň z 50 % cvičením aerobněvytrvalostního charakteru, z 30 % cvičením silovým a z 20 % cvičením obratnosti a
pohyblivosti (5). Vyvážený poměr aerobně-vytrvalostních a posilovacích aktivit je uváděn
v poměru 3 : 1 ve prospěch aerobních aktivit (7).
Druh PA úzce souvisí s frekvencí a objemem. Aerobní aktivity by měly být prováděny dle
obecných doporučení pro dospělou populací frekvencí alespoň 3-krát týdně objemem 30 – 40
min. Vytrvalostní zátěž může mít menší objem, pokud je prováděna vyšší intenzitou zatížení
(vhodné pro zdravé jedince) nebo naopak větší objem, pokud je prováděna nižší intenzitou
zatížení (vhodné pro méně zdatné jedince).
Vedle zatížení kardiovaskulárního systému je třeba rozvíjet a udržovat silové schopnosti.
Z celkového obejmu PA je doporučeno věnovat silovým schopnostem 20 – 30 %. Posilovací
cvičení by mělo být prováděno minimálně 3-krát týdně (7). Velmi zjednodušeně platí zásada
týkající se hmotnosti náčiní a počtu opakování. Při vyšší až vysoké hmotnosti náčiní je
prováděn malý počet opakování (např. 1 – 6 opakování), při malé hmotnosti náčiní (do 5 kg)
je prováděn vyšší počet opakování (např. 8 – 15 opakování), obojí v několika sériích.

377

Spolu se silovými schopnostmi je nutné rozvíjet a udržovat obratnostní schopnosti,
zastoupené pohyblivostí, rovnováhou a koordinací. Dle doporučení je vhodné věnovat těmto
schopnostem 20 – 30% z celkového obejmu (množství PA) s frekvencí nejlépe denně, při
zkrácení svalů i několikrát denně.
Obecná doporučení týkající se jednotlivých druhů PA je vhodné specifikovat nejen ve
vztahu k objemu a frekvence, ale i vzhledem k věku, cíli a zdravotnímu stavu, které jsou u
různých věkových kategorií odlišné. „Estetické“ hledisko PA převažující u mladé generace je
u střední generace nahrazeno spíše hlediskem zdravotním (1).
Specifikace objemu a intenzity zatížení pohybovou aktivitou
Optimální objem PA má zaručit její zdravotní přínos. Vyjádření objemu, množství PA, je
možné uvést ve více nebo méně přesných jednotkách. Nejčastěji používanou jednotku je čas
vyjádřený v minutách nebo hodinách. Toto vyjádření je nejméně přesné, avšak pro obecnou
populaci nejdostupnější a dobře představitelné. V dotaznících je nejpoužívanější otázky typu
„Kolik času věnujete PA týdně?“.
Určení minimálního objemu je obtížné. Současná obecná minimální doporučení PA dle
objemu a frekvence:
− objem 60 min a déle s frekvencí 2x týdně (120 min/týden),
− nebo objem 30 – 45 min s frekvencí 3x týdně (90 – 155 min/týden),
− nebo objem 30 min denně (210 min/týden).
Tato a obdobná doporučení vedou k závěru, že uvedeným objemem je významně snížena
úmrtnost a výskyt civilizačních onemocnění u populace se sedavým způsobem života (2).
Množství času je bez současného uvedení druhu pohybové aktivity a intenzity zatížení nic
neříkající. Pro optimalizaci PA by měl být dosazen další, zpřesňující údaj. U aerobně
vytrvalostních aktivit dosazení intenzity zatížení (např. 60 % SFmax), určit dobu trvání PA
(např. 12- minutový běh) nebo za jaký čas překonat danou vzdálenost (chůze na 2 km).
Přesnější vyjádření objemu PA je možné pomocí energetického výdeje. Energetický výdej
je závislý na tělesné hmotnosti, na dědičných dispozicích, věku, pohlaví, stupni trénovanosti a
zdravotním stavu. Bez ohledu na hmotnost jedince je doporučování energetického výdeje
zavádějící (7). Použití tabulek pro odhad energetické náročnosti vybraných pracovních
činností a sportovních aktivit je velmi orientační a nepřesné. Odhad by měl být uveden jako
energetický výdej za jednotku času ve vztahu k hmotnosti osoby a době trvání PA (např. 70
kg muž, činnost – plavání prsa, doba trvání 30 min). Optimální objem má zaručit pozitivní
zdravotní přínos PA.
Intenzita zatížení je z hlediska efektivity PA, jejich přínosů a rizik s ní spojených,
nejdůležitějším atributem. Stanovení intenzity při pohybových aktivitách pro osoby různého
věku a různého zdravotního stavu je obtížné. Pomocným faktorem stanovení může být cíl PA.
Nejčastěji se pracuje s intenzitou při zvýšení aerobní zdatnosti. Stanovení této hodnoty může
být provedeno přímým měřením nebo odhadem z výpočtu např. dle Karvonenova vztahu:
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SFmax = 220 – věk v letech. Z této hodnoty se vypočítá optimální intenzita zatížení, která
vyvolá významné změny v aerobní zdatnosti, což představuje u zdravé dospělé populace 70 –
85 % SFmax (2). Jednodušší výpočet je ze vzorce 180 – věk (7), kdy vypočítaná hodnota udává
velikost srdeční frekvence, na které PA rozvíjí aerobní zdatnost.
Intenzita úzce souvisí s objemem (dobou trvání) a s druhem PA. Obecně platí, čím vyšší
je intenzita zátěže, tím nižší je čas aktivity. Nízká intenzita zatížení, která představuje 35 – 60
% SFmax je zastoupena druhy PA jako je jóga, kalanetika, tai-chi, vycházková chůze,
cyklistika, strečink, zdravotní gymnastika. Střední intenzita představuje 60 – 75 % SFmax.
Může být zastoupena např. joggingem, plaváním, cyklistikou, kondiční kulturistikou,
rekreačními sportovními hrami, apod. Submaximální intenzita zatížení představuje hodnoty
70 – 85 % SFmaxa představuje náročnější PA, jako jeběh, spinning, sportovní hry, bruslení,
lyžování v těžkém terénu, aquaerobik, zumbu, jumping apod. (1).
Určení optimálního objemu, intenzity a frekvence vzhledem ke zdravotnímu přínosu je též
obtížné. Nejčastěji doporučovaná intenzita zatížení, ve vztahu k minimálnímu objemu a
minimální frekvenci:
− nízká intenzita, objem 60 min, frekvence 3x týdně,
− střední intenzita, objem 40 min, frekvence 4x týdně,
− submaximální intenzita, objem 20 min; frekvence 5x týdně.
Závěr
Optimalizace PA v rámci Programů podpory zdraví by měla přispět ke stanovení
minimálního objemu PA a efektivity pohybových programů především ve vztahu ke zdraví u
jednotlivých věkových skupin. Cílem PA je dále napříč populací snížit hypokinézu, snížit
výskyt obezity (spolu se úpravou výživových a stravovacích zvyklostí) a zvýšit fyzickou
zdatnost.
Pohybové programy vycházející ze základních zásad pro jejich tvorbu (objemu, druhu,
intenzity a frekvence) by měly být adekvátní vzhledem k věku a pohybové aktivity přiměřené
možnostem jedinců. Měly by vykazovat znaky adekvátního pohybového režimu, kterými jsou
zvládnutelnost, spontánnost, saturace, opakovatelnost, nestavitelnost, dostupnost a bezpečnost
(2).
Literatura
1. Fialová D. zdravotní aspekty pohybové aktivity žen. Brno: MSD, 2013: 189.
2. Hendl J, Dobrý L, a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit. Monitorování, intervence a evaluace.
Praha: Karolinum, 2011: 300.
3. Jansa P, a kol. Sport a jiné pohybové aktivity české dospělé populace. In Vindušková J, Chrudimský J.
Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. [CD ROM]. Praha: Fakulta tělesné výchovy a
sportu, 2003.
4. Máček M. Pohybová aktivita a sport v dětském věku. In Máček M, Radvanský J. Eds. Fyziologie a klinické
aspekty pohybové aktivity. Praha: Galen, 2011: 127-140.
5. Máček M, Máčková J. Tělesná zdatnost, pohybová aktivita a délka života. Prakt Lék, 2002; 82(7): 389-395.
6. Mitáš J, Frımel K, a kol. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České
republiky. Těles Kultura, 2011; 34 (1): 9-21.
7. Stejskal P. Proč a jak se zdravě hýbat. Břeclav: Presstempus, 2004: 125.
379

8. Tuček M. Práce a zdraví. In Tuček M, a kol. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012: 173-217.
9. Tudor-Locke C, Bassett DR. How many steps/day are enough. Sports Med, 2004; 34: 1-8.

380

Životné podmienky a zdravie, 2014

OBEZITA A JEJ RIZIKOVÉ FAKTORY1

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

Obezita je chronická neinfekčná choroba, ktorého výskyt sa od 60. rokov minulého
storočia zvyšuje nielen v ekonomicky vyspelých krajinách, ale už aj v krajinách rozvojových
(1). Od roku 1960 sa prevalencia obezity u dospelých v USA (2) takmer strojnásobila (z 13 %
v rokoch 1960 – 1962 na 36 % v rokoch 2009 – 2010). K ešte vyššiemu nárastu došlo
v skupine detí, kde sa výskyt obezity viac než strojnásobil – z 5 % v rokoch 1971 – 1974 na
17 % v rokoch 2009 – 2010) (2). Obezitu sprevádza množstvo komorbidít, ktoré vedú
k skráteniu dĺžky života a k zhoršeniu jeho kvality, zvyšujú riziko nádorových
a kardiovaskulárnych chorôb, pacient je často odkázaný na pomoc okolia. Podľa odhadov
každé trináste úmrtie v Európe zapríčiňuje obezita (6). Údaje z roku 2010 (3) pochádzajúce
a Anglicka poukazujú na fakt, že viac ako štvrtina dospelých obyvateľov Anglicka je obézna
(26 %), pričom obezita sa zvyšuje aj u detí (17 % chlapcov a 15 % dievčat oproti 11 % a 12 %
v roku 1995) Nárast liečebných a iných nákladov spojených s touto chorobou predstavuje
ekonomickú záťaž (1).
Faktory súvisiace s rozvojom obezity
Prudká a zásadná zmena životného prostredia a životného štýlu človeka viedla k rozvoju
celosvetovej pandémie obezity. Tieto zmeny sa považujú za obezitogénne faktory –
napomáhajú vzniku obezity. Na druhej strane stoja faktory genetické (vrodená predispozícia
ochrany pred obezitogénnymi faktormi, resp. priama predispozícia k obezite), ktoré zohrávajú
úlohu v rozvoji obezity u jednotlivca. Zmena životného prostredia a životného štýlu ľudí
súvisí s technickým pokrokom, teda medzi hlavé vonkajšie obezitogénne faktory môžeme
zaradiť nedostatok fyzickej aktivity, nadmerný príjem energeticky bohatej stravy, nevhodné
zloženie stravy, psychosociálny stres, znečistené vonkajšie prostredie a expozíciu tzv.
obezogénom – chemickým látkam, o ktorých sa z pokusov na zvieratách vie, že prispievajú k
tvorbe tukového tkaniva – adipogenéze. Len pravidelná fyzická aktivita je faktorom, ktorý
1

Práca je podporovaná grantom VEGA 1/0011/14 a grantom 1/GSD/2012- vedecký grantový systém UPJŠ
v Košiciach pre interných doktorandov ďalej 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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skutočne bráni vzniku obezity u človeka. Naopak, nadmerný príjem energeticky bohatých, ale
nutrične chudobných potravín a sedavý spôsob života predstavujú vysoké riziko pre vznik
obezity. Epidemiologické štúdie ukazujú, že tzv. zdravý životný štýl spojený s dostatočnou
konzumáciou zeleniny a ovocia, nízkym prijímom alkoholu, nefajčením a dostatočnou
fyzikou aktivitou, súvisí s až o štvrtinu nižším rizikom úmrtia v porovnaní s bežnou
populáciou. Správa SZO (6) ukazuje, že 80 % kardiovaskulárnych chorôb, diabetes mellitus 2.
typu a 40 % nádorových ochorení je ovplyvniteľných vhodnou fyzickou aktivitou, úpravou
výživy a vylúčením fajčenia. Uvedené choroby predstavujú komorbidity spojené s obezitou a
redukcia hmotnosti vedie k ich ústupu. Podľa odhadov predstavuje obezita viac než 3,6
miliónov tzv. rokov života modifikovaných na invaliditu (DALY – Disability Adjusted Life
Years). Preventívne intervencie prostredníctvom mediálnych kampaní až po individuálne
poradenstvo môžu zachrániť zhruba 39 000 až 490 000 DALY, pričom platí, že väčšina
preventívnych opatrení má vyššiu efektivitu vložených nákladov vzhľadom na výdavky v
porovnaní s liečbou už vzniknutej choroby. Obezita, ako každá iná chronická choroba,
vyžaduje kombináciu spoločenskej a individuálnej zodpovednosti, keď spoločnosť vytvára
podmienky pre zdravší život jednotlivca. Z hľadiska jednotlivca je následne v takýchto
podmienkach nutná motivácia, znalosť a dosiahnuteľnosť zdravšieho životného štýlu. Z
hľadiska prevencie obezity je individuálne poradenstvo najefektívnejšie v rámci primárnych
intervencií.
V zvládnutí obezity na spoločenskej úrovni predstavuje základ primárna preventívna
komunitná intervencia a s ňou súvisiaca starostlivosť o osoby so zvýšeným rizikom. Vhodná
terapia a terciárna prevencia komorbidít spojených s obezitou je nutná pre už obéznych
pacientov. Do primárnych preventívnych komunitných opatrení by sa mala zapojiť celá
spoločnosť (legislatíva, štátne a verejné inštitúcie, súkromný sektor) a jednotlivci by mali
niesť osobnú zodpovednosť (diferencovaná spoluúčasť na zdravotnom poistení) (1).
Európska asociácia pre štúdium obezity (European Association for the Study of Obesity)
vydala v roku 1998 Milánsku deklaráciu, ktorá bola dôležitá pre politické rozhodnutia a
legislatívny rámec v boji s obezitou. Apelovala na vyvolanie celoeurópskej akcie pre
zvládnutie epidémie obezity v Európe. Následne v roku 2006 SZO zvolala Európsku
ministerskú konferenciu proti obezite a vydanie Európskej charty proti obezite malo za cieľ
aktivovať politickú reprezentáciu Európy ku kontrole, obratu a zvládnutiu epidémie obezity v
Európe. Charta uvádza, že narastajúci výskyt obezity má svoj pôvod v rýchlo sa meniacich
sociálnych, ekonomických a environmentálnych podmienkach životného štýlu ľudí. Biela
kniha – politický dokument EÚ – sa stala stratégiou pre Európu v rámci zdravotných
problémov spojených s výživou, nadváhou a obezitou. Sústreďuje sa na riadenie v oblasti
vnútorného obchodu EÚ, spoločnej poľnohospodárskej politiky, iniciatívy v oblasti
vzdelávania, regionálnej politiky, hromadných informačných prostriedkov, ustanovení
mechanizmov šírenia a výmeny najúčinnejších opatrení. Nástrojom na uplatnenie tejto
stratégie je Európska akčná platforma pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, kde sú na
dobrovoľnej báze združení oficiálni zástupcovia členských štátov EÚ, zástupcovia neštátnych
verejných inštitúcií, súkromného sektora, nevládnych neziskových odborných spoločností a
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ďalší, ktorí sa zaviazali prispieť k ozdraveniu obezitogénneho prostredia. Medzi ich hlavné
aktivity patrí značenie potravín a ich lepšie zloženie, informovanosť spotrebiteľa, výchova
obyvateľov k zdravému životnému štýlu, podpora fyzickej aktivity. Uvedenú platformu riadi
Európska komisia – výbor pre prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť – The
European Committee on the Enviroment, Public Health and Food Safety od the European
Parliament (8).
Situácia na Slovensku
V krajinách Európy sa priemerná úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby pohybuje v
rozmedzí 30 – 40 %, kým na Slovensku je to vyše 50 %. Aj napriek dlhodobému
epidemiologickému sledovaniu kardiovaskulárnych chorôb chýbajú u nás reprezentatívne
údaje, ktoré by poskytli informácie o prevalencii obezity v populácii Slovenska. Zmena
nastala až v roku 2005, keď sa sledovala epidemiologická vzorka našej populácie ako súčasť
medzinárodného dňa abdominálnej obezity (IDEA). Cieľom bolo zhodnotiť prevalenciu
abdominálnej obezity v praxi lekárov v primárnej starostlivosti u 182 970 subjektov zo 63
krajín sveta na všetkých kontinentoch a analyzovať prevalenciu špecifických rizikových
faktorov kardiovaskulárnych chorôb vo vzťahu ku abdominálnej obezite v podskupinách
pacientov s artériovou hypertenziou, diabetes mellitus a koronárnou chorobou srdca (4).
Abdominálna obezita predstavuje významný nezávislý rizikový faktor závažných
kardiovaskulárnych príhod. Nepriaznivé následky abdominálne uloženého tuku na rôzne
metabolické procesy ukázali aj experimentálne štúdie. Abdominálna obezita je dnes hlavným
kritériom pre diagnostiku metabolického syndrómu, ktorého prediktívna hodnota pre
kardiovaskulárne príhody zodpovedá zvýšeniu hladín LDL cholesterolu (4).
Epidemiologická prierezová štúdia IDEA (Slovensko) sledovala prevalenciu abdominálnej
obezity v našich podmienkach. Na Slovensku bolo vyšetrených celkovo 4 085 pacientov –
1 624 (39,8 %) mužov a 2 461 (60,2 %) žien (4, 5). Prítomnosť abdominálnej obezity sa
potvrdila u 1 892 pacientov (46,3 %) s vyššou prevalenciou u žien (56,1 %) v porovnaní s
mužmi (31,5 %). Nadhmotnosť sa zistila u 699 (43,0 %) mužov a u 709 (28,8 %) žien, obezita
u 439 (27,0 %) mužov a u 853 (34,7 %) žien. Ako sa predpokladalo, obvod pása narastal s
vekom, pričom vo veku nad 70 rokov boli hodnoty obvodu pása u oboch pohlaví takmer
rovnaké. Významne väčší obvod pása sa zaznamenal u pacientov so známym
kardiovaskulárnym ochorením, dyslipidémiou, hypertenziou a diabetes mellitus. U žien bola
abdominálna obezita takmer dvakrát častejšia v porovnaní s mužmi (4, 5). So zvyšujúcim sa
obvodom pása bola vyššia aj prevalencia rizikových faktorov (diabetes mellitus, dyslipidémia,
artériová hypertenzia), avšak tento jednoduchý parameter rutinne meralo len 13 % lekárov
primárneho kontaktu (5). Celkovo menší obvod pása aj menšia celková prevalencia obezity sa
zaznamenali u fajčiarov. Analýza vplyvu vzdelania na obvod pása ukázala rozdiely medzi
pohlaviami. U mužov sa nezistil vplyv vzdelania na obvod pása, u žien bol inverzný vzťah
vzdelania k obvodu pása. U dôchodcov oboch pohlaví sa obvod pása zväčšoval, čo môže
ovplyvniť aj vyšší vek týchto ľudí (4).
O existencii súvislosti medzi abdominálnou obezitou a kardiovaskulárnymi chorobami
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nevedelo až 60 % pacientov. Výsledky ukázali, že iba jeden z troch obyvateľov Slovenska má
normálnu telesnú hmotnosť a alarmujúcim zistením je prítomnosť abdominálnej obezity u
takmer každého druhého obézneho dospelého obyvateľa Slovenska. Uvedené zistenia
poukazujú na nutnosť vytvorenia efektívnych princípov preventívnej medicíny s cieľom
znížiť vysokú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu na Slovensku (5).
Záver
Práca poukazuje na skutočnosť, že obezita je u nás vážnym medicínskym a spoločenskoekonomickým problémom. V súčasnosti nadobudla celosvetovo charakter pandémie a jej
odrazom je vysoká kardiovaskulárna morbidita a mortalita v rámci celej Európy. Významne
participuje na zvýšení rizika inzulínovej rezistencie, metabolického syndrómu, diabetes
mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych chorôb. Pri meraní zvýšeného kardiometabolického
rizika je meranie obvodu pása v bežnej dennej klinickej praxi v primárnej sfére jednoducho
získateľným ukazovateľom (5).
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Mikroflóru tráviaceho traktu tvorí komplex mikroorganizmov, ktoré predstavujú
neoddeliteľnú súčasť celého organizmu. Tento jedinečný ekosystém sa priamo podieľa na
zdraví svojho hostiteľa. Mikroflóra tráviaceho traktu je veľmi rozmanitá. Jej zloženie nie je
počas života konštantné, mení sa podľa potrieb organizmu, podľa druhu, množstva a skladby
prijímanej potravy, ale negatívne na ňu pôsobia napríklad prekonané choroby, užívanie
niektorých liekov, ale aj stresové faktory. Celkový počet baktérií osídľujúcich ľudské črevo je
1014, tento počet prevyšuje množstvo všetkých eukaryotických buniek človeka.
Osídľovanie sliznice čreva začína bezprostredne po pôrode, keď sa sterilný tráviaci trakt
novorodenca kolonizuje fekálnymi baktériami z rodu Enterobacter, Streptococcus
a Staphylococcus, ktoré majú pôvod v materskej vaginálnej a fekálnej bakteriálnej flóre.
Zástupcovia uvedených bakteriálnych rodov sú schopní spotrebovávať kyslík, čím vytvárajú
vhodné prostredie pre ďalšie druhy, ktoré kolonizujú dojčené dieťa, predovšetkým z rodu
Lactobacillus a Bifidobacterium. V ďalšom období, pri prechode dojčaťa na tuhú stravu,
prevláda striktne anaeróbna mikroflóra. Len okolo 3 % črevnej mikroflóry dospelého jedinca
tvoria aeróbne baktérie alebo fakultatívne anaeróbne baktérie.
Črevnú mikroflóru dospelého jedinca tvorí 1 000 – 1 150 bakteriálnych druhov a niektorí
odborníci sa domnievajú, že 160 z týchto druhov predstavujú základnú mikroflóru, ktorá je
prítomná u väčšiny jedincov (1). Hoci viaceré druhy sa vyskytujú u väčšiny ľudí, ich relatívny
výskyt sa môže líšiť. Prevládajú bifidobaktérie a laktobacily, ďalej kmene Bacteroidetes,
Firmicutes a Actinobacteria.
Formovanie mikroflóry
Mikroflóra tráviaceho traktu sa formuje počas života jedinca a ovplyvňuje ju samotný
hostiteľ, ako aj rôzne vonkajšie vplyvy, vývojové zmeny črevného prostredia a stravovacie
1
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zvyklosti. Predpokladalo sa, že mikroflóra dieťaťa sa podobá na mikroflóru matky, pretože
väčšina bakteriálnych druhov sa získava počas pôrodu. Toto tvrdenie sa spochybnilo získaním
najnovších dôkazov získaných pomocou molekulárnych techník, ktoré ukazujú, že mikroflóra
zo vzoriek stolice u detí nie je podobná rodičovskej (2). Mikrobiálna flóra zostáva
pozoruhodne konštantná po transformácii na flóru dospelých, ale diétne faktory môžu viesť k
jej dlhodobým zmenám (3). Túto stabilitu tvorí možnosť imunitného systému čreva, ktorý
umožňuje toleranciu mikroorganizmov, ktoré sú vystavené mikrobiálnym antigénom,
identifikovaným ako normálne. V kontraste s tým, črevná mikrobiálna flóra jedného jedinca
môže byť výrazne odlišná od iného, väčšia rozmanitosť v kompozícii sa pozoruje v lumene
(t.j. v stolici), než v sliznici čreva (4). Konkrétny typ a koncentrácia baktérií v
gastrointestinálnom trakte ovplyvňujú zmeny mikrohabitu čreva, ako je pH, dostupnosť
kyslíka a živín. Dolná časť gastrointestinálneho traktu má vyšší počet baktérií než horná časť
a tvoria ich predovšetkým anaeróbne baktérie, zatiaľ čo hornú časť osídľujú prevažne aeróbne
baktérie. Ileum predstavuje prechodové pásmo medzi aeróbnou mikroflórou nájdenou
v proximálnej časti čreva a anaeróbnymi organizmami nachádzajúcimi sa v kolóne. Od
ileocekálnej chlopne sa počty baktérií zvyšujú z 107 na 109/ml v terminálnom ileu do približne
1010 až 1012/ml v kolóne (5).
Funkcia mikroflóry
Normálna flóra má nielen ochrannú úlohu spočívajúcu v potlačení kolonizácie patogénov
a raste potenciálne patogénnych mikroorganizmov, ale má aj dôležitú biochemickú funkciu –
zaisťuje biosyntézu mikronutrientov, vrátane vitamínov a tvorbu mastných kyselín s krátkym
reťazcom. V anaeróbnom prostredí hrubého čreva umožňuje rozklad nestrávených a niekedy
pre človeka nestráviteľných zložiek potravy. Má výrazný vplyv na metabolizmus žlčových
kyselín a zásadne ovplyvňuje aj slizničný imunitný systém.
Zabezpečenie zdravia a správnej funkcie tráviaceho systému závisí od udržiavania
rovnováhy mikroorganizmov žijúcich v tomto systéme. Porušenie tejto rovnováhy nevhodnou
stravou, infekciou, užívaním antibiotík, stresom, sa môže prejaviť zdravotnými problémami –
zlým trávením, zníženou imunitou, hnačkami atď.
Mikroflóra a obezita
Najnovšie výskumy potvrdzujú významný vplyv črevnej mikroflóry na metabolizmus
ľudského organizmu v súvislosti s obezitou. Črevné mikróby môžu prostredníctvom
signálnych dráh ovplyvňovať zápalové procesy, inzulínovú rezistenciu a ukladanie energie
v tukových zásobách a reguláciu telesnej hmotnosti. Svojou metabolickou aktivitou uľahčujú
utilizáciu energie z prijatých potravín a napomáhajú jej uloženiu v tkanive hostiteľa pre
neskoršie využitie. Uvažuje sa, že mikroflóra každého jedinca má špecifické metabolické
účinnosti a že určité charakteristiky v zložení mikroflóry môžu predurčovať k obezite.
V sérii animálnych experimentov sa pozorovalo, že konvenčne chované myši majú
o 40 % viac telesného tuku a o 47 % viac gonadálneho tuku než germ-free myši, aj napriek
tomu, že spotrebujú menej krmiva než germ-free myši (6). Prenosom mikroflóry
z distálnej časti čreva z normálnych myší do gnotobiotických myší došlo k 60 % zvýšeniu
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obsahu telesného tuku v priebehu dvoch týždňov bez zvýšenia príjmu krmiva, alebo zjavných
rozdielov v energetickom výdaji. Tento výsledok podporuje hypotézu, že zloženie črevnej
mikroflóry ovplyvňuje množstvo energie získanej z potravy. Zvýšenie telesného tuku
sprevádzala inzulínová rezistencia, hypertrofia adipocytov a zvýšenie hladiny cirkulujúceho
leptínu a glukózy. Myši s chýbajúcim Toll-like receptorom-5 v črevnej sliznici sa vyznačujú
hyperfágiou a rozvíjajú sa u nich znaky metabolického syndrómu (obezita, hyperlipidémia,
artériová hypertenzia, inzulínová rezistencia) (7).
Medzi mechanizmy, ktoré ovplyvňujú hostiteľa v súvislosti s črevnou mikroflórou,
zvýšeným metabolizmom mastných kyselín a ukladaním kalórií vo forme tuku patria:
1. Črevná absorpcia monosacharidov a mastných kyselín s krátkym reťazcom po
fermentácii nestráviteľných polysacharidov, spolu so zvýšenou pečeňovou lipogenézou
sprostredkovanou signalizačnými proteínmi – na sacharidy citlivý element viažuci proteín
(carbohydrate response element-binding protein, ChREBP) a väzbový proteín regulujúci
steroly typu-1 (liver sterol response element-binding protein type-1, SREBP-1).
2. Potlačenie lačnenie indukujúceho adipocytového faktora (fasting induced adipose
factor, FIAF), označovaného aj ako angiopoetínu podobný proteín 4. Je to cirkulujúci
inhibítor lipoproteínovej lipázy, ktorá katalyzuje uvoľňovanie mastných kyselín z
lipoproteínov spojených s triacylglycerolmi, ktoré potom prechádzajú do svalového a
tukového tkaniva.
3. Potlačenie adenozín monofosfát-aktivovanej proteínkinázy (AMPK), zabezpečujúcej
dostatočnú energetickú hladinu v bunkách kostrového svalu, srdca, pečene a obličiek, ktorá sa
aktivuje pri cvičení, hypoxii a glukózovej deprivácii. Pri poklese energetickej hladiny
reguluje lipidový a glukózový metabolizmus smerom k mobilizácii energetických zdrojov (8).
4. Interakcia medzi produktmi polysacharidovej fermentácie a G-proteinovým receptorom
41 (Gpr41) v črevnom epiteli, ktorý znižuje expresiu enteroendokrinnými bunkami
produkovaného hormónu peptidu YY (PYY), ktorý inhibuje sekréciu žalúdočnej kyseliny a
črevnú motilitu a znižuje energeticky príjem (9).
5. Jedným z mechanizmov podporujúcim rozvoj obezity je podľa mnohých štúdií
chronický pomaly sa vyvíjajúci zápal. Akumulácia lipidov v tukovom tkanive a nahromadenie
tuku vedú k začatiu zápalového procesu, tvorbe prozápalových cytokínov a chemokínov,
vrátane TNF-α, IL-6, leptínu, rezistínu, MCP-1 a PAI-1. Endoteliálne bunky reagujú
prostredníctvom zvýšenej expresie adhezívnych molekúl, ktoré spolu s chemokínmi lákajú
imunitné bunky, vrátane makrofágov do tukového tkaniva. Prozápalové a proaterogénne
mediátory prítomné v obehu podporujú inzulínovú rezistenciu a zvyšujú riziko aterosklerózy.
6. Pri strave s vysokým obsahom tuku sa pozorovalo zvýšenie hladín bakteriálnych
lipopolysacharidov (LPS) v cirkulácii. LPS sú odvodené z gram-negatívnych baktérií
prítomných v črevnej mikroflóre, kde pôsobia ako spúšťací faktor zápalu. V sérii
experimentov na myšiach sa ukázalo, že krmivo s vysokým obsahom tukov zvyšuje
endotoxémiu a ovplyvňuje, ktoré bakteriálne populácie prevládajú v črevnej mikroflóre, t.j.
redukuje ako gram-negatívne (baktérie príbuzné Bacteroides), tak aj gram-pozitívne baktérie
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(skupiny Eubacterium rectale, Clostridium coccoides a bifidobaktérie), čím podporuje
zvýšenie pomeru gram-negatívnych/gram-pozitívnych baktérií. Chronická metabolická
endotoxémia indukuje obezitu, inzulínovú rezistenciu a diabetes. Experimentálne využitie
CD14 – mutantných myší kŕmených krmivom s vysokým obsahom tuku ukázalo, že
metabolická endotoxémia spúšťa aj expresiu prozápalových cytokínov (napr. TNF-α,
interleukínu-1, interleukínu- 6, PAI -1) (10).
Zloženie črevnej mikroflóry obéznych a chudých ľudí
Na základe poznatkov z experimentálnych štúdií existuje predpoklad, že existujú rozdiely
v črevnom mikrobióme (súbor génov všetkých mikrobiálnych druhov, ktoré kolonizujú črevo)
medzi obéznymi a chudými jedincami. Autori Ley a kol. (3) monitorovali fekálnu črevnú
mikroflóru dvanástich obéznych účastníkov ročného redukčného programu s diétou so
zníženým obsahom tuku, alebo s nízkokalorickou diétou s obmedzením sacharidov, podobne
ako v experimentoch na myšiach. Počty baktérií kmeňov Bacteroidetes a Firmicutes
prevládajúcich v mikroflóre vykazovali pozoruhodnú intraindividuálnu stabilitu v priebehu
času. Pred diétnou terapiou mali obézni účastníci menej Bacteroidetes a viac Firmicutes než
chudí participanti. Po znížení hmotnosti sa relatívny podiel Bacteroidetes zvyšuje, zatiaľ čo
Firmicutes sa znižuje, koreluje s percentom straty hmotnosti, ale nie so zmenami v
kalorickom obsahu diéty. Kmene Bacteroidetes pred diétnou terapiou tvorili cca 3 % a po
znížení hmotnosti približne 15 % črevných baktérií. Nie je známe, prečo obézni ľudia majú
viac Firmicutes. Hostiteľský tráviaci trakt má nešpecifikovanú schopnosť, že vyberie tento
bakteriálny kmeň, ktorý obsahuje viac než 250 rodov a má rôzne metabolické funkcie.
Obrovská rozmanitosť baktérií v rámci Firmicutes môže prispieť k efektívnejšiemu
získavaniu energie z organickej hmoty. Je zrejmé, že ďalší výskum je potrebný pre lepšie
objasnenie príčiny a následku medzi obezitou a črevnou mikroflórou.
Modulácia črevnej mikroflóry probiotikami a prebiotikami
Probiotické kmene, najmä z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium, môžu ovplyvňovať
rozvoj obezity, zápalu a s ním súvisiace metabolické komplikácie prostredníctvom
niekoľkých mechanizmov, vrátane inhibície adhézie patogénov na črevnú sliznicu,
stabilizácie ekosystému črevných mikroorganizmov a modulácie imunitných funkcií. Okrem
množstva metabolických funkcií (produkcia niektorých vitamínov, polynenasýtených
mastných kyselín, účasť v metabolizme žlčových kyselín) poukázali niektoré štúdie na ich
účinky pri regulácii telesnej hmotnosti a v metabolickej terapii. Podávaním fermentovaného
mlieka s obsahom probiotických baktérií kmeňa Lactobacillus Gasser SBT2055 (LG2055)
obéznym pacientom došlo k redukcii brušného viscerálneho a podkožného tuku, telesnej
hmotnosti a k zmenšeniu obvodu pása (11).
Prebiotiká indukujú enzymatický systém prospešných baktérií, ktorý ich fermentuje na
organické mastné kyseliny s krátkym reťazcom 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 (12). Štúdie u zdravých ľudí a hlodavcov
preukázali, že príjem prebiotík znižoval pocit hladu a zvyšoval pocit sýtosti. Podávaním
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prebiotík došlo k zníženiu telesnej hmotnosti, zhodne so znížením sekrécie grelínu, zvýšením
hladín peptidu YY, k zníženiu príjmu energie a plazmatických hladín glukózy a inzulínu (13,
14).
Záver
Sociálne a ekonomické náklady na liečbu obezity a k nej pridružených ochorení sa
neustále zvyšujú. Obezita je výsledkom zmien v energetickej bilancii. Zvýšený príjem
energeticky výdatných potravín v kombinácii so zníženou fyzickou aktivitou prispieva
k vysokej prevalencii obezity. Zistenie, že črevná mikroflóra obéznych jedincov je odlišná od
neobéznych, prináša dôkaz, že aj črevná mikroflóra má dôležitú úlohu pri regulácii hmotnosti
a môže mať vplyv na rozvoj obezity u niektorých ľudí. Najlepšou nechirurgickou stratégiou
pre obezitou postihnutú populáciu môže byť podpora malých, ale dlhodobých zmien v strave
a fyzická aktivita, ktoré využívajú naše biologické systémy pre reguláciu energetickej
rovnováhy a prevenciu pozitívnej energetickej bilancie. Nové farmako-nutričné prístupy
s využitím probiotík a prebiotík môžu moduláciou črevnej mikroflóry napomôcť k zvráteniu
metabolických zmien hostiteľa spojených s dysbiózou pozorovanou pri obezite.
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OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY V PREVENCII ULCERÓZNEJ KOLITÍDY1

A. Šoltésová, E. Hijová, R. Salaj
Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Ulcerózna kolitída (UC) spolu s Crohnovou chorobou (Crohn´s disease – CD) patrí do
skupiny črevných zápalových ochorení (IBD; inflammatory bowel disease), ktoré predstavujú
závažný problém humánnej a veterinárnej medicíny. UC sa charakterizuje ako chronické
nešpecifické ochorenie postihujúce všetky úseky hrubého čreva začínajúc rektom, pričom
samotný zápal postihuje len sliznicu, na ktorej spôsobuje zápalové zmeny, ložiská a vredy
(ulcera). Črevo je postihnuté vcelku, teda nestriedajú sa úseky zdravé s úsekmi zápalovými.
IBD sú chronické ochorenia s relapsom spojené s nekontrolovateľným zápalom GIT,
ktoré, ako sa preukázalo, vedú v neskoršom veku k rozvoju rakoviny hrubého čreva.
Príčina vzniku UC nie je známa. Predpokladá sa súhra genetických a environmentálnych
faktorov, ako aj úloha luminálnych (črevných) baktérií. Mnoho klinických a
experimentálnych štúdií poukazuje na dysbiózu črevnej mikroflóry ako na jeden z faktorov
prispievajúcich k patogenéze UC (9). U ľudí sa zápal nachádza v časti kolónu, ktorá je
osídlená najvyšším počtom baktérií.
Imunologické procesy spojené s IBD zahŕňajú zmeny v rovnováhe zápalových
a imunoregulačných cytokínov v slizničnom imunitnom systéme. Zápal sprostredkujú
cytokíny uvoľnené z aktivovaných Th1/Th17 lymfocytov.
Pre UC je charakteristická imunitná reakcia sprostredkovaná Th2 bunkami, čo vedie
k zvýšenej produkcii prozápalových cytokínov, vrátane IL-5 a TGF- β. Zápal sa obmedzuje
na hrubé črevo, zvyčajne začína v konečníku a šíri sa proximálne, v závislosti od závažnosti
ochorenia (14). Kľúčovú úlohu v patogenéze UC má prozápalový cytokín TNF-α. Jeho efekt
sa prejavuje prostredníctvom stimulácie ďalších prozápalových cytokínov ako IL-1, IL-6 a
INF-γ, pričom ich zvýšená hladina súvisí s IBD (13).
Patológia UC zahŕňa zvýšenie hladiny mediátorov zápalu – prostaglandínov
a leukotriénov, ktoré sa produkujú z kyseliny arachidonovej. Klinické a experimentálne štúdie
1
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ukazujú nárast hladín prostaglandínu E2, tromboxánu A2, prostacyklínu a leukotriénu B4.
Ďalšie faktory sprevádzajúce ochorenie sú oxidatívny stres, zmena črevného epitelu, zvýšená
priepustnosť črevnej bariéry, abnormálny mukózny obsah glykozaminoglykánu, pokles
mastných kyselín s krátkym reťazcom, pokles metylácie a nárast produkcie sulfidov.
Cieľom liečby UC je objasniť príčinu vzniku a zmierniť príznaky ochorenia
prostredníctvom medikamentov – aminosalicylátov a kortikoidov. Ďalšími liečivami sú
imunosupresívne látky potláčajúce neprimeranú imunitnú reakciu.
Dlhodobá medikamentózna liečba svojimi vedľajšími účinkami narúša kvalitu života
pacientov. Preto sa v súčasnosti kladie dôraz na podpornú/doplnkovú liečbu – na užívanie
látok naturálneho pôvodu, akými sú probiotiká, prebiotiká a ich prípadná kombinácia,
synbiotiká.
Polynenasýtené mastné kyseliny
Látky naturálneho pôvodu zohrávali aj zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti prevencie ako
i terapie zápalových ochorení. Zaraďujeme k nim aj polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA,
polyunsaturated fatty acids). PUFA predstavujú dôležitú zložku našej potravy. Sú súčasťou
membránových fosfolipidov buniek alebo predstavujú prekurzory pre syntézu rôznych skupín
eikozanoidov. PUFA sú nevyhnutné už počas tehotenstva pre vývoj nervového systému
plodu.
Ich fyziologický význam prvýkrát popísali americkí výskumníci Evansom a Burrom
v roku 1929. PUFA majú vo svojej molekule 1 alebo viac dvojitých väzieb, ktoré sú
izolované dvoma jednoduchými väzbami. Podľa polohy prvej dvojitej väzby najbližšie
k metylovému koncu mastnej kyseliny sa delia na omega-3 (ω-3), omega-6 (ω-6), a omega-9
(ω-9) PUFA. Esenciálne mastné kyseliny radu ω-3 a ω-6 sa do organizmu dostávajú len
potravou, nemôžu byť v živočíšnych tkanivách syntetizované de novo.
Medzi takéto PUFA patria esenciálne mastné kyseliny: kyselina linolová (LA) a kyselina
α-linolénová (ALA), z ktorých si náš organizmus dokáže syntetizovať ostatné kyseliny
patriace do radu ω-3 a ω-6: kyselinu arachidónovú (AA), kyselinu eikozapentaénovú (EPA)
a kyselinu dokozahexaénovú (DHA).
Tab. 1. Prehľad ω-3 a ω-6 mastných kyselín
Skupina
ω-3
PUFA
ω-6
PUFA

Mastná kyselina
α-linolénová (ALA)
eikozapentaénová (EPA)
dokohexeaénová (DHA)
linolová (LA)
γ-linolénová
arachidónová (AA)

Výskyt
rastlinné oleje
rybí tuk, vajcia
rastlinné oleje,
živočíšne tuky

Funkcia
súčasť fosfolipidov, prekurzor eikozanoidov
s antiagregačným a vazodilatačným účinkom,
protizápalové účinky, hypolipidmický účinok
súčasť fosfolipidov, prekurzor eikozanoidov
s proagregačným a vazokonstrikčným
účinkom

Eikozanoidy sú deriváty odvodené od PUFA, predovšetkým od kyseliny arachidonovej.
Vznikajú až na mieste svojho pôsobenia. Patria medzi biologicky vysoko aktívne látky.
Pôsobia ako medzibunkové signálne molekuly a ako mediátory zápalu a imunitnej reaktivity.
Ovplyvňujú svalový sťah, zrážanie krvi, bolesť či zápal. K eikozanoidom zaraďujeme
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leukotriény (najúčinnejšie eikozanoidy) a tri skupiny prostanoidov: prostaglandíny,
prostacyklíny a tromboxány.
Omega-3 mastné kyseliny
Tieto látky majú v tele jednak stavebnú funkciu, pretože vytvárajú vnútrobunkové priečky
v mozgových a iných bunkách, jednak regulačnú úlohu, pretože z nich vznikajú hormónom
podobné látky – prostanoidy.
Hlavným zdrojom ω-3 mastných kyselín, najmä kyseliny α-linolénovej v rastlinných
produktoch, je sójový a repkový olej (tab. 1). V živočíšnych produktoch sú to najmä morské
ryby (slede, tuniaky, lososy, makrely), veľryby, tulene a pod., ktoré obsahujú najmä dve
dlhoreťazcové nenasýtené mastné kyseliny (DHA a EPA). Tieto mastné kyseliny vznikajú v
morských riasach a potravinovým reťazcom sa dostávajú do tuku vyšších živočíchov.

Obr. 1. Metabolizmus ω-3 PUFA (15)

Nedávne štúdie ukázali protektívny účinok ω-3 PUFA v našom organizme, hlavne EPA
a DHA: pozitívne ovplyvňujú lipidový profil a redukujú krvný tlak (2), inhibujú rast tumorov
(4) a modulujú autoimunitné a zápalové ochorenia (5).
Optimálny príjem týchto mastných kyselín nie je zatiaľ presne stanovený. EPA a DHA sú
evidentne esenciálnou zložkou potravy, no nie je dôležité len ich množstvo v potrave, ale aj
pomer ω-6 a ω-3, pretože obe PUFA súťažia o rovnaké enzýmy, ktoré ich metabolizujú.
Predpokladá sa, že v potrave našich predkov bol pomer ω-6 k ω-3 asi 1 : 1, ale v súčasnosti v
dôsledku zvýšeného príjmu rastlinných olejov je v ekonomicky vyspelých krajinách vyšší
podiel ω-6 (12).
Metabolický účinok ω-6 PUFA zahŕňa pokles hladiny cholesterolu, zvýšenú aktivitu LDL
receptorov a zníženú konverziu VLDL na LDL. Vysoký príjem ω-6 mastných kyselín má
vplyv na zvýšenie viskozity krvi, ovplyvňuje vazokonstrikciu a zvyšuje zrážavosť krvi (17).
Polynenasýtené ω-3 mastné kyseliny majú opačné účinky než skupina ω-6, majú
protizápalové, antitrombotické, antiarytmické, hypolipidemické a vazodilatačné vlastnosti
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(obr. 1). Priaznivé účinky ω-3 sa využívajú v prevencii koronárnych ochorení, hypertenzii,
diabetes mellitus 2. typu a u niektorých pacientov s renálnym ochorením, reumatoidnou
artritídou či ulceróznou kolitídou (7).
Zdroje ω-3 PUFA
V potravinách sa nachádza výrazne nižší podiel ω-3 než ω-6. Najbohatší zdroj kyseliny αlinolénovej sú ľanové semená – až 57 % (18), čo je až 6-krát vyšší podiel než v rybom oleji.
Z tejto kyseliny sa syntetizujú ω-3 s dlhým reťazcom – EPA a DHA, ktoré prospievajú nášmu
zdraviu predovšetkým protizápalovými účinkami a prispievajú aj k správnemu vývoju mozgu
u detí. Ďalší dôležitý prínos ľanových semien sú fytoestrogény, známe ako lignany, ktoré
majú vplyv na metabolizmus estrogénov. Vzhľadom na vysoký obsah týchto látok sa ľanové
semená podieľajú na zmierňovaní menopauzálnych príznakov. Významnú zložku ľanových
semien predstavuje vláknina, ktorá podporuje peristaltiku čriev. Rovnako znižuje glykemický
index, čím tlmí pocit hladu. Ďalšie zdroje ω-3 ukazuje tab. 2.
Tab. 2. Zdroje omega-3 mastných kyselín
Zdroj
Vlašské orechy
Olej zo studenovodných rýb

Typ a obsah ω-3 PUFA [%]
13,5 ALA
13 EPA
9 DHA
10 ALA
8 ALA
7 ALA

Horčica
Repkový olej
Sójový olej

PUFA ω-3 v prevencii UC
Na úrovni biosyntetických mechanizmov sú ω-3 zdrojom pre tvorbu protizápalových
prostaglandínov, zároveň blokujú premenu kyseliny arachidónovej na zápalové
prostaglandíny, tromboxán a leukotriény. Mechanizmus protizápalového účinku ω-3
znázorňuje schéma (6) na obr. 2.

COX – cyklooxygenáza
LOX – lipoxygenáza
LU – leukotrién
PG – prostaglandín,
TX – tromboxán

Obr. 2. Mechanizmus protizápalového účinku ω-3
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EPA a DHA znižujú množstvo kyseliny arachidónovej potrebnej ako substrát pre syntézu
eikozanoidov, teda inhibujú metabolizmus tejto kyseliny. Prehľad niekoľkých
randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdií u pacientov s UC, liečených
EPA a DHA a výsledky liečby uvádzame v tab. 3.
Tab. 3. Prehľad niekoľkých randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdií u pacientov s UC
Autori

Dg

Dávka
EPA
a DHA
[g/deň]

(11)

UC
a CD

> 1,8 + 1,3

12 týždňov

olivový olej

pokles sigmoidoskopického skóre,
pokles aktivity ochorenia

(3)

UC

2,7 + 1,8

12 týždňov

zmes olejov

pokles aktivity ochorenia, zníženie
dávky koritkosteroidov

(8)

UC

4,5 + 1,1

52 týždňov

olivový olej

(16)

UC

3,2 + 2,2

16 týždňov

rastlinný olej
bohatý na kys.
linolénovú
slnečnicový
olej

pokles sigmoidoskopického skóre,
zmiernenie poškodenia čreva (pri
histologickom vyšetrení), pokles
aktivity ochorenia

slnečnicový
olej
rybí olej
rybí olej

pokles aktivity ochorenia, pokles
sigmoidoskopického skóre
zlepšenie príznakov ochorenia
mierne udržanie remisie CD

Doba
podávania

Placebo

(1)

UC

3,2 + 2,4

24 týždňov

(20)

UC

spolu 5,6

24 týždňov

(10)
(19)

UC
UC, CD

DHA
1,8 – 6,2

7 dní
6 mesiacov

Výsledky liečby

zníženie dávky kortikosteroidov
u pacientov s relapsom ochorenia
zníženie dávky kortikosteroidov,
pribúdanie hmotnosti pacientov,
zmiernenie poškodenia čreva (pri
histologickom vyšetrení)

Záver
Esenciálne mastné kyseliny sú skupinou PUFA, ktoré sú prítomné v potrave, no naše telo
si ich nedokáže syntetizovať (kyselina linolénová a kyselina linolová). Patria sem 2 typy
PUFA: ω-6 a ω-3.
Esenciálne mastné kyseliny majú množstvo biologických funkcií, sú súčasťou
biomembrán, sú zdrojom zápalových mediátorov – eikozanoidov.
PUFA ω-3 ako DHA a EPA pozitívne ovplyvňujú lipidový profil a redukujú krvný tlak,
inhibujú rast buniek tumorov, modulujú autoimunitné a zápalové ochorenia.
Existujú klinické štúdie, ktoré hovoria o prospešných účinkoch ω-3 PUFA u pacientov s
UC, ktoré sa prejavujú v poklese leuktoriénu LTB4, poklesu PGE2 a tromboxánu B2.
PUFA ω-3 zlepšujú histologický obraz črevnej sliznice, tlmia návrat (relaps) ochorenia,
v liečbe pacientov sa znižujú dávky kortikosteroidov, celkovo zlepšujú priebeh UC a udržujú
remisiu ochorenia.
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KYSELINA HYALURÓNOVÁ – VLASTNOSTI, ÚČINKY
NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE A PRÍRODNÉ ZDROJE
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Kyselina hyalurónová (HA) je polysacharid vyskytujúci sa v telách vyšších organizmov
a aj v ľudskom organizme (1, 2). Nachádza sa v synoviálnej tekutine a v sklovci oka (3). Je
dôležitou súčasťou medzibunkovej hmoty spojivového tkaniva a zohráva dôležitú úlohu
v angiogenéze a morfogenéze tkanív. Ovplyvňuje bunky v synoviálnej blane a priaznivo
ovplyvňuje metabolizmus chrupavky (chondrocytov). Tým pôsobí preventívne proti jej
degradačným procesom. Jej protizápalový účinok spôsobuje inhibícia chemotaxie, fagocytózy
a proliferácia leukocytov (4). Je súčasne markerom signalizujúcim množstvo porúch, ako sú
choroby pečene, nádorové, reumatoidné a pľúcne choroby.
Štruktúra a vlastnosti kyseliny hyalurónovej
Kyselinu hyalurónovú izolovali ako neznámu látku zo sklovca oka hovädzieho dobytka
v roku 1934 Meyer a Palmer, jej štruktúru objasnil Karl Meyer (1954). Molekuly HA (obr. 1)
obsahujú reťazec sto až tisíc sacharidových jednotiek (5). Je to nevetvený polysacharid,
zložený z β-(1,3)-D-glukurónovej kyseliny a β-(1,4)-N-acetyl-D-glukozamínu v pomere 1:1
(1, 6, 7). Na rozdiel od iných glykosaminoglykánov zastúpených v medzibunkovej hmote,
napr. heparínu alebo chondroitínu, tento nie je sulfatovaný. Dobre sa rozpúšťa vo vode za
vzniku viskoelastického roztoku (8).

Obr. 1. Štruktúra kyseliny hyalurónovej
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Monoméry tvoria striedajúce sa glykozidické väzby, každý monomér vytvorí časť
hydrofóbnu alebo hydrofilnú k ďalšej monomérnej jednotke. Takéto usporiadanie vytvára
skrútenú pásovú štruktúru a vo vodnom roztoku dochádza k uplatneniu hydrofilných aj
hydrofóbnych vlastností (8).
Za fyziologických podmienok je kyselina hyalurónová vo forme sodnej soli ako negatívne
nabitý hyaluronan sodný. Hyaluronan je vysoko hydrofilný, obklopený sférickými
molekulami vody spojenými vodíkovými väzbami (7)
Vysoká rozpustnosť vo vode umožňuje využitie natívnej kyseliny hyalurónovej pre
medicínske účely. Jej nevýhodou je pomerne vysoká degradabilita tkanivovými
hyaluronidázami. Pre komerčné využitie sa preto produkuje HA vo forme hydrogélov zo
zosieťovaných derivátov kyseliny hyalurónovej, napr. zosieťovaním fenolových derivátov
reakciou kytalyzovanou peroxidázou (9), resp. prípravou ťažko degradovateľných polymérov
kyseliny hyalurónovej a jej esterov (1,7).
Účinky HA na ľudský organizmus a jej vyžitie v medicíne
Medzi hlavné biologické funkcie kyseliny hyalurónovej patrí podpora viskoelasticity
spojivových tkanív a riadenie ich hydratácie. Jej viskózne roztoky pôsobia ako mazivo
v pohyblivých častiach tela, ako sú napr. kĺby. Stimuluje aktivitu chondrocytov k syntéze
kyseliny hyalurónovej, proteoglykánov a stimuluje syntézu inhibítorov metaloproteináz.
Dokázalo sa, že kyselina hyalurónová má aj určitú úlohu v procesoch rastu nádorov (4).
Kyselina hyalurónová plní v tele predovšetkým tieto funkcie:
− expanduje extracelulárny priestor naviazaním vody a rôznych solí,
− interaguje s rôznymi medzibunkovými molekulami, stabilizuje a dodáva im potrebnú
elasticitu,
− aktivuje vnútrobunkové cesty pôsobením bunkových receptorov CD44 a RHAMM (8,
10).
Podľa posledných zistení sa kyselina hyalurónová aktívne zúčastňuje imunologických
procesov ako signálna molekula a ovplyvňuje mobilitu a adhezivitu buniek v rámci ich
proliferácie a diferenciácie. Podporuje hojenie, má baktériostatické a antiseptické vlastnosti.
Predpokladá sa u nej aktivita proti kvasinkám, zabraňuje bakteriálnej kolonizácii a inhibuje
bakteriálnu aktivitu, chráni tkanivá tvorením bariéry proti vniknutiu látok s vysokou
molekulovou hmotnosťou, stimuluje produkciu protizápalových cytokínov prostredníctvom
fibroblastov, reguluje migráciu fagocytov do zápalových oblastí (11). Pôsobí analgeticky,
bráni ukladaniu kolagénu a tým predchádza zjazveniu tkanív, dôsledkom čoho je lepšia
kvalita hojenia (12).
Kyselina hyalurónová sa používa v klinickej praxi a diagnostike. V súčasnosti predstavuje
jeden
z najdôležitejších
materiálov
pre
prípravu
nových
biokompatibilných
a biodegradovateľných polymérov, ktoré nachádzajú uplatnenie vo viacerých oblastiach
medicíny a kozmetiky (13). Z medicínskeho hľadiska sa kyselina hyalurónová ako
antiadhézna zložka využíva v rôznych oblastiach, napr. v očnej chirurgii, ako lubrikant pri
artritíde, v plastickej chirurgii, pri terapií močovej inkontinencie, pri osteoartróze, pri
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endoskopických operáciách, v očných a nosných kvapkách (8). Jej nerozpustná forma sa
využíva ako matrica v rôznych liekoch (13).
Prvé klinické využitie HA pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia, v očnej chirurgii
(14). Chráni jemné očné tkanivo, predovšetkým endotel rohovky pred poškodením pri
chirurgických výkonoch, využíva sa aj ako náhrada sklovca pri operáciách sivého zákalu
alebo implantácii šošovky (15). Vzhľadom na hydratačné schopnosti sa používa v liečbe
xeroftalmie (vysychanie spojovky a rohovky oka) ako súčasť tzv. umelých sĺz (8).
Od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa HA využíva na lokálnu liečbu popálenín
a kožných vredov (16). Poznatky o biochemických a morfologických pochodoch pri hojení
rán prispeli k ďalšiemu rozvoju liečebných materiálov. Hojenie rán je zložitý biologický
proces interakcií medzi epidermálnymi bunkami, bunkami dermy a extracelulárnej matrice,
ktorý koordinujú cytokíny a rastové faktory. Prebieha v troch vzájomne sa prekrývajúcich
fázach: zápalovej, proliferačnej a remodelačnej, ktorých výsledkom je epitelizácia
novovytvoreného granulačného tkaniva (11). Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách
i nehojacich sa chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zahojenia invázia
zápalových buniek. Regulácie týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykosaminoglykány.
Kyselina hyalurónová ako zložka extracelulárnej matrice hrá dôležitú úlohu pri oprave
poškodenej kože a možno ju použiť na liečbu rán. Pri poranení kože a slizničných epitelov
dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a depozícii hyaluronanu do
extracelulárnej matrice epitelálnymi bunkami vplyvom rastových faktorov pre keratinocyty,
čo prispieva k ich migrácií, proliferácií a diferenciácií. Hyaluronan sa aktívne zúčastňuje
imunologických procesov ako signálna molekula a ovplyvňuje mobilitu buniek. Má vysokú
schopnosť hydratácie a ako zložka granulačného tkaniva napomáha migrácií zápalových
buniek a fibroblastov do hojacich sa rán. Zapája sa do angiogenézy a reepitelizácie (17). Tieto
vlastnosti sa využívajú pri urýchľovaní hojenia a epitelizácií poranení a zápalov kože a ústnej
dutiny (8). Moderné prostriedky, ktoré umožňujú vlhké hojenie rán, obsahujú kyselinu
hyalurónovú, ktorá poskytuje oporné štruktúry v počiatočných fázach hojenia, pomáha zbaviť
ranu odpadových látok z bunkového metabolizmu a je úzko spojená s keratinocytmi.
Postupne, ako rana vyzrieva, ju nahrádzajú molekuly proteínu, ktoré poskytujú hydratáciu
a regulujú opuch v tkanivách (18).
Snaha o využitie kyseliny hyalurónovej trvá už niekoľko rokov. Jej koncentrácia stúpa
v mieste orgánovej regenerácie, čo súvisí s tzv. bezjazvovým hojením rán u plodov
a novorodencov. Môže sama vytvárať vhodné prostredie pre regeneračné procesy, jej
polyméry sa využívajú na kultiváciu keratinocytov a fibroblastov za účelom konštrukcie
umelej kože. Komplex HA – jód – jodid má antiadhezívny charakter, bandáž nasýtená týmto
komplexom neprisychá k chirurgickým ranám a výrazne zlepšuje hojenie rozsiahlejších
poranení rôznej etiológie (19). Pri vlhkej liečbe nekomplikovaných rán treba predovšetkým
zabrániť vytváraniu sekundárnej infekcie (16).
Účinky kyseliny hyalurónovej v ortopédii sa využívajú už desiatky rokov, kde sa využíva
jej potenciál pri vývoji chrupavky, tvorbe synoviálnej tekutiny a pri regenerácií šliach (20).
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V kolennom kĺbe funguje ako lubrikant a predovšetkým ako tlmič nárazu. Potlačuje zápaly,
urýchľuje hojivé procesy edémov a hematómov. Podieľa sa na tvorbe fibrínovej siete, vytvára
komplex s fibrínovými vláknami, ktorý má vlastnosti porézneho viskoelastickeho gélu,
poskytuje väzom mechanickú oporu (16). Ďalšou veľmi úspešnou aplikáciou HA je liečba
artritídy alebo osteoartritídy. Osteoartróza je degeneratívne ochorenie chrupavky a kostí, ktoré
vedie k stuhnutiu a bolesti. Reumatoidná artritída sa klasifikuje ako systémové zápalové
ochorenie, kde bolesť kĺbu často sprevádza degenerácia iných orgánov, napríklad pľúc a
srdca. Tieto choroby sa štatisticky najčastejšie vyskytujú u ľudí staršej generácie (21).
Defekty kĺbnej chrupavky predstavujú veľký terapeutický problém. Príčinou je jej malá
regeneračná schopnosť (4). Prirodzený vývoj neošetrovaných izolovaných defektov kĺbnej
chrupavky nie je presne preštudovaný, predpokladá sa, že defekty postupne progredujú
a zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji osteoartrózy (21). Kyselina hyalurónová vďaka svojej
veľkosti a nezvyčajným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré umožňujú zadržať veľké
množstvo tekutín molekulou, ktorá má schopnosť vypĺňať priestor, má filtračné funkcie
v spojivových tkanivách. Je to veľmi dynamická molekula vzájomne pôsobiaca so
špecifickými proteínmi a s receptormi na povrchu bunky, je schopná urýchľovať fyziologické
zmeny v bunkách a tkanivách (20). Kyselina hyalurónová chráni chrupavku a blokuje
uvoľnenie prostaglandínov z matrice chrupavky do synoviálnej tekutiny pri jej poškodení a
zabraňuje invázii zápalových buniek do kĺbnej štrbiny. Pri osteoartróze dochádza k zníženiu
molekulovej hmotnosti kyseliny hyalurónovej v synoviálnej tekutine pôsobením
prozápalových cytokínov, voľných radikálov, proteináz a hyaluronidáz, čím sa menia jej
reologické vlastnosti (22).
Využitie našla HA aj v gynekológií, kde podporuje hojenie rán v oblasti pošvy alebo
cervixu. V rinológií sa úspešne podáva s cieľom minimalizácie nežiaducich účinkov pri
zápale horných a dolných dýchacích ciest a pôsobí protizápalovo (2, 3, 7). V stomatológií sa
HA používa pri liečbe zápalových a traumatických postihnutí, gingivitíd (zápalu ďasien)
a periodontitíd (bakteriálnych infekcií podporných tkanív zubov) (8). Kyselina hyalurónová
zohráva dôležitú úlohu už v období vnútromaternicového vývoja, kde vo forme
oligosacharidov nepriamo stimuluje angiogenézu a uľahčuje separáciu mezenchymálnych
buniek (23).
Viskoelastické vlastnosti a výborná biokompatibilita zaručujú využitie HA v kozmetike.
Použitie kozmetických produktov s obsahom kyseliny hyalurónovej na kožu preukázalo, že
zvlhčuje a obnovuje pružnosť pokožky. Prípravky s obsahom kyseliny hyalurónovej v
kozmetike sú známe už niekoľko rokov. Využívajú sa nielen na korekcie tváre, ale aj pri
zväčšovaní niektorých oblastí tela alebo pri vyhladzovaní jaziev. Kozmetické a opaľovacie
krémy s kyselinou hyalurónovou chránia pokožku pred UV žiarením, vplyvom ktorého
dochádza k zmene jej vlastností pôsobením voľných radikálov. Vstrekovanie prípravkov
s obsahom kyseliny hyalurónovej do kožnej vrstvy zjemňuje tvárové línie a redukuje vrásky
s minimálnymi vedľajšími účinkami. Kyselina hyalurónová poskytuje elasticitu v mieste
aplikácie, zvyšuje pružnosť pokožky a vyhladzuje nerovnosti. Takéto prípravky sú
charakteristické lepšou znášanlivosťou a účinnosťou v porovnaní s výrobkami na báze
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kolagénu (24). Ako jediný popísaný vedľajší nežiaduci účinok sa prejavila alergická reakcia
spôsobená bakteriálnou kontamináciou (25).
Prírodné zdroje HA
V päťdesiatych rokoch minulého storočia pri prvých klinických postupoch sa použila
kyselina hyalurónová izolovaná z pupočnej šnúry. V takejto podobe má svoje využitie
dodnes. Následne sa kyselina hyalurónová s rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami vo
vysokej čistote získavala z viacerých zdrojov, napr. kohútieho hrebienka, rybieho oka a pod.
(2, 3, 14, 26, 27, 28). V súčasnosti sa kyselina hyalurónová, izolovaná pre komerčné využitie,
získava z kohútích hrebeňov, ľudskej pupočnej šnúry, alebo fermentáciou baktérií
Streptococcus equi a Streptococcus zoopidermis (29).
Prvú známu metódu izolácie HA pre farmaceutické účely vyvinul Balazs. Surovinou
použitou na túto metódu bola pupočná šnúra a kohútie hrebienky, ktoré sa zmrazili, rozrezali
na malé kúsky a extrahovali v etanole s prídavkom cetylpyridín chloridu, chloroformu a vody.
Takto pripravený extrakt sa ďalej čistí a upravuje podľa účelu (30).
Ünlüer a kol. (26) pri izolácii kyseliny hyalurónovej z rybieho oka použili postup, pri
ktorom HA vyzrážali hexadecyltrimetylamónium bromidom a vodným roztokom etanolu.
Ďalším prírodným zdrojom HA sú vaječné membrány. Vaječná membrána je
dvojvrstvová nerozpustná blana nachádzajúca sa medzi škrupinou a vaječným bielkom.
Membrány majú vláknitú štruktúru a vykazujú antimikrobiálne a antibakteriálne účinky.
V súčasnosti sa vaječné membrány využívajú v kozmetike, pričom ich účinok pramení
z tradičnej ľudovej medicíny ázijských krajín (31). Vaječné membrány sú bohatým zdrojom
biologicky aktívnych látok ako je glukozamín, chondroitín sulfát, kyselina hyalurónová,
sulfátové glykoproteíny a kolagén. Všetky tieto zložky obsahujú v jedinečnej kombinácií,
ktorá je predpokladom ich biologickej aktivity. V rôznych štúdiách sa vaječné membrány
popísali ako zdroj látok na účinnú a bezpečnú terapeutickú liečbu bolesti v spojivovom
tkanive strnulosti kĺbov (32, 33). Vďaka efektívnemu oddeľovaniu membrán od škrupín je
možná izolácia aktívnych zlúčenín z vaječných membrán (34). Pri získavaní HA z vaječných
membrán je možné v zásade postupovať dvoma spôsobmi:
− enzymatickou hydrolýzou – kyselina hyalurónová sa z tkaniva izoluje pomocou enzýmov,
napr. tryptázy, papaínu, trypsínu, pepsínu (8, 28, 35).
− chemickou hydrolýzou – hyaluronát možno izolovať postupným skracovaním dĺžky
reťazca, ktoré je podmienené vonkajšími podnetmi, ako napr. zmenou pH, ultrazvukom
(8), pôsobením octanu sodného, etanolu s prídavkom HCl (36, 37).
Záver
Kyselina hyalurónová je biopolymér s mimoriadnymi vlastnosťami, ktorého pozitívne
účinky sa využívajú v oftalmológií, dermatológii, reumatológii, gynekológii, rinológii atď.
Fyziologický účinok HA je založený predovšetkým na jej schopnosti viazať vodu. Zohráva
dôležitú úlohu pri vývoji chrupavky, synoviálnej tekutiny a pri regenerácií šliach, potlačuje
zápalové a urýchľuje hojivé procesy.
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Zdrojom kyseliny hyalurónovej sú živočíšne tkanivá. Jedným zo zdrojov HA sú vaječné
membrány. Na základe vývoja technologických poznatkov sa ukazuje možnosť využitia
vaječných membrán ako potenciálneho zdroja tohto biopolyméru.
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TICHÝ ZABIJÁK HOMOCYSTEÍN – ÁNO ČI NIE?1

B. Hanušniaková, J. Príbojová, V. Urbánek, Cs. Mišľanová, M. Valachovičová
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava

Homocysteín (HCy) je neesenciálna, potenciálne riziková aminokyselina obsahujúca síru
(sulfhydrylovú skupinu), ktorá je medziproduktom metabolizmu esenciálnej aminokyseliny
metionínu. Je nezávislým rizikovým faktorom pre vznik aterosklerózy a jej hlavné prejavy –
ischemickú chorobu srdca a náhle mozgové cievne príhody. Zvyšuje aj riziko kôrnatenia
tepien, čo môže mať priamu súvislosť s infarktom myokardu a mozgu. Náš organizmus Hcy
nevyhnutne potrebuje, a preto si ho sám vytvára. Nachádza sa v bunkách všetkých
živočíšnych druhov, rastlín a baktérií. V dôsledku prítomnosti atómu síry má veľkú chemickú
aktivitu a pri jeho nadbytku svojou agresivitou s vysokou pravdepodobnosťou poškodzuje
cievy (1). Vysokú reaktivitu potrebuje Hcy pre plnenie svojej metabolickej úlohy. Je
nevyhnutný pre využitie kyslíka v bunkách, pre energetický metabolizmus, ako aj pre
rozmnožovanie buniek. Problém nastáva pri jeho nadbytku v bunkách a hromadení v krvi,
pričom vznikajú voľné radikály, narúšajú sa enzýmy a nimi riadené chemické procesy v
bunkách. Za normálnych podmienok sa Hcy rýchlo premieňa na iné neškodné látky. K tejto
premene musí mať organizmus dostatočne funkčný systém, sú potrebné plne funkčné enzýmy,
pričom fungovanie enzýmov závisí od kofaktorových vitamínov skupiny B – vitamínov B6,
B12 a kyseliny listovej (B9) (2).
Metabolizmus a distribúcia homocysteínu v organizme
V biologických tekutinách (plazma, sérum) sa Hcy vyskytuje podobne ako ostatné tioly v
oxidovanej a redukovanej forme. Redukovaná forma (s voľnou sulfanylovou skupinou) tvorí
u zdravých jedincov menej aako 1 % z celkového množstva. Súčet všetkých redukovaných a
oxidovaných foriem Hcy v krvnej plazme sa označuje ako hladina celkového homocysteínu –
tHcy.

1

Táto štúdia bola realizovaná v rámci projektu „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a
možnosti redukcie zdravotných rizík“, ITMS:26240220022, na základe podpory operačného programu
Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Väčšina Hcy (70 %) v plazme sa transportuje vo väzbe na bielkoviny, predovšetkým
albumín. Hcy sa môže oxidovať aj ďalšími zlúčeninami, ktoré obsahujú voľnú sulfanylovú
skupinu. Pri tejto reakcii vznikajú tzv. zmiešané bisulfidy, hlavne homocysteín-cysteín (Cys)
(5 – 15 %) a homocysteín-glutation (G). Ďalšiu skupinu zmiešaných sulfidov tvoria tioly
viazané na voľné cysteinové zvyšky v bielkovinách (obr. 1).

Cys-S-S-Hcy

Hcy-S-S-G

protein - S

S - protein

Hcy-S-S-proteín

Cys-S-S-proteín

Obr. 1. Zmiešané bisulfidy cysteín-homocysteín a homocysteín-glutation
a cysteín a homocysteín viazané na bielkoviny

Hcy je súčasťou metabolického cyklu, ktorý dodáva metylové skupiny pre ďalšie
biochemické procesy. Metylové skupiny získava organizmus z potravy, štiepením bielkovín v
tráviacom trakte (konečným článkom je metionín) a vo forme folátov (prírodná forma
kyseliny listovej). Od nich preberá v bunke metylovú skupinu Hcy v reakcii, ktorá umožňuje
jeho premenu späť na metionín. Táto reakcia prebieha len za prítomnosti enzýmu a jeho
kofaktora, ktorým je vitamín B12 (kobalamín), potrebný je aj vitamín B2 (riboflavín) (obr. 2).
Regulačný systém udržiavajúci normálny priebeh reakcií premeny Hcy je schopný udržať
stálosť jeho koncentrácie v pomerne malom rozmedzí výkyvov. Systém nie je nastavený na
nadbytok zdrojov metionínu (najmä z bielkovín živočíšneho pôvodu) v strave. Ak jeme veľa
mäsa a mäsových výrobkov, potrebujeme viac metylových skupín (teda aj viac kyseliny
listovej) na premenu Hcy. Jej bežný príjem v strave väčšinou nestačí na pokrytie tejto
zvýšenej potreby a hrozí hromadenie nepremeneného Hcy so všetkými negatívnymi
dôsledkami. Ďalšou možnosťou v prípade nadbytočného príjmu metionínu stravou je
odstraňovanie nadbytku Hcy cez transsulfuráciu, ktorá závisí od enzýmu, ktorý ju katalyzuje a
je plne funkčný len so svojim kofaktorom, ktorým je vitamín B6 (pyridoxín) (3).
Hyperhomocysteinémia znamená zvýšené koncentrácie Hcy v krvi. Vzniká vtedy, keď
bunky nemajú dostatok niektorého z vitamínov B6, B12, kyselina listová, B2. Za nerizikové
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hodnoty Hcy sa považujú koncentrácie do 12 µmol/l (najnovšie údaje hovoria o hranici 10
µmol/l). Miernou hyperhomocysteinémiou sú hodnoty 15 – 30 µmol/l, strednou 31 – 100
µmol/l a ťažkou hodnoty vyššie ako 100 µmol/l. Jedným z možných faktorov zvyšujúcich
koncentrácie Hcy je aj fajčenie, ktoré znemožňuje správnu funkciu vitamínu B6 a tým
nepriamo zvyšuje koncentráciu Hcy.

Metionín

THF

MAT
R

SAM
MS
Metylén
THF

Folátový
cyklus

B12

Metionínový
cyklus

SAH R-CH3

B2
MTHFR

Metylácia

Metyl
THF

Homocysteín
SAHase
B6

CBS

Cystationín

Transsulfurácia

B6
Cysteín
Obr. 2. Schéma metabolizmu homocysteínu: THF – tetrahydrofolát,
MTHFR – N-5, N-10-metylentetrahydrofolátreduktáza

Chronické choroby
Vyššie hladiny Hcy sa najprv preukázali pri kardiovaskulárnych chorobách, neskôr
pribudli ďalšie závažné choroby (4, 5). Patria k nim: nádorové choroby, diabetes, chronický
únavový syndróm, artróza, osteoporóza, epilepsia, skleróza multiplex, Parkinsonova
a Alzheimerova choroba, migrény, poruchy spánku, alergie, vysoký krvný tlak, depresie,
znížená imunita a ďalšie.
Zdroje vitamínov
− B9 – kyselina listová (živočíšne výrobky, najmä pečeň, z rastlinných obilné klíčky,
brokolica, pomaranče, špenát, šošovica, fazuľa, bôb, listová zelenina, karfiol, paradajky,
šampiňóny),
− B12 (ryby, mäso, vajíčko, celozrnné produkty, mliečne výrobky),
− B6 (kuracie a bravčové mäso, pečeň, červené mäso, ryby, mliečne výrobky, mäsité
pokrmy), potraviny rastlinného pôvodu (napr. celozrnné výrobky, zemiaky, strukoviny,
banány, orechy), kvasnice.
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Možná prevencia a terapia
Hlavnú úlohu v terapii zohrávajú dietetické poznatky vzhľadom na metabolizmus Hcy.
Správny nutričný režim má rozhodujúci vplyv na zdravie človeka (6). Ak sa zabezpečí
dostatočná dávka vitamínov zapojených do metabolizmu Hcy, zastavia sa druhotné
patologické procesy, ktoré spôsobujú poruchy funkcií orgánov a poškodenie štruktúry tkanív.
Možnou prevenciou je zníženie príjmu mäsa, mlieka, mastných a mliečnych výrobkov a
súčasne zvýšenie príjmu zeleniny, hlavne listovej. Je dobré vedieť, že rastlinné bielkoviny sú
pre nás 2- až 3-krát priaznivejšie pri tvorbe Hcy oproti živočíšnym bielkovinám. Po 35. roku
života je vhodné uvažovať aj o príjme antioxidantu – koenzýmu Q10, ktorý je dôležitý pri
rozklade bunkového Hcy. Liečenie i účinná prevencia sú dostupné všetkým, pretože vysoká
hladina Hcy sa zníži konzumáciou vitamínov skupiny B, najmä kyseliny listovej a vitamínu
B12, ktoré sa podieľajú na premene Hcy na neškodnú aminokyselinu cysteín. Prekročenie
nerizikovej hodnoty Hcy má nebezpečné následky, lebo môže zvyšovať riziko infarktu až
trojnásobne. Kyselina listová je schopná hladinu Hcy pomerne rýchlo a ľahko znormalizovať,
a tak na rozdiel od cholesterolu, ktorý nie je až také jednoduché znížiť, odstráni zvýšené
riziko infarktu (7). Kyselina listová patriaca do skupiny vitamínov B je tou látkou, ktorá je
prítomná prakticky vo všetkých druhoch potravín, okrem mäsa sa nachádza aj vo veľkom
množstve v zelenine a ovocí. Napriek tomu, v ľudskom tele jej býva nedostatok a pri jej
nedostatku je porušené udržiavanie vhodnej koncentrácie aminokyseliny Hcy.
Vysoké koncentrácie Hcy často spôsobujú nepriaznivé zmeny v skladbe potravy. Kvalitné
potraviny rastlinného pôvodu pokryjú príjem kyseliny listovej a vitamínu B6, ale neriešia
problém vitamínu B12. Preto je potrebné konzumovať pestrú stravu vrátane živočíšnych
potravín, v krajnom prípade voliť použitie vitamínových doplnkov alebo vitamínom
fortifikovaných potravín.
Záver
Napriek tomu, že Hcy tvorí základnú stavebnú jednotku bielkovín, pri prebytku jeho
vysoká chemická aktivita prechádza v agresivitu, preto sa o úlohe Hcy ako rizikového faktora
stále diskutuje. V poslednom období sa vedecké štúdie opäť začali intenzívnejšie venovať
hyperhomocysteinémii ako rizikovému faktoru aj napriek tomu, že v posledných asi 10
rokoch sa od tohto pohľadu na Hcy ustupovalo. Nepriame ukazovatele (kreatinín, cholesterol,
a pod.), ktorých koncentrácia v krvi stúpa v závislosti od koncentrácie Hcy, poukazujú na
dôležitosť jeho sledovania. Podľa najnovších poznatkov sa zistila súvislosť medzi
koncentráciou Hcy a endogénnym cholesterolom, ktorý sa ukázal byť faktorom závislým na
Hcy podobne ako krvný tlak. Koncentrácia cholesterolu reaguje v závislosti od dlhodobých
zmien koncentrácie Hcy. Preto záverom môžeme skonštatovať, že homocysteín stále ostáva
dôležitým markerom chronických chorôb.
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ASPEKTY POSTLINGVÁLNEJ PORUCHY SLUCHU V DOSPELOSTI
A VO VYŠŠOM VEKU A JEJ VPLYV NA KVALITU ŽIVOTA

K. Guštafíková
Centrum špeciálnopedagogického výskumu, Ústav špeciálnopedagogických štúdií,
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Poruchy sluchu v dospelosti
Pri poruchách sluchu v dospelosti je dôležité vedieť, v akom veku došlo k postihnutiu.
Príčiny vzniku porúch sluchu bývajú rôzne, môžu byť vrodené, alebo získané. Častou
príčinou sú rôzne ochorenia matky v tehotenstve, podávanie liekov, ale aj neznáme
a nezistené príčiny. Strata sluchu môže vzniknúť v rôznom vekovom období.
V postlingválnom období môže porucha sluchu nastať po úraze, po zápalových ochoreniach
(meningitíde, zápale stredného ucha), následkom podávania liekov či nadmerného hluku,
napr. v práci. Poruchy sluchu môžu vzniknúť náhle, ale aj postupne. Medzi poruchy sluchu
spôsobené vekom patrí presbyacusis. Presbyacusis, čiže starecká porucha sluchu, je prejavom
prirodzeného biologického opotrebovania tkanív sluchového orgánu. Ide o pomaly
progredujúcu obojstrannú a symetrickú poruchu sluchu, ktorá sa začína prejavovať v rôznom
veku medzi 40. až 80. rokom života. Jej nástup je individuálny. Urýchľujú ho niektoré
genetické faktory a vplyvy prostredia, napr. hluk, patologický metabolizmus tukov atď. Osoba
so stareckou poruchou sluchu sa sťažuje na zlé porozumenie reči, najmä v hlučnom prostredí,
nemusí si vždy uvedomovať svoju poruchu sluchu. Presbyacusis nie je jednoduchý
patologický proces, preto jeho liečba musí byť komplexná. U starších ľudí sa často vyskytujú
cievne problémy (ateroskleróza), metabolické poruchy (diabetes), nervové poruchy
(neuropatie, atrofické zmeny centrálnej nervovej sústavy). Dôležitá je včasná diagnostika a
komplexná liečba, aby sa zachoval primeraný sociálny status postihnutého človeka čo
najdlhšie, a tým aj dobrá kvalita života (16). Presbyacusis je senzorineurálna nedoslýchavosť,
ktorá vo väčšine prípadov postihuje sluch symetricky. Najmä hluk (šum v blízkom okolí) ruší
percepciu reči.
Problémy so sluchom v období dospelosti sa môžu prejaviť v dvoch oblastiach:
− v komunikácii hovoreným jazykom,
− v orientačnej schopnosti postihnutého v akustickom prostredí (11).
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Príčiny poškodenia sluchu sú rôzne. Schuknecht poskytol popis anatomických
a fyziologických zmien, ktoré nastanú v sluchových dráhach v dôsledku starnutia a zahŕňajú
zmeny vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu a centrálneho sluchového
systému. Ide o malé zmeny vonkajšieho a stredného ucha: strata elasticity ušnice, zužovanie
vonkajšieho zvukovodu, tuhosť bubienka a atrofia. Vo vonkajšom uchu sú zvyčajne rozsiahle
atrofie a degenerácia vlasových buniek Cortiho orgánu, rovnako aj znížená elasticita
bazilárnej membrány. V centrálnej sústave je častá strata neurónov, kortikálna atrofia,
zníženie prietoku krvi a zníženie mozgových kapacít (7).
Erber poznamenal, že podmienky ucha, ako nadmerná produkcia mazu, otoskleróza,
sluchová strata z dôvodu nadmerného hluku a presbyacusis sa bežne vyskytujú u starších
dospelých. Presbyacusis je mnohostranný problém zahrňujúci heterogénne patologický stav
a je najčastejšou príčinou straty sluchu v staršej populácii. Schuknecht rozlišuje štyri druhy
presbyacusis spojené so starnutím. Prvý typ je presbyacusis zmyslový, ktorý sa vyznačuje
epitelovou atrofiou a degenerovanými vláskovými bunkami a podpornými bunkami v Cortiho
orgáne. Druhým typom je nervový presbyacusis typický postupným znižovaním
prvoradových neurónov v kochlei a neurónovej straty sluchových dráh. Tretí typ je
charakterizovaný atrofiou a degeneráciou stria vascularis. Štvrtý typ je kochleárny vodivý
presbyacusis a zodpovedá poruche mechanického impulzu v kanálikoch slimáka (7).
Prevalencia porúch sluchu v dospelosti
Strata sluchu je tretím najčastejším chronickým ochorením u starších ľudí. Odhadovaná
prevalencia významného poškodenia sluchu u ľudí nad 65 rokov je približne 40 % až 45 % a
u ľudí nad 70 rokov presahuje 83 %. Napriek všeobecne rozšírenému výskytu porúch sluchu,
len asi 20 % starších jedincov s výraznou poruchou sluchu používa načúvacie prístroje (5).
S nárastom počtu staršej populácie je pravdepodobné, že prevalencia porúch sluchu sa
bude zvyšovať (7). Podstatnú časť nedoslýchavých osôb tvoria starší ľudia, pretože zvýšenie
sluchového prahu je prirodzeným dôsledkom starnutia. Citlivosť sluchu klesá postupne
a progresívne klesá v období starnutia. (5).
Štúdie ukazujú, že pokles sluchovej senzitivity je u mužov najstrmší medzi 20. a 30.
rokom života, u žien sa citlivosť najviac stráca vo veku nad 50 rokov. Na všetkých
frekvenciách sa sluchová citlivosť stráca 2-krát rýchlejšie u mužov ako u žien. Zdokonaľujúca
sa technika a modernizácia naslúchadiel znamená najväčší prínos práve pre osoby s
nedoslýchavosťou (5).
Postlingválna porucha sluchu v dospelosti
Odlišné dôsledky so sebou prinášajú postlingválne poruchy sluchu. Tie môžu vzniknúť
náhle alebo môžu vykazovať progresiu v narastaní stupňa poruchy sluchu v čase. Porucha
sluchu, ktorá vznikne v období dospelosti, resp. vo vyššom veku, spravidla neovplyvňuje
výrazne už rozvinuté jazykové schopnosti a jedinec disponuje aj naďalej primeranou
jazykovou kompetenciou. V dôsledku chýbania spätnej väzby dochádza po čase
k nesprávnemu vyslovovaniu niektorých hlások alebo aj k príliš hlasnej reči.
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Ako sme už uviedli, jeden z najzávažnejších problémov získanej poruchy sluchu v období
dospelosti súvisí s porozumením hovorenej reči. Pri tejto poruche sa nevyhnutnosťou stáva
odzeranie z pier hovoriaceho. Časté neporozumenie vedie k frustráciám v oblasti
uspokojovania komunikačných potrieb v rodinnom či pracovnom prostredí a pri účasti na
spoločenskom živote. Adaptácia na poruchu sluchu býva často nefunkčná, vyúsťuje do
izolácie, zníženého sebavedomia, poklesu ašpirácií, prejavov hnevu, vyčerpania. Narastá
negatívne prežívaný pocit závislosti od okolia. Pri postlingválnej strate sluchu je vhodné
zistiť, či porucha sekundárne nevyvolala patologickú symptomatológiu, napr. depresie,
neurotizmus, paranoidné tendencie a pod. (4, 13).
Východisko z nepriaznivej situácie predstavuje osvojenie si funkčných stratégií
komunikácie v rôznych situáciách (v práci, na úrade a pod.), tréning odzerania,
sebaaktivizáciu, osvojenie si techník asertivity a pod. Významná je aj podpora
v svojpomocných skupinách (napr. kluby nedoslýchavých a pod.) a účasť nedoslýchavých na
špeciálnych sociálno-rehabilitačných kurzoch. Psychologická intervencia by nemala
obchádzať ani rodinných príslušníkov sluchovo postihnutého. Pridelenie slúchadiel nevedie
spravidla k okamžitému efektu, počúvanie s audioprotetickou pomôckou je potrebné trénovať,
no ani tak porozumenie nemusí byť uspokojivé. Povzbudivé výsledky do rehabilitácie
hluchoty prináša kochleárny implantát. Mnoho dospelých používateľov implantátov dokáže
už po niekoľkomesačnom učení sa počúvať pomocou tejto elektronickej náhrady vnútorného
ucha bezproblémovo porozumieť hovorenej reči (13, 14), a dokonca aj telefonovať (4).
Dopady poruchy sluchu v dospelosti
Problém sluchového postihnutia je predovšetkým v komunikácií a získavaní informácií.
Táto skutočnosť potom ovplyvňuje jazykový a rečový vývin, ale aj sociálne vzťahy a celkový
osobnostný vývin. V dôsledku sluchového postihnutia vzniká komunikačná bariéra. Podľa
Strnadovej (16) sú nasledujúce komunikačné bariéry: technická, jazyková, psychogénna
(postojová), informačná a legislatívna.
Z nášho pohľadu sa nám ako najdôležitejšia a najhoršia javí bariéra informačná. Dnes už
máme osoby so sluchovým postihnutím, ktoré dokážu komunikovať aj s počujúcou
verejnosťou (odstránili vlastným úsilím komunikačnú bariéru). Informačnú bariéru sami azda
neodstránia, pokiaľ aj spoločnosť nevytvorí priaznivé podmienky. To znamená vytvárať pre
nich v spoločnosti rovnaké podmienky, ktoré im umožnia prístup k sociálnym, politickým a
kultúrnym príležitostiam v rovnakej miere ako občanom bez zdravotného postihnutia.
Nedostatok informácií má za následok nedostatočne vytvorený jazykový kód, nedostatočne
rozvinuté jazykové kompetencie. Tieto nedostatky spôsobujú osobám so sluchovým
postihnutím problém s porozumením slov, obsahu pojmov a problém s čítaním. Okrem
komunikačnej a informačnej bariéry hovoríme aj o psychogénnej (postojovej) bariére, ktorá
z nášho pohľadu zásadne ovplyvňuje kvalitu života osôb so získanou poruchou sluchu, a preto
si myslíme, že je potrebné vytvárať tréningové a rehabilitačné programy pre zlepšenie kvality
ich života.
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Zmapované sú výsledky viacerých výskumov o charakteristikách poruchy sluchu
v staršom veku (5). Výskumy ukazujú, že stratu sluchu sprevádzajú: rozpaky, únava,
podráždenosť, napätie a stres, hnev, vyhýbanie sa spoločenským aktivitám, vyhýbanie sa
spoločenským situáciám, depresia, negativizmus, ohrozenie osobnej bezpečnosti, odmietanie
druhými, celkové zhoršenie zdravotného stavu, osamelosť, sociálna izolácia, menej
pozornosti k okoliu, zhoršenie pamäti, menšia prispôsobivosť v učení sa novým úlohám,
paranoja, zníženie zručností a celkové zhoršenie psychického zdravia (9). Omnoho
výraznejšie sa dané problémy prejavujú v podmienkach vyššieho veku. Získané poruchy
sluchu ovplyvňujú činnosť a účasť v každodennom spoločenskom živote a zasahujú kvalitu
života. Tiež celkové zdravotné podmienky a životné okolnosti a schopnosti jednotlivcov
vplývajú na vyrovnávanie sa a prispôsobenia sa strate sluchu (12).
O dosahoch postlingválnej straty sluchu Kaland a Salvatore (2) podávajú nasledujúce
údaje: potvrdená strata sluchu vyvoláva dezorientujúcu skúsenosť, náhla (rýchla) strata sluchu
pôsobí dezorientujúcejšie ako postupná, pomalá strata sluchu, strata sluchu v dospelosti
prináša so sebou stratu identity, prináša životnú krízu a môže sa manifestovať ako depresia,
anxieta v bežných životných situáciách.
poruchy
sluchu
ovplyvňujú
schopnosti
človeka
Psychosociálne
účinky
s poruchou sluchu opierať sa o funkčné komunikačné stratégie. Mentálny distres vzniká
v situáciách, keď nie je možné bezproblémovo realizovať komunikáciu a uspokojovať vlastné
komunikačné potreby, ale aj komunikačné potreby okolia. Sprievodnými znakmi mentálneho
distresu sú frustrácia, hnev, bezmocnosť. Nezvládanie špecifických komunikačných stratégií,
neprispôsobenie sa poruche sluchu skôr ako hluchota sama, môžu prispievať k výskytu
niektorých psychologických problémov. Knutson a Lansing (8) zistili, že nedostatočné
komunikačné stratégie, nízky komunikačný výkon a slabá adaptácia na hluchotu boli častejšie
spojené s depresiou, sociálnou introverziou, osamelosťou a sociálnou úzkosťou.
Viaceré štúdie hovoria o vplyve poruchy sluchu na komunikáciu v jednotlivých
prostrediach, najčastejšie v rodine človeka s poruchou sluchu. Hallam a kol. (6) za kľúčové
pre komunikáciu v rodine považujú adaptáciu na poruchu sluchu, pragmatické prispôsobenie
komunikácie poruche sluchu, manažovanie adaptácie s elimináciou negatívnej skúsenosti.
Osvojiť si komunikačné vzorce a vzorce správania v záťažových podmienkach straty
sluchu je náročné, no nie nemožné. Ľudia so získanou poruchou sluchu zväčša už len
dodatočne reagujú na vzniknuté kritické situácie, do ktorých sa dostali v dôsledku poruchy
sluchu, namiesto toho, aby prispôsobovali svoje správanie a správanie okolia tak, aby
problémové situácie nenastali a nemuseli ich riešiť.
Strata sluchu ovplyvňuje každodenné komunikačné funkcie. Pojem postihnutie (disabilita)
predstavuje dosah postihnutia na kapacitu osoby napĺňať osobné, sociálne a pracovné
požiadavky. Spôsob, akým jedinec vníma vlastné postihnutie môže ovplyvňovať jeho
motiváciu vyhľadávať vhodnú pomoc, poradenstvo, kompenzačné pomôcky a rehabilitáciu
(5).
Rodové rozdiely vo vnímaní poruchy sluchu skúmali Garstecki a Erler (3):
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− Všeobecne platí, že ženy sa viac zameriavali na efektívnu komunikáciu než muži.
− V sociálnych situáciách sa väčšina žien spoliehala viac na sociálne interakcie mimo
rodiny, muži sa častejšie opierali o negatívne reakcie na vlastnú stratu sluchu spojenou so
stresom.
− Muži aj ženy vykazovali tendenciu spoliehať sa na rôzne komunikačné stratégie. Najmä,
ženy sa spoliehali na neverbálne komunikačné stratégie (prednostné miesta na sedenie a
vidieť na tvár hovoriaceho) vo väčšej miere ako muži.
− Muži aj ženy odmietajú priznanie straty sluchu, najmä u mužov môže prispieť k relatívne
nízkej miere používania načúvacieho prístroja.
Strata sluchu u starších občanov je prevládajúcim problémom, ktorý ovplyvňuje
schopnosť porozumieť reči. Starší ľudia majú ťažkosti s porozumením rýchlej reči,
rozpoznávaním prízvuku a reči s nízkym počtom kontextových kľúčov. Ku komunikačným
deficitom, vrátane straty sluchu, prispieva celkový pokles kognitívneho výkonu starších ľudí a
spomalené časové spracovanie rečových podnetov. Slúchadlá môžu poskytovať prínos pre
seniorov v porozumení konverzačnej reči v tichom prostredí a za nízkych hlukových
podmienok a znižujú komunikačné deficity podmienené sluchovým postihnutím. Avšak
väčšina starších ľudí so stratou sluchu nie je rozhodnutá používať naslúchadlá pre množstvo
zložitých psychologických a sociálnych faktorov. Okrem toho značný počet starších ľudí, pre
ktorých sú naslúchadlá prospešné, ich paradoxne nepoužívajú dôsledne, a to nepochybne
preto, že načúvacie prístroje samotné im nezmiernia komunikačné problémy v zhoršených
podmienkach počúvania, napr. v skupine (5).

zlepšenie počutia vplyvom načúvacích prístrojov [%]
Obr. 1. Vplyv načúvacieho prístroja na jednotlivé oblasti (9)

Veľa ľudí s poruchou sluchu čaká aj viac ako 15 rokov, kým sa rozhodnú používať
načúvacie prístroje, čo nesie so sebou vážne dôsledky pre život v rodine a v práci (9, 10). K
dôvodom pre používanie načúvacieho prístroja patri poznanie, že porucha sluchu sa zhoršila a
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tlak členov rodiny, ktorí si uvedomujú negatívne dôsledky poruchy sluchu na komunikáciu.
Načúvacie prístroje začnú často používať až vtedy, keď sa kvalita života zhorší. Niektoré
výsledky výskumov (9, 10) hovoria, že priemerný vek, v ktorom sa začína skutočne používať
načúvací prístroj je 70 rokov, že väčšina ľudí s poruchou sluchu je mladších ako 65 rokov a
polovica ľudí s poruchou sluchu je mladších ako 55 rokov.
Na obr. 1 uvádzame percento osôb, ktorí používali načúvací prístroj a ich rodín,
uvádzajúcich zlepšenie v jednotlivých oblastiach. Získaná porucha sluchu v dospelosti
ovplyvňuje do značnej miery vzťahy doma, v rodine, vnímanie seba samého, mentálne
zdravie, spoločenský život, emocionálne oblasti, fyzické zdravie, a to pri všetkých poruchách
sluchu (miernych až veľmi ťažkých), ktoré vznikli v období dospelosti, prípadne neskôr.
Záver
Moderné naslúchadlá zlepšujú zrozumiteľnosť reči a uľahčujú komunikáciu.
Audiologický prínos naslúchadiel preukázal výskum (porozumenie reči). Otázne je, či
zlepšenie zrozumiteľnosti reči pomocou audiologickej a kompenzačnej techniky vedie k
pozitívnym zmenám v oblasti sociálnej, emocionálnej, psychickej a fyzickej u osôb so
získanou poruchou sluchu. Spoľahnúť sa len na naslúchadlá, že vyriešia problémy v sociálnej,
emocionálnej oblasti a v celkovom prispôsobovaní sa novej situácii – poruche sluchu, dnes už
nestačí. Oveľa viac treba zamerať pozornosť na poskytovanie podpornej intervencie,
profesionálne poradenstvo a rehabilitačné programy. Dôsledne zabezpečiť starostlivosť
o osoby so získanou poruchou sluchu, na ktorej musia participovať profesionáli z rôznych
odborov, zabezpečiť tímovú spoluprácu a flexibilné prepojenie služieb (zdravotnícku,
sociálnu, psychologickú, špeciálnopedagogickú, terapeutickú) tak, aby zlepšovali kvalitu
života a zmierňovali psychickú labilitu a nepohodu u osôb so získanou poruchou sluchu.
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VPLYV FAJČENIA NA KVALITU KOŽE, STARNUTIE KOŽE
A NIEKTORÉ KOŽNÉ OCHORENIA

J. Diabelková, K. Rimárová
Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Tabakizmus predstavuje najrozšírenejšiu toxikomániu prirovnávanú k novodobej
pandémii, ktorá si každoročne vyžiada milióny ľudských obetí. Fajčenie predstavuje
zdravotný, psychický, biochemický i sociálno-kultúrny problém (31, 34).
Napriek tomu, že fajčenie má nespochybniteľne škodlivý vplyv na zdravie človeka, vo
svete, rovnako aj u nás, fajčí približne tretina obyvateľstva (19). V SR fajčí denne 28 %
obyvateľstva, príležitostne 13 % a vôbec nefajčí 59 % populácie (14). Fajčenie je viac
rozšírené medzi mužmi, ale čoraz viac sa zvyšuje počet fajčiacich žien (19).
Cigaretový dym obsahuje viac ako 4 000 chemických látok a 43 poznaných karcinogénov
(32). Dym z cigarety tvorí partikulárna (8 %) a plynná zložka (92 %) (20). Partikulárne časti
dymu obsahujú alifatické uhľovodíky, aromatické uhľovodíky, karboxylové zlúčeniny,
nikotínové alkaloidy, fenol, ťažké kovy, rádioaktívne látky, pesticídy a ďalšie. Plynnú zložku
tvorí 73 % dusíka, 10 % kyslíka, 9,5 % oxidu uhličitého, 4,2 % oxidu uhoľnatého, vzácne
plyny, kyanovodík, sírovodík a ďalšie látky (26). Od roku 1992 sa cigaretový dym zaraďuje
medzi karcinogény triedy A, teda do kategórie ľudských karcinogénov (25). Niektoré
chemické látky, ktoré obsahuje tabakový dym, patria medzi dokázané humánne karcinogény,
iné sú možnými karcinogénmi (22). Medzi najznámejšie účinky fajčenia patria respiračné
ochorenia, nádory, kardiovaskulárne ochorenia, ale účinky na kožný systém sa často
prehliadajú.
Účinky fajčenia na organizmus
Fajčenie súvisí s celým radom systémových ochorení (2). Nadnesene možno povedať, že
fajčiar platí za fajčenie dvakrát – prvýkrát peniazmi pri kúpe cigariet a druhýkrát už platí
poškodením svojho zdravia (24). Rozsah následkov fajčenia závisí od počtu denne
vyfajčených cigariet a od počtu rokov fajčenia. So zvýšeným počtom denne vyfajčených
cigariet a počtom rokov fajčenia sa riziko vzniku ochorenia zvyšuje (32). Fajčenie sa podieľa
na vzniku onkologických ochorení. Približne 30 % všetkých nádorových ochorení je
v priamej súvislosti s chronickou inhaláciou cigaretového dymu (17). Najčastejším
415

nádorovým ochorením spôsobeným fajčením je karcinóm pľúc, ktorý je zároveň najčastejším
nádorom u mužov na Slovensku (17, 14). Tvorí 25 % zo všetkých nádorových ochorení u nás,
pričom ročný nárast v SR je asi 2 300 pacientov (17). Denne zomiera na celom svete na
bronchogénny karcinóm viac ako 3 000 ľudí (25). Fajčenie sa okrem iného podieľa na vzniku
rakoviny ústnej dutiny, hrtana, pažeráka, žalúdka, pankreasu, maternicového krčka, tela
maternice, močového mechúra a obličiek, hrubého čreva a konečníka i rakoviny prsníka (17).
Okrem onkologických ochorení výrazne zvyšuje výskyt a úmrtnosť na srdcovocievne
ochorenia (24). Nikotín stimuluje uvoľňovanie katecholamínov, čím zvyšuje frekvenciu srdca
a krvný tlak. Fajčenie cigariet, zvýšená hladina cholesterolu a vysoký krvný tlak sú overené
rizikové faktory spôsobujúce ischemickú chorobu srdca. Fajčiar má oproti nefajčiarovi
dvakrát až trikrát vyššie riziko, že dostane srdcový infarkt. Pokiaľ sú súčasne prítomné oba
ďalšie rizikové faktory, potom sa šanca dostať srdcový infarkt môže zvýšiť až osemkrát (32,
39). Riziko vzniku ischemickej choroby srdca sa u fajčiarov, ktorý vyfajčia 20 cigariet za deň
zvyšuje trojnásobne. Pacienti po infarkte myokardu majú štvornásobne vyššiu
pravdepodobnosť na opakovaný infarkt v prípade, že s fajčením neprestanú. Zistilo sa, že
fajčenie cigariet zvyšuje hladinu fibrinogénu a počet krvných doštičiek, čo vedie k zvýšeniu
viskozity krvi. Väzba oxidu uhoľnatého na hemoglobín prebieha omnoho ľahšie než v prípade
kyslíka, čo znižuje množstvo kyslíka, ktorý sa môže dostať ku tkanivám. Následkom týchto
zmien sa môže u fajčiara rozvinúť ateroskleróza. Ateroskleróza spôsobuje sťaženie prietoku
krvi tuhými a zúženými tepnami a teda sa zvyšuje aj pravdepodobnosť, že v krvi dôjde
k vytvoreniu trombov. Náhle upchanie tepny môže viesť k srdcovému infarktu končiacemu
smrťou, k mozgovej mŕtvici alebo gangréne nohy (32).
Fajčenie so sebou okrem zdravotných dopadov prináša aj dopad ekonomický. Výroba,
predaj, kúpa a konzumácia tabakových výrobkov predstavuje výnosný obchod, ktorý
v konečnom dôsledku spôsobuje svojmu pravidelnému spotrebiteľovi utrpenie a predčasnú
smrť. Následky fajčenia znášajú bohužiaľ aj nefajčiari (21). Preto zanedbateľné nie je ani
pasívne fajčenie. Britská vedecká komisia zverejnila výsledky vedeckých štúdií, ktoré
hovoria, že nefajčiari majú vďaka pasívnemu fajčeniu o 20 až 30 % zvýšené riziko vzniku
karcinómu pľúc (39).
Zmeny na koži vyvolané fajčením
Koža je hraničný orgán medzi organizmom a vonkajším prostredím, na ktorý pôsobí
množstvo mechanických, chemických, termických a biologických podnetov, proti ktorým sa
do značnej miery chráni vlastnými regulačnými mechanizmami – zhrubnutím, zmenami
prekrvenia, zvýšenou pigmentáciou a podobne (47). Predstavuje prvú bariéru, ktorou sa
organizmus chráni pred choroboplodnými zárodkami. Túto funkciu zabezpečujú rôzne bunky
kože, ako napríklad makrofágy, lymfocyty, a Langerhansove bunky, ktoré sú schopné
vytvárať dôležité obranné látky. Koža pomáha regulovať telesnú teplotu, je zásobárňou vody,
tukov, vitamínu D. Koža je súčasne vylučovacím a hmatovým orgánom (28). Okrem toho, že
zabezpečuje integritu organizmu, má aj nezanedbateľnú estetickú funkciu (48).
Z neprospešných exogénnych faktorov pôsobiacich na kožu stojí na popredných miestach
nadmerná expozícia slnečnému žiareniu a fajčenie (23, 11). Štúdie z roku 1970 dokonca
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uvádzajú, že fajčenie sa podieľa na predčasnej tvorbe vrások vo väčšej miere ako expozícia
slnku (44). Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi zdravie kože sú aj stravovacie návyky, fyzická
aktivita, stres, biorytmus života (11). Silní fajčiari, ktorí ročne vyfajčia viac ako 500 balíčkov
cigariet, majú vyššie riziko rozvoja charakteristických znakov na koži fajčiara ako
príležitostní fajčiari. Zvýšené riziko teda závisí od dávky (počet balíčkov/rok), ale aj od BMI,
konzumácie alkoholu a expozície slnku (celková > 50 000 hodín). Vek a pohlavie sú pri
posudzovaní rizika kožných zmien rovnako dôležité (23).
Fajčenie súvisí aj s celým radom dermatologických zmien (2). Koža fajčiara je
neporovnateľne viac zaťažovaná toxickými látkami ako koža nefajčiara. Vylučuje sa viac
stresových hormónov, cievy sa zužujú a vrchné vrstvy kože sa odlupujú pomalšie (26).
Chronickí fajčiari majú zvyčajne nízke hladiny vitamínov C a E, retinolu, alfa a betakaroténu, ako aj hladinu selénu (40, 23). Fajčenie zvyšuje aktivitu neutrofilov, elastázy
v plazme a inaktivuje α1proteinázu. Táto nerovnováha môže byť zodpovedná nielen za rozvoj
pľúcneho karcinómu, ale aj za zmeny na koži (23).
Funkcia spojivového tkaniva, ktoré je tvorené fibroblastmi – kolagénom a elastínom, býva
v dôsledku fajčenia zmenená (23). Pôsobenie tabakového dymu na kožu spôsobuje zníženie
prietoku krvi v artériách a kapilárach a postupom času aj poškodenie tohto spojivového
tkaniva, ktoré pomáha udržiavať kožu zdravou. Zníženie prietoku krvi v koži spôsobuje
zvýšené uvoľňovanie hormónu vazopresínu, ktorého koncentrácia vzrastie bezprostredne po
fajčení (15).
Užívanie tabaku ovplyvňuje zmeny cievnej cirkulácie, čo vedie k nedostatočnému prívodu
kyslíku k bunkám, čoho následkom je spomalené hojenie rán (11). Zvlášť viditeľné je to
u pacientov po operáciách. Napríklad neuspokojivé hojenie rán je u fajčiarov, ktorí podstúpili
operáciu facelifting, pravdepodobnejšie, ako u nefajčiarov (15).
Kožné zmeny, ktoré vznikli ako následok fajčenia, sú rôznorodé. Medzi najnápadnejšie
znaky u fajčiarov patrí žlté sfarbenie prstov (23). Žltá nepravidelne zhrubnutá pokožka je
následkom poškodenia elastických vlákien. Stratu pevnosti a pružnosti kože podmieňuje i
poškodenie kolagénových vláken. Periorálne vrásky, prstenec kolmo prebiehajúcich vrások ku
kontúram pier, sú typické pre mnohé fajčiarky (11). Ako prvý upozornil na vzťah medzi
fajčením a starnutím kože v roku 1856 Solly (7). Od polovice 90. rokov sa používa termín
„fajčiarska tvár“, ktorá ma charakteristické znaky, na základe ktorých možno rozpoznať
fajčiara fajčiaceho minimálne 10 rokov od nefajčiara. Tzv. fajčiarska tvár predstavuje pleť, na
ktorej sa vrásky šíria kolmo od pier aj od očných kútikov. Tvár je rozbrázdená plytkými aj
hlbšími vráskami. Tieto predčasne vytvorené vrásky sú následkom uvoľňovania elastázy
v dôsledku pôsobenia toxických látok (26). Tvár je vychudnutá, koža nadobúda žlté sfarbenie
(48, 26). Medzi viditeľné znaky starnutia pleti patria aj rozšírené póry, farebné a povrchové
nerovnosti, novotvary (47).
Je ťažké definovať len jediný mechanizmus, ktorý by vysvetlil súvislosť medzi fajčením
a nadmernou tvorbou vrások. Spôsobuje to pravdepodobne pôsobenie viacerých faktorov.
Tvár fajčiara, ktorá je vystavená cigaretovému dymu, sa rýchlejšie vysúša, pričom vlhkosť
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pokožky je pri zmenách kože významným faktorom (9, 23). Suchá koža fajčiara môže skôr
sčervenať, môže byť šupinatá, má väčšiu náchylnosť k svrbeniu ako dobre hydratovaná pleť.
Izraelská štúdia, ktorá sledovala vlhkosť pokožky zistila, že ženy, ktoré fajčili viac ako desať
cigariet denne, mali výrazne nižšie priemerné hodnoty vlhkosti pokožky ako nefajčiarky (15).
K typickému rozvoju vrások okolo úst a očí fajčiara môže prispievať aj mechanické
namáhanie pri opakovaných kontrakciách periorálnych a periorbitálnych svalov pri
poťahovaní z cigarety a pri privieraní očí dráždených cigaretovým dymom (48).
Je dokázané, že čím viac jedinec fajčí, tým sa znaky predčasného starnutia kože prejavia
vo väčšej miere (11). Silní fajčiari majú viac predčasných vrások, ako tí, ktorí fajčia len
občas. Existuje štúdia, v ktorej sa pozorovala expozícia slnku aj fajčeniu s cieľom posúdiť
význam každej z týchto expozícií v rozvoji vrások. Závery tejto štúdie hovoria, že fajčenie
môže byť dôležitejším faktorom v rozvoji vrások ako expozícia slnečnému žiareniu. Udáva,
že fajčiari majú 5,8-krát vyššiu pravdepodobnosť predčasnej tvorby vrások ako nefajčiari,
zatiaľ čo tí s nadmernou expozíciou slnku (viac ako dve hodiny denne), mali riziko 2,65-krát
vyššie než exponovaní jedinci, ktorí neboli nadmerne vystavení slnečnému žiareniu. U silných
fajčiarov, ktorí boli zároveň vystavení nadmernej expozíciu slnku, bola 11,4-krát častejšia
tvorba predčasných vrások ako u nefajčiarov, u ktorých doba expozície slnečnému žiareniu
bola kratšia ako dve hodiny denne. Ide teda o podstatne vyššie riziko, ako keby sme jednotlivé
rizika sčítali (5,8 + 2,65). Ide o dôsledok toho, že tabakový dym je fototoxický, a teda ide
o synergický efekt tabakového dymu a slnečného žiarenia (15).
Koža žien reaguje na expozíciu tabakovému dymu oveľa citlivejšie ako mužská pleť.
U žien fajčiarok sa pozorovalo 3-krát vyššie riziko predčasnej tvorby vrások ako
u nefajčiarok. U mužov fajčiarov bolo toto riziko menšie. Efekt predčasného starnutie pleti
bol u mužov fajčiarov 2,3 krát častejší ako u nefajčiarov (15).
Predčasnú tvorbu vrások vplyvom fajčenia dokazuje aj prípadová štúdia 52-ročných
jednovaječných dvojčiat, ktoré počas svojho detstva i dospelosti žili na rovnakých miestach
a boli rovnako exponované slnečnému žiareniu. Okrem toho mali dvojčatá podobné BMI,
starostlivosť o pleť i lekársku starostlivosť. Jedno z dvojčiat, ktoré malo značne viac vrások
na tvári, bolo však na rozdiel od druhého dvojčaťa fajčiarom. Výskumníci dospeli k záveru,
že fajčenie bolo zodpovedné za rozdiely v tvárových vráskach dvojčiat (7, 18).
Následkom týchto dermatologických zmien sa u fajčiarov predpokladá vyšší dopyt po
plastickej chirurgii. V roku 2012 sa uskutočnila retrospektívna kohortová štúdia, kde sa na
estetickej plastickej chirurgii v Holandsku pozorovalo 517 pacientov podrobených korekcií
viečka. Týchto pacientov rozdelili do troch kategórií – fajčiari, fajčiari, ktorí abstinujú
najmenej rok a nefajčiari. Cieľom bolo porovnať vek fajčiarov a nefajčiarov v čase zákroku.
Závery štúdie hovoria, že fajčiari sa podrobili operácií v priemere o 3,7 roka skôr ako bývalí
fajčiari a o 3,5 roka skôr ako nefajčiari. Významný rozdiel vo veku bývalých fajčiarov
a nefajčiarov sa nezaznamenal. Aj tu sa predpokladá, že tieto rozdiely vo veku pacientov
súviseli so škodlivými účinkami cigaretového dymu na pokožku tváre (3).
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Rakovina kože a vplyv fajčenia
Rakovina kože sa vyskytuje na celom svete, ale nie všade má rovnaký výskyt, podlieha
značným geografickým vplyvom. Najväčší výskyt tohto karcinómu je u belochov v Austrálii a
na Novom Zélande. Austrália má najvyšší výskyt kožnej rakoviny na svete (28). V austrálskej
populácii nad 40 rokov sa nájdu aktinické keratózy u 40 – 50 % jedincov (38). Obyvateľov
Afriky, ktorí majú v koži dostatočné množstvo ochranného pigmentu – melanínu, ochorenie
postihuje len veľmi zriedka. Podobná situácia je aj v krajinách, ako India, Oceánia, Južná
Amerika, kde žije obyvateľstvo s tmavšou pleťou. Karcinóm kože na Slovensku patrí medzi
časté nádorové ochorenie (28). Incidencia nemelanómovej rakoviny kože má v posledných
dekádach v našej republike, v mnohých iných európskych krajinách, ale aj v USA stále
stúpajúci trend (37). V SR jej patrí druhé miesto spomedzi všetkých rakovinových ochorení u
mužov i u žien (28). Hoci väčšina nemelanómových karcinómov je pomerne dobre liečiteľná,
vysoký výskyt a náklady na liečbu si vyžadujú zlepšiť prevenciu (29).
Najčastejšou príčinou vzniku zhubných nádorov kože je pôsobenie utrafialového žiarenia.
Zaujímavé je však zistenie, že v poslednom desaťročí sa výskyt karcinómu kože dostal na
popredné miesto v škandinávskych krajinách, kde je prirodzene nízke množstvo slnečného
svitu. Odborníci to vysvetľujú tým, že obyvatelia týchto krajín, najmä Nórska, si nedostatok
slnečného žiarenia doma nahrádzali častými cestami za slnkom do južných krajín (28). Na
vzniku karcinómov kože sa podieľa aj dlhodobé pôsobenie niektorých chemických látok, ako
sú napríklad decht, anilín a iné (28). Teda rizikovým faktorom je aj fajčenie. Bazalióm
a spinocelulárny karcinóm sú najčastejšie formy nemelanómovej rakoviny kože (27).
Psoriáza a vplyv fajčenia
Psoriáza, inač nazývaná aj lupienka, je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré postihuje
približne 2 % populácie (42). Postihuje v rovnakej miere mužov aj ženy (5). Psoriáza sa
vyskytuje na celom svete, ale frekvencia jej výskytu je rôzna. Veľmi často sa vyskytuje
v severských štátoch, často v miernom podnebnom páse a smerom k rovníku sa jej výskyt
znižuje (45, 46). Prevalencia tohto autoimunitného ochorenia v slovenskej populácii dosahuje
1 – 2 % (16). Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek vekovom období, no svoje prvé maximum
zaznamenáva medzi 15. – 25. rokom. Druhé, menej výrazné maximum je medzi 57. – 60.
rokom (46). Ochorenie charakterizuje nadmerná expresia prozápalových cytokínov
a chemokínov, ako sú TNF-α, IL-2, IL-6, IL-8, a γ-interferon (42).
Ide o autoimunitné ochorenie, a to znamená, že choroba sa vyvíja u geneticky
predisponovaného jedinca vplyvom genetických faktorov, ale aj iných spúšťacích
a rizikových faktorov (13, 16). Ochorenie môže dlho ostať v latentnej forme a navonok sa
neprejaviť. Prejaviť sa môže vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov v každom
veku (16). Jedným z takýchto faktorov je aj fajčenie (42). Fajčenie možno často pri tomto
ochorení označiť ako príčinu, ale i následok tohto psychicky priťažujúceho ochorenia (13).
Ženy, ktoré fajčia, majú 3,3-krát vyššiu pravdepodobnosť lupienky ako nefajčiarky (15), kým
u mužov sa preukázala veľmi malá, takmer žiadna súvislosť medzi fajčením a rozvojom
psoriázy (30). Preukázalo sa však, že muži, ktorí fajčia desať cigariet denne, majú s väčšou
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pravdepodobnosťou ťažšiu formu psoriázy (15). Riziko majú dvojnásobne vyššie fajčiari,
ktorí zároveň užívajú alkohol v porovnaní s nefajčiarmi abstinentmi. Až 9-násobne vyššie
riziko majú fajčiari s výskytom psoriázy u rodinných príslušníkov v porovnaní s nefajčiarmi
bez rodinnej anamnézy psoriázy (30). Ako aj pri iných ochoreniach spojených s fajčením,
existuje teda významná súvislosť medzi intenzitou a dĺžkou trvania fajčenia a klinickou
závažnosťou psoriázy. Cigaretový dym obsahuje mnoho toxických látok (napríklad nikotín,
reaktívne formy kyslíka, oxid dusnatý, voľné radikály organických zlúčenín), ktoré môžu mať
vplyv na imunopatogenézu psoriázy, vrátane aktivácie T-buniek a nadprodukciu prozápalových cytokínov (napr. tumor nekrotizujúci faktor α [TNF-α], interleukin [IL]-2, IL-6,
IL-8, a γ-interferon). Okrem toho sa môže podieľať na znížení humorálnej imunity. Fajčenie
cigariet spôsobuje nadprodukciu interluekínu IL-1β a zvyšuje produkciu TNF-α
a transformujúceho rastového faktora-β, ktoré súvisia so psoriázou. Existuje štúdia, ktorá
počas 14-ročného obdobia (1991 – 2005) sledovala vzťah medzi trvaním, intenzitou fajčenia,
pasívnym fajčením a incidenciou psoriázy u 78 532 zdravotných sestier, ktoré boli na začiatku
štúdie bez anamnézy psoriázy. Zistilo sa, že súčasní, ale aj abstinujúci fajčiari majú zvýšené
riziko prejavov psoriázy. Riziko je rôzne podľa doby trvania, intenzity a počtu vyfajčených
balíčkov cigariet za rok (42). U pacientov s psoriázou je vyššia intenzita a trvanie fajčenia
spojená s väčšou klinickou závažnosťou psoriázy (10). Riziko výskytu psoriázy sa rovná
riziku výskytu u nefajčiara približne po dvadsiatich rokoch od skončenia návyku fajčenia.
Odvykanie od fajčenia je teda dôležité pri prevencii psoriázy. Tieto tvrdenia sú však nezávislé
od ostatných rizikových faktorov, ktoré mohli na respondentov pôsobiť (42).
Naproti tomu závery štúdie z roku 1990 nepotvrdili vplyv fajčenia na akné. Dokonca sa
polemizovalo o možnom protizápalovom účinku nikotínu alebo inej zložky tabakového dymu
(23). Nedávna štúdia však jasne dokazuje, že prevalencia akné u 896 pacientov bola
v porovnaní s nefajčiarmi výrazne vyššia u fajčiarov. Závažnosť priebehu akné závisí od
dennej spotreby cigariet (23, 43).
Prevencia
Okrem zamedzenia pôsobenia negatívnych faktorov na kožu je rovnako dôležitá denná
starostlivosť o kožu. Netreba zabúdať na dostatočnú dennú hydratáciu, a to vnútornú aj
vonkajšiu. Pleť by sa mala hydratovať kvalitnými prípravkami, mal by byť dostatočný prívod
tekutín a osoby by sa mali vyhýbať príliš horúcim sprchám, ktoré kožu šokujú (16).
V rámci sekundárnej prevencie je dôležité samovyšetrovanie (28). Včasná a správna
diagnostika ochorení kože je základom pre úspešnú liečbu (37). Dôležité je pohľadom
zisťovať akékoľvek zmeny na svojej koži – zmeny farby a hladkosti kože, nehojace sa defekty
kože, krvácanie, tvorbu šupín, pohmatom je dôležité všímať si zmeny tuhosti kože alebo
prítomnosti zatvrdlín a hrčiek v nej. Osobitnú pozornosť treba venovať znamienkam na koži,
najmä zmene ich farby (hlavne stmavnutiu) a náhlemu zväčšeniu, prípadne krvácaniu.
Pravidelným samovyšetrovaním sa koža stane dôverne známa, takže jedinec ľahko spozoruje
prípadnú zmenu od posledného vyšetrenia. Pri zistení takejto zmeny je nevyhnutné vyhľadať
lekára, ktorý zabezpečí všetky potrebné vyšetrenia. Nie každý zistený nález musí hneď
znamenať prítomnosť rakoviny, ale netreba strácať vzácny čas na liečbu prípadného
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rakovinového ochorenia. Väčšina zmien zistených pri samovyšetrovaní sú rôzne nenádorové
ochorenia alebo prednádorové stavy, ktoré sú všetky liečiteľné a vyliečiteľné. Ak by sa
samovyšetrovaním zistilo aj rakovinové ochorenie, bude v počiatočnom stupni vývoja (vo
včasnom štádiu), a teda dobre liečiteľné (28).
Dôležité je, aby mali fajčiari poznatky o škodlivých účinkoch fajčenia na kožu, ktoré by
ich mohli odradiť od tohto rizikového správania a zároveň viesť k zdravšiemu životnému
štýlu (48).
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NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A PSÍ ČICH1

D. Šubová, H. Kollárová
Ústav preventivního lékařství LF, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Vrozené vlastnosti psů jsou léta s úspěchy využívány v policejních, armádních nebo
civilních složkách na celém světě. Proč by tedy psí čich nemohl sloužit také v lékařství?
Stejně jako každá chemická sloučenina, tak i nádorová tkáň, vykazuje svůj specifický pach.
Tyto nově vznikající sloučeniny se v rámci nádorového onemocnění uvolňují z lidského
organismu do okolí. Potvrdilo se, že psi jsou schopní správně detekovat vzorky od lidí
s prokázaným zhoubným nádorovým či jiným onemocněním.
Předkládaná práce poskytuje stručný přehled o studiích, ve kterých psi svým čichem
detekují ze vzorků biologického materiálu různé druhy nádorového bujení u člověka, včetně
statistického vyhodnocení výsledků úspěšnosti.
Metoda provádění experimentů
Experimenty, kde se srovnává biologický materiál, se provádí ve specializovaných
laboratořích. Sada obvykle 5 vzorků, umístěných každý ve zvláštním kontejneru, je umístěna
buď v řadě nebo v kruhovém karuselu. Jeden vzorek je „pozitivní“, což je vzorek
od onkologického pacienta, a ostatní vzorky jsou odebrány od kontrolních, tj. vyšetřením
prokazatelně zdravých osob. Odebíraný biologický materiál může být buď vydechovaný
vzduch, kůže, tkáň nebo různé tělní tekutiny (krev, moč, stolice). Psi jsou cvičeni metodou
pozitivního posilování, založené na odměně. Denní trénink psů se skládá z předem
stanoveného počtu pokusů fázově několikrát denně. Vyhodnocování všech pokusů rozlišování
se pečlivě zaznamenává a často se natáčí i videozáznam. Celkové výsledky jsou vždy
statisticky zpracovány a vyhodnoceny.

1

Práce je podpořena grantem „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general actitioner´s
office“ Research Support Foundation, Vaduz.
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Výsledky – vybrané studie
První informace o možnosti využití čichu psů k diagnostikování nádorových onemocnění
byly publikovány v roce1989 na základě kazuistiky z USA (Florida). Rodinný pes soustavně
upozorňoval svého pána na mateřské znaménko na noze, které se měnilo ve zhoubnou lézi.
Publikování tohoto případu v prestižním časopisu Lancet bylo základním podnětem ke
zkoumání využitelnosti psího čichu v lékařství (1).
V roce 2004 již byly publikovány výsledky laboratorních experimentů se vzorky kůže a
melanomem změněné kůže, kdy během experimentu probíhalo srovnání výsledků označování
vzorků v laboratoři s kontaktním označováním odebraných lézí od onkologických pacientů,
umístěných v bandážích na těle zdravých lidí. Výsledky potvrdily shodu úspěšnosti
označování u obou způsobů detekce psím čichem (2). Ve stejném roce proběhl i další
experiment u nádorového onemocnění krve, kdy se senzitivitou 41 % byly testovány vzorky
moče u nemocných a zdravých osob (3).
V roce 2006, opět ve Spojených státech amerických, proběhly studie s možností využití
čichu psů u karcinomu plic a prsu, kdy se testovaly vzorky vydechnutého vzduchu
ve srovnání s provedenou biopsií (zlatý standard). U karcinomu plic byla senzitivita této
vyšetřovací metody 99 % a specificita také 99 %, u karcinomu prsu byla senzitivita 98 %
a specificita 88 %. Významným výstupem bylo zjištění, že uvedené výsledky úspěšnosti
označování psy byly podobné u všech 4 stádií sledovaných nádorových onemocnění (4).
Další experimenty proběhly v roce 2010 ve Švédsku, kdy se vyšetřovala krev a nádorová
tkáň u žen s karcinomem vaječníků. Kontrolní soubor tvořily ženy s jiným gynekologickým
nádorovým onemocněním. I zde byla validita sledovaných výsledků vysoká. U vzorků krve
byla senzitivita 100 % a specificita 98 %. U nádorové tkáně byly hodnoty senzitivity 100 % a
specificit 95 % (5).
V roce 2011 japonská studie u osob s karcinomem kolorekta prokázala, že v těle těchto
nemocných kolují specifické sloučeniny, které jsou tvořené nádorovou tkání a nejsou
ovlivněny kouřením ani jiným onemocněním. Testovaným vzorkem u nemocných byla stolice
a vydechovaný vzduch. U stolice byla senzitivita označení psím čichem 97 % a specificita
99 %. U vydechovaného vzduchu byly hodnoty senzitivity 91 % a specificity 99 %. Přesnost
označování byla významně vysoká i pro časná stádia kolorektálního onemocnění (6).
Další studie byly provedeny v roce 2012 v Německu a v Itálii. V německé studii se
sledoval karcinom plic ve vydechovaném vzduchu a i tato studie měla vysokou specificitu
93 %, ale výsledky byly ovlivněny podávanými léky, tabákovým kouřem a pachy z jídla.
Proto byla senzitivita výsledků pouze 71 % (7). Italská studie sledovala možnosti využití
psího čichu u včasné diagnostiky karcinomu prostaty a jako zkoumaný vzorek byla použita
moč. Senzitivita i specificita metody byla shodně 91 %. Experiment byl vyhodnocen jako
úspěšný i přes dva falešně pozitivní výsledky (8).
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Diskuse
Vyhodnotit preventivní účinky pouhé přítomnosti psů na lidské zdraví matematickou
metodou je pro obrovskou variabilitu faktorů nemožné. Ale to, že pes dokáže odhalit rakovinu
ze vzorků tkáně, dechu a tělních tekutin nebylo překvapením, protože využití čichu psů je
známo například z odhalování trestné činnosti nebo při hledání obětí během katastrof apod.
Pes díky výborně vyvinutému čichovému orgánu a po speciálním výcviku tak zastává funkci
pomocníka člověka. Výše vybrané studie naznačily, že je opravdu možné vhodným tréninkem
psů vytříbit jejich schopnost rozlišení a označení nádorové tkáně. Bylo by však neuvážené
spoléhat na psí čich jako na diagnostický nástroj nádorových onemocnění, protože ne veškeré
zkoumání mělo pozitivní výsledky. Byly také publikovány experimenty s nejasnými
výsledky, například když psi jako pozitivní označili vzorek od lidí s pachem vzniklým
případně z jiného onemocnění. Ovšem všeobecně platí, že při vzniku a růstu maligního
nádoru se produkuje v těle nespočet rozličných sloučenin a těkavých látek, které lze
analyticky detekovat a vyhodnocovat. Ať již přístrojově nebo alternativně prostřednictvím
psů. O validitě takových šetření vypovídá senzitivita a specificita předložených studií.
Závěr
Výsledky při označování vzorků biologického materiálu od onkologických pacientů
pomocí psího čichu jsou natolik významné, že vědci se již přes 20 let na různých místech
světa snaží dokázat, že právě psi mohou hrát v budoucnu svou diagnostickou roli. V této
souvislosti se zkoumá i případné zavedení nové skríningové metody pro včasnou diagnostiku
různých nádorových a jiných onemocnění. Psi totiž umějí označit jako pozitivní i vzorek od
člověka, kterému současným vyšetřením ještě nebylo onemocnění prokázáno, avšak novým,
následným a opakovaným vyšetřením se u tohoto již pacienta onemocnění opravdu prokázalo.
Vykazují tedy raná stádia nemocí nějaké nové a typické sloučeniny, které nynější
diagnostické přístroje ještě neumí detekovat?
V České republice se pro lékařské účely žádný podobný výzkum se psy ještě neprovádí.
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DO KOMPETENCIE MINISTERSTVA DOPRAVY,
VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

I. Dubrovová, M. Varmusová
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, Bratislava

Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi. Pokrýva 71 % zemského povrchu a spolu so
zásobami podzemnej a atmosférickej vody tvorí hydrosféru. Z tejto skutočnosti vyplýva i jej
význam a nevyhnutnosť pre existenciu života na Zemi (1). Napriek tomuto neodmysliteľnému
a nenahraditeľnému významu vody pre život, existuje, žiaľ, aj jej „negatívna“ stránka:
povodne, prívalové dažde, záplavy, krupobitia, zosuvy pôdy v dôsledku intenzívnych zrážok
sú celosvetovo i v podmienkach Slovenskej republiky najčastejšie sa vyskytujúce mimoriadne
udalosti. Dotknú sa takmer všetkých sfér života v postihnutých oblastiach a v mnohých
prípadoch priamo ohrozujú zdravie i životy ľudí.
Povodeň je zaplavenie väčších či menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z
brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo ju spôsobilo
náhle a neočakávané zmenšenie prietokového profilu koryta. Za povodeň sa nepovažuje také
zaplavenie územia, ktoré spôsobilo regulované vypúšťanie vôd z vodných tokov. Záplava je
vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorú spôsobilo vystúpenie pozemných vôd (stojatých
alebo tečúcich) zo svojho koryta alebo atmosférické zrážky (3).
Príčiny vzniku povodní
Udalosti, súvisiace s povodňami, sa objavili na pozadí dlhoročnej variability klímy a
nárastu nestability v dôsledku klimatickej zmeny. Okrem toho zmeny vo využívaní krajiny,
ekonomický vývoj a rapídny nárast celosvetovej populácie spôsobujú, že stále viac ľudí sa
ocitá v rizikových situáciách v dôsledku hydroklimatických udalostí. Nedávno vydaná mapa
vodnej bezpečnosti uvádza, že až 80 % svetovej populácie žije v územiach s vysokým
rizikom ohrozenia takzvanej „vodnej bezpečnosti“. Práve tento jav je zintenzívnený ľudskou
činnosťou (zmenami vo využívaní krajiny v riečnych povodiach, urbanizáciou, zvýšeným
odtokom z povodí, intenzívnou lesníckou a poľnohospodárskou činnosťou atď.). Aj na
Slovensku je výskyt povodní častým javom, ktoré spôsobujú v porovnaní s inými prírodnými
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katastrofami najvyššie škody (6). Príčiny povodní možno v zásade rozdeliť na objektívne
v dôsledku nepriaznivých klimatických a technických podmienok a subjektívne spočívajúce
v ľudských činiteľoch.
Dôležitým prvkom sú preto preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré
možno rozdeliť do dvoch základných skupín:
1. preventívne opatrenia v krajine a na vodných tokoch,
2. plány a organizačno-technické preventívne opatrenia (3).
Dejiny povodní
História povodní siaha do najstarších dejín ľudstva a má mytologický i reálny charakter. Potopa je
z mýtického hľadiska chápaná ako forma trestu. Jednou z prvých uvádzaných je potopa sveta (lat. diluvium).
Bolo to údajné zaplavenie celej Zeme spomínané v Biblii ako forma Božieho potrestania ľudstva za skazenosť.
Potopa sa vraj začala dažďom trvajúcim nepretržite 40 dní a potom ďalších 335 dní trvalo než voda opadla a
posádka archy mohla vystúpiť na pevninu. Podobná potopa sa opisuje aj v ďalších mytológiách po celom svete
(2).
Povodne v roku 2013 na Slovensku a v okolitých krajinách
Najväčšou historicky známou povodňou na Dunaji, vrátane územia dnešného Slovenska, je povodeň z
augusta roku 1501, spôsobená zrážkami na hornom povodí Dunaja. Považuje sa za trojtisícročnú vodu (5).
Známa je aj tzv. „dušičková povodeň“, ku ktorej došlo v novembri 1787. Z iných oblastí Slovenska možno
spomenúť napr. veľké povodne v údolí Váhu. Jedna z najsilnejších sa odohrala 26. augusta 1813, pri ktorej
prišlo o život najmenej 243 ľudí a boli zaznamenané vysoké škody na majetku. Na Slovensku sme našťastie
zatiaľ nezaznamenali žiadnu haváriu veľkých priehrad. Došlo však k deštrukcii niektorých menších účelových
vodných nádrží (3). Na prelome mája a júna 2013 postihli ničivé povodne Nemecko, Rakúsko, Českú republiku i
Slovensko. Na Slovensku bola najhoršia situácia v Bratislave a okolí. V stanici Bratislava dosahovala v sobotu 1.
júna 2013 hladina toku Dunaj 662 cm, čo je úroveň zodpovedajúca prvému stupňu povodňovej aktivity. SHMÚ
pre Bratislavu vydal v tejto súvislosti výstrahu pred povodňami. Hydrometeorológovia namerali stúpajúci Dunaj
na úrovni 1 031 centimetrov (viac ako v roku 2002). Postupne kulminoval Dunaj po celej dĺžke toku na našom
území, z miest boli sledované predovšetkým Komárno a Štúrovo. Hladina Moravy v stanici Devínska Nová Ves
vystúpila na 490 cm (4).
Tab. 1. Zdravotné riziká, ich príčiny a priame zdravotné dôsledky povodní
Zdravotné riziká
Strhnutie ľudí prúdom vody

Vystavenie studenej vode

Príčina
Nečakaná povodňová vlna bez
varovania, nedostatočne zabezpečené
záchranné práce, rizikové správanie
Splachy z okolia, vyplavenie
kanalizácie, priemyselných skládok,
poľnohospodárskych podnikov
Povodne pri topení snehu

Nadmerná psychická a fyzická
záťaž

Existenciálne ohrozenie,
záchrana života a osobného majetku

Vystavenie znečistenej vode

Zdravotné dôsledky
Zranenia,
smrť utopením
Infekcie kože, nosa, uší, očných
spojiviek, kožné afekcie (alergické,
poleptanie a pod.)
Šok, zástava srdca, podchladenie až
smrť podchladením
Fyzická a psychická vyčerpanosť
organizmu, psychické zlyhanie

Zdroj: http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/SK/2011/1/Koppova.pdf

Príčiny, zdravotné riziká a dôsledky povodní
Povodne sa dotknú takmer všetkých sfér života v postihnutých oblastiach a v mnohých
prípadoch priamo ohrozujú zdravie i životy ľudí. Dôsledky povodní sa posudzujú podľa
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kritérií priamych účinkov vodného prúdu na okolité prostredie vrátane ľudí (tab. 1) a
nepriamych účinkov ktoré sa prejavujú po opadnutí vody (tab. 2)
Tab. 2. Zdravotné riziká, ich príčiny a nepriame zdravotné dôsledky povodní
Zdravotné riziká
Kontaminácia pitnej vody

Kontaminácia požívatín
a poľnohospodárskych plodín
Únik chemických látok

Nahromadenie odpadu
organického a anorganického
pôvodu
Premnoženie komárov a iného
obťažujúceho hmyzu
Migrácia zvierat, najmä
hlodavcov
Zvýšený psychický a fyzický
stres
Vlhké obytné prostredie
s výskytom plesní

Príčina
Preniknutie povrchových vôd do
vodných zdrojov a vodovodnej siete,
vyplavenie kanalizácie

Zdravotné dôsledky
Vznik a šírenie ochorení
prenosných vodou – hepatitída A,
dyzentéria, brušný týfus, iné
hnačkové ochorenia bakteriálneho
a vírusového pôvodu.
Zaplavenie požívatín, záhradiek na
Vznik a šírenie infekčných ochorení
pestovanie zeleniny, ostatných plôch na a intoxikácia chemickými látkami
pestovanie poľnohospodárskych plodín
Zaplavenie priemyselných
Akútna intoxikácia chemickými
a poľnohospodárskych podnikov,
látkami, v prípade kontaminácie
skládok, splachy
perzistentnými látkami riziko
z komunikácií
chronických účinkov
Naplavenie odpadov, nánosy, kaly,
Vznik a šírenie infekčných
uhynuté zvieratá
ochorení, inhalácia výparov, kožné
afekcie
Zaplavenie a nedostatočné vyčistenie
Vznik a šírenie infekčných ochorení
vonkajších priestorov a priestorov
budov od nánosov a kalov
Pud sebazáchovy
Vznik a šírenie infekčných ochorení
(leptospiróza, besnota, tularémia,
toxoplasmóza)
Strata blízkych osôb, vážne zranenia,
Nárast psychických ochorení
strata osobného majetku
Nedostatočné vyčistenie a vysušenie
Zhoršenie priebehu chronických
vnútorných priestorov
respiračných ochorení, zvýšená
akútna respiračná chorobnosť,
alergizácia

Zdroj:http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/SK/2011/1/Koppova.pdf

Legislatívne zabezpečenie ochrany pred povodňami v SR
Výskyt povodňových situácií na území Slovenska má dlhú a pomerne bohatú históriu.
Relatívny „povodňový pokoj“ v 80. a do polovice 90. rokov 20. storočia spôsobil, že sme si
nebezpečenstvo hroziace z povodňových situácií neuvedomovali, resp. možno sme ho až
podceňovali. Ich znovuobjavenie preto prežívame oveľa intenzívnejšie. Ochrana pred
povodňami je v Slovenskej republike pomerne podrobne upravená zákonmi a predpismi na
všetkých úrovniach štátnej správy. Zákon ustanovuje opatrenia na ochranu pred povodňami,
povinnosti pri manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní
na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, ako
plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami, ďalej povinnosti a práva orgánov
štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších územných celkov a obcí. Ďalej
ustanovuje povinnosti a práva právnických osôb ako i fyzických osôb – podnikateľov a
fyzických osôb pri ochrane pred povodňami a zodpovednosť za porušenie uložených
povinností. Sú to najmä:
− Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 o priestupkoch v
znení neskorších predpisov
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− Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
− Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami preberá do legislatívy SR smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente
povodňových rizík.
− Zákon o ochrane pred povodňami č. 666/2004 Z. z.
− Zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane
Základnými dokumentmi, podľa ktorých sa postupuje pri ochrane pred povodňami sú
povodňové plány. Vyhotovujú sa na všetkých stupňoch povodňových orgánov.
Verejné zdravotníctvo je do systému ochrany pred povodňami priamo zapojené účasťou
orgánov na ochranu zdravia, ktoré sú členmi povodňových komisií na všetkých stupňoch
povodňových orgánov. Pôsobia predovšetkým na znižovanie zdravotných rizík spôsobených
nepriamymi účinkami povodní.
Úlohou verejného zdravotníctva je cielené identifikovanie a znižovanie zdravotných rizík
spôsobených povodňami systémom zvýšeného štátneho zdravotného dozoru vykonávaného
v súlade s kompetenciami orgánov na ochranu zdravia ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných
ochorení, opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách
a mimoriadnych situáciách).
Musí sa vykonávať bez omeškania (zisťovanie zdravotných rizík, návrh opatrení a ich
realizácia), komplexne (postihnutie všetkých zistených zdravotných rizík), dostatočne dlho
(počas celej doby pretrvávania ohrozenia zdravia ľudí), so zabezpečením kontroly účinnosti
už vykonaných opatrení. Opatrenia sa ukladajú v kľúčových oblastiach, ktoré môžu
významným spôsobom ovplyvniť zdravie ľudí. Ide predovšetkým o zásobovanie pitnou
vodou, zásobovanie potravinami, odstraňovanie odpadov a asanácia objektov, kontrola
prenášačov chorôb a obťažujúceho hmyzu, kontrola stavu zaobchádzania s nebezpečnými
chemickými látkami, komunikovanie s verejnosťou, monitorovanie výskytu infekčných
ochorení a účinnosti realizovaných hygienických opatrení. Dôležité je dodržiavanie
povinnosti hlásenia výskytu infekčných ochorení, kontrola účinnosti realizovaných
hygienických opatrení objektívnymi metódami, vrátane odberov vzoriek komodít a ich
laboratórnych analýz (3).
Úloha a postup MDVRR SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pri zabezpečení ochrany
verejného zdravia počas povodňovej situácie na Dunaji v júni 2013
MDVRR SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ďalej len MDVRR SR) pri zabezpečení
ochrany verejného zdravia ako orgán verejného zdravotníctva kompetentný na výkon štátneho
zdravotného dozoru (ďalej ŠZD) na úseku vodnej dopravy realizoval v zmysle vyššie
uvedeného zvýšený ŠZD v povodňou dotknutých priestoroch na území Bratislavy a Komárna.
V týchto oblastiach vykonávajú svoju činnosť spoločnosti Slovenská plavba a prístavy,
Slovenská plavba a prístavy – Lodná osobná doprava, Verejné prístavy a štátna plavebná
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správa (orgán štátnej správy). Dotknuté priestory z hľadiska charakteru ich účelu a v nich
vykonávanej činnosti možno rozdeliť na :
− pracovné priestory (administratívneho i výrobného charakteru resp. opravárenské dielne,
sklady, zázemie so šatňami a zariadeniami na osobnú hygienu zamestnancov),
− priestory na plnenie plavidiel vodou (hydranty),
− priestory zariadení spoločného stravovania (reštaurácia a bufet v kamenných budovách
bufety na výletných lodiach),
− priestory pre verejnosť (Osobný prístav Bratislava).
Tieto priestory boli aj predmetom kontrol v rámci ŠZD.
Manažment ŠZD z chronologicko-organizačného hľadiska prebiehal nasledovne:
Usmernenie vedúceho hygienika rezortu na ochranu zdravia v súvislosti s povodňovou
situáciou na rieke Dunaj, jún 2013 (ďalej len Usmernenie MDVRR SR) bolo vydané pred
kulmináciou hladiny Dunaja v Bratislave, adresované vyššie uvedeným subjektom. Obsahom
boli hygienické požiadavky týkajúce sa osobnej hygieny (s poučením o najčastejších
možných prenosných chorobách súvisiacich s povodňami), podmienok používania vody,
postupov pri sanitácii vodných zdrojov a hydrantov určených na plnenie plavidiel vodou,
zásady likvidácie následkov povodní v budovách, likvidácie odpadov a pod., vrátane
postupov pri vykonávaní sanitácie). ŠZD sa vo vyššie uvedených priestoroch dotknutých
povodňou na území Bratislavy a Komárna vykonal bezprostredne po opadnutí povodňovej
vlny. Kontrolné odbery vôd z budov, zariadení spoločného stravovania, z hydrantov na
plnenie plavidiel vodou, plniacich hadíc a z plavidiel sa vykonali bezprostredne po opadnutí
povodňovej vlny.
Spolu sme odobrali 28 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenie, vrátane následných
kontrolných vyšetrení, v rozsahu vyšetrenia mikrobiologických a biologických ukazovateľov,
teploty a obsahu voľného chlóru.
Výsledky laboratórnych vyšetrení vzoriek vody
Z celkového počtu odobratých vzoriek vody sme v 7 prípadoch zistili nevyhovujúce
výsledky (vyhodnotené v zmysle Nariadenia 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 v znení neskorších predpisov). Všetky odberové miesta boli napojené na
verejnú vodovodnú sieť. Vo väčšine prípadov išlo o nevyhovujúce hodnoty mikroorganizmov
kultivovateľných pri 22 °C a mikroorganizmov kultivovateľných pri 37 °C, v 2 prípadoch bol
zistený nález živých organizmov a 1 prípade nález koliformných baktérií. I keď vo všetkých
prípadoch išlo o ukazovatele limitované medznou hodnotou, s ohľadom na rizikovú situáciu,
ako i na zistené počty KTJ, používanie vody v daných prípadoch sme povolili až po vykonaní
príslušných sanitačných opatrení a po negatívnych výsledkoch opakovaných vyšetrení.
V dvoch prípadoch sme zistili nevyhovujúce nálezy mikroorganizmov kultivovateľných pri
22 °C a mikroorganizmov kultivovateľných pri 37 °C aj pri opakovanom vyšetrení. Príčinou
je pravdepodobne dlhodobý nízky odber vody na konkrétnom pracovisku, vedúci k stagnácii
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vody vo vodovodnom potrubí, ďalej možné pomnoženie mikroorganizmov pri zvýšenej
teplote prostredia a následne i teplote stagnujúcej vody v potrubí (miestami až 15 – 20 °C).
Z výsledkov vykonaných kontrol a vyšetrení vzoriek vody vyplývajú nasledovné zistenia:
Pred začatím ŠZD boli všetci kompetentní zamestnanci oboznámení s obsahom
Usmernenia MDVRR SR a realizovali plnenie jednotlivých opatrení. Najviac poškodené boli
objekty opravárenských dielní, skladov, zázemia so šatňami a zariadeniami na osobnú
hygienu zamestnancov (navlhnuté, poškodená statika, výskyt lezúceho hmyzu). Hydranty na
plnenie plavidiel vodou boli vo všetkých lokalitách kompletne zaplavené. Výletné plavidlá
neboli poškodené, turisti boli evakuovaní. Skladové priestory reštaurácie v Osobnom prístave
v Bratislave boli preventívne vyprázdnené a skladované suroviny boli preventívne
premiestnené do iných vyhovujúcich priestorov. V súvislosti s povodňovou situáciou nebol zo
sledovanej oblasti hlásený výskyt prenosných chorôb.
Záver
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami ostáva táto problematika otvorená – zo strany
MDVRR SR – Útvaru vedúceho hygienika rezortu sa budú do konca roka 2013 vykonávať
ďalšie kontroly zamerané na plnenie opatrení pri odstraňovaní škôd po povodniach tak, aby sa
dodržali príslušné legislatívne ustanovenia na hygienické požiadavky pre pracoviská,
vnútorné prostredie budov, ako i zariadenia spoločného stravovania.
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POKLES VAKCINÁCIE PROTI KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDE1

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

Kliešťovú encefalitídu (KE) vyvoláva vírus kliešťovej encefalitídy (VKE) z rodu
Flavivirus čeľade Flaviviridae. Rezervoárom vírusu sú najčastejšie zvieratá žijúce vo voľnej
prírode (vysoká zver, líšky, hlodavce). V prenose ochorenia sa však môžu uplatniť aj domáce
zvieratá (kozy, ovce a hovädzí dobytok). Prenášačom vírusu je kliešť z rodu Ixodes vo
všetkých vývojových formách. Nakaziť sa možno aj konzumáciou tepelne neupraveného
mlieka infikovaných domácich zvierat.
Aktívna imunizácia je najúčinnejšou metódou prevencie KE. Na trhu sú k dispozícii
inaktivované vakcíny s 95 – 99 % účinnosťou pre dospelých a deti pod názvom FSMEIMMUN (Baxter, Austria) a ENCEPUR (Novartis, Germany) (obr. 1). Tieto vakcíny obsahujú
purifikovaný VKE, pomnožený na bunkách kuracích zárodkov alebo kuracích fibroblastoch,
inaktivovaný formaldehydom a adsorbovaný na hydroxid hlinitý. V súčasnosti sa na
Slovensku používa FSME-IMMUN 0,5 ml, vhodná pre deti od 16 rokov a dospelých. Pre deti
od 1 roka do 16 rokov sa používa vakcína FSME-IMMUN 0,25 ml s polovičným množstvom
antigénu (1, 2, 10 – 13). Cieľom prezentovanej práce je poukázať na pokles očkovanosti proti
kliešťovej encefalitíde v populácii detí do 15 rokov za obdobie rokov 2008 – 2012.

Obr. 1. Vakcíny FSME-IMMUN a ENCEPUR (10 – 13).

1

Práca podporovaná grantmi VEGA MŠ SR 1/0198/13 a 1/0011/14
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Materiál a metódy
K získaniu údajov sme použili Výročné správy z rokov 2008 – 2012 z webových stránok
Úradu verejného zdravotníctva SR (6) a Epidemiologického informačného systému (4).
Výsledky
Podľa dostupných údajov zo správy ÚVZ SR bolo celkovo zaočkovaných proti KE
v rokoch 2008 – 2011: 15 364, 17 093, 14 025, 10 242 detí do 15 rokov. Za rok 2012 je na
Slovensku očkovaných len 8 491 detí (jednou dávkou 1 276, dvoma dávkami 2 137, troma
dávkami 2 715 a revakcinovaných 2 363), čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2009
(n = 17 093) o viac ako 50 % (obr. 1) (4, 6). Údaje o vakcinácii dospelých nie sú k dispozícii,
ale uvádza sa, že vakcinačné pokrytie na Slovensku je 1 % (1,3/100 000), pričom najvyššie
vakcinačné pokrytie je v Rakúsku – 88 % (1, 2).

Obr. 1. Počet vakcinovaných detí do 15 rokov proti KE od 2008 – 2012 (4, 6).

Indikácie vakcinácie
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie v endemických oblastiach (≥ 5
prípadov/100 000 obyv./rok) všetkých vekových skupín, vrátane detí. Ľudia cestujúci do
endemických oblastí by mali zvážiť vakcináciu, ak budú vykonávať pracovné aktivity vo
vonkajšom prostredí (9, 14).
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde patrí medzi povinné a odporúčané u osôb
profesionálne vystavených riziku nákazy a očkovanie na vlastnú žiadosť.
Povinne proti kliešťovému zápalu mozgu sa očkujú osoby, ktoré sú profesionálne
vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, napr. zamestnanci virologických
laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.
Vakcinácia je podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z. z. len
odporúčaná, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovému zápalu mozgu u osôb,
ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu
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(zamestnanci lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a
škôl, poľnohospodárski zamestnanci, zememerači, geológovia, značkári turistických
chodníkov, zamestnanci horských chát a lanoviek, zamestnanci rekreačných zariadení,
príslušníci Policajného zboru a colníci, profesionálni vojaci a vojaci v zálohe povolaní na
výkon mimoriadnej služby, zamestnanci, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a
údržbou železničných dráh).
Na vlastnú žiadosť osoby alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu možno očkovať aj v
iných prípadoch, ako bolo vyššie uvedené. O vhodnosti takého očkovania rozhoduje lekár (8).
Schéma vakcinácie
Základné očkovanie sa skladá z troch dávok, ktoré sa aplikujú do svalu ramena, a to o 1 –
3 mesiace po prvej dávke a o 5 – 12 mesiacov po druhej dávke. Tesne pred nastupujúcou
sezónou aktivity kliešťov alebo v sezóne sa môže použiť aj zrýchlená očkovacia schéma. Pri
použití tejto schémy sa druhá dávka podá už po 14 dňoch po prvej dávke, ako je vidieť na
zrýchlenej očkovacej schéme (obr. 2).

Obr. 2. Schéma vakcinácie proti KE (9).

Ochrana proti ochoreniu nastupuje asi 14 dní po druhej dávke. Po tretej dávke ochrana
pretrváva 3 roky. Pre zachovanie odolnosti je dôležité, aby dochádzalo k pravidelnému
preočkovaniu jednou dávkou po 3 – 5 rokoch (tzv. booster imunizácia) (9, 14).
Komplikácie po vakcinácii
Po podaní vakcíny sa môže objaviť začervenanie, bolesť, niekedy aj zväčšenie
regionálnych lymfatických uzlín. Po prvej dávke sa môže objaviť horúčka nad 38 °C, bolesti
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hlavy, zvracanie. Tieto symptómy ustupujú do 72 hodín a pri ďalších dávkach k nim
nedochádza (9, 14).
Kontraindikácie vakcinácie
Kontraindikácie vakcinácie sú inkubačná doba infekčného ochorenia, epidemický výskyt
infekčnej choroby, anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v
súvislosti s predchádzajúcim očkovaním, rekonvalescencia po prekonanej chorobe, liečba
imunosupresívami. U tehotných a dojčiacich žien nie je overená bezpečnosť očkovania,
odporúča sa v tomto období neočkovať. Absolútnou kontraindikáciou je známa alergia na
niektorú zo zložiek vakcíny (napr. vaječný bielok, neomycín, tiomersal atď.) (9, 14).
Diskusia a závery
Pokles vakcinačného pokrytia populácie proti KE môže sčasti súvisieť s nárastom
antivakcinačných aktivít, alebo s odmietaním očkovania rodičmi detí. Vlnu protiočkovacích
postojov vyvolali informácie o škodlivosti očkovania. Antivakcinačné kampane sú
v súčasnosti atraktívnou tematikou. Klasickým príkladom protivakcinačných kampaní je
webová stránka www.edusan.cz, ktorej základnou snahou je spochybnenie významu
očkovania alebo prezentovanie dôvodov, prečo je očkovanie rizikovým úkonom.
Z pohľadu medicínskeho, ale i etického a morálneho možno v súčasnosti ako dôvod
neočkovania dieťaťa akceptovať len zdravotné kontraindikácie. Kampane proti očkovaniu
nemožno podceňovať, keďže ich aktivisti pri svojej prezentácii pred odbornou a laickou
verejnosťou často používajú argumentáciu založenú na pseudovedeckých dôkazoch, resp.
reálnych, ale z celkového kontextu vytrhnutých skutočnostiach (4, 6).
Okrem iného, pokles vakcinačného pokrytia populácie proti KE súvisí aj s tým, že toto
očkovanie podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z. z. je len odporúčané.
Nezáujem o vakcináciu súvisí aj so socio-ekonomickými faktormi, napr. insolventnosťou
populácie, pretože vakcína nie je plne hradená zdravotnými poisťovňami. V súčasnosti
poisťovňa Dôvera prepláca 3. dávku po predložení dokladu o zaplatení všetkých troch dávok
a poisťovňa Union prepláca 50 % z každej dávky (3, 5, 7).
Negatívne aspekty očkovania sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu
ochorenia. Vzhľadom na vysokú účinnosť vakcíny proti KE je pravdepodobnosť nákazy
očkovaného jedinca infikovaným kliešťom alebo infikovanými potravinami minimálna.
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BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN BALENÝCH V PAPIEROVÝCH
A KARTÓNOVÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOCH

M. Syčová, R. Rosipal
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce
do kontaktu s potravinami, Poprad

Papier, kartón a lepenka sú materiály, ktoré sa v prevažnej miere používajú ako
sekundárny obalový materiál, ako primárny obalový materiál sa používajú na balenie suchých
potravinárskych výrobkov. Kontaminácia potravín môže pochádzať zo základnej suroviny
(prírodné celulózové vlákna, resp. regenerované vlákna z výroby a spracovania zberového
papiera a lepenky), ale aj z papierenských chemických prostriedkov, ktorými sú: plnivá,
zrážacie, fixačné a retenčné prostriedky, dispergačné, flotačné a odpeňovacie prostriedky,
konzervačné a opticky zjasňujúce prostriedky atď.
Súčasný celosvetový trend smeruje k zabezpečeniu bezpečnosti potravín a tým
k maximálnej ochrane zdravia spotrebiteľa. Jedným z aspektov zaručenia bezpečnosti
potravín from farm to fork je aj zabezpečenie bezpečnosti materiálov a predmetov určených
na styk s potravinami (FCM) vo vzťahu k migrácii látok, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí,
spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín, alebo spôsobiť zhoršenie senzorických
vlastností potravín.
Za posledných 5 rokov sa v Európe vyskytlo niekoľko tzv. obalových kríz, ktoré
vyplývali z migrácie fotoiniciátorov (ITX – 2-izopropyltioxantón, BP – benzofenón a 4-MPB
– 4-metylbenzofenón) z kartónových obalových materiálov do potravín. Fotoiniciátory sú
často používané zložky tlačiarenských farieb, ktoré sa používajú pri UV potlači vonkajších
vrstiev papierových a kartónových obalových materiálov. Ich použitie je rozšírené vzhľadom
na kratší čas sušenia obalov po potlači v porovnaní s použitím tradičných farieb na báze
rozpúšťadiel alebo vodorozpustných farieb. Vzhľadom na ich prchavosť môže dochádzať
k migrácii fotoiniciátorov z vonkajšej potlačenej plochy obalových materiálov cez primárny
obalový materiál. Primárne obalové materiály (teda tie, do ktorých sa potravina balí priamo),
ako napr. PP alebo multivrstvové obalové materiály nie sú vhodná bariéra, ktorá zabraňuje
prechodu látok z potlače do potravín. Tieto skutočnosti mali veľký ekonomický dopad –
milióny potravín bolo stiahnutých z obehu. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k monitoringu
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obsahu fotoiniciátorov v obalových materiáloch a v nich balených potravín za účelom prijatia
prijateľných legislatívnych predpisov na ochranu zdravia spotrebiteľov.
Materiál a metódy
Odber vzoriek: vzorky potravín balených v papierových a kartónových obalových
materiáloch sme odobrali v distribučnej sieti, pričom odber vzoriek sa riadil určitými vopred
vyšpecifikovanými kritériami, ktorými sa malo dosiahnuť:
− čo najširšie pokrytie sortimentu potravinárskych výrobkov dostupných na našom trhu,
− pokrytie cenovej rôznorodosti výrobkov (odber lacnejších, ale aj drahších potravín),
− pokrytie rôznorodosti použitia primárneho obalového materiálu (plastová fólia, vanička
z PS + plastová fólia, resp. priame balenie bez použitia funkčnej bariéry).
Cieľom projektu bola kontrola bezpečnosti papierových a kartónových obalových
materiálov vo vzťahu k migrácii určitých fotoiniciátorov, ktoré môžu migrovať
z tlačiarenských farieb cez primárny obalový materiál používaných na vrchnú potlač
papierových a kartónových obalových materiálov. Projekt bol realizovaný v rokoch 2010 –
2014 v niekoľkých fázach, ktoré zahŕňali kontroly u výrobcov papierových a kartónových
obalových materiálov, zavedenie metód na analytické stanovenie 7 fotoiniciátorov a samotný
monitoring výskytu týchto fotoiniciátorov v potravinách a obalových materiáloch.
Podmienky testovania: 24 h, 70 °C, acetonitril, extrakt testovaný HPLC/DAD.
Výsledky a diskusia
V máji roku 2010 bol vykonaný monitoring používania tlačiarenských farieb
obsahujúcich 4-metylbenzofenón a benzofenón formou kontroly dokumentácie u výrobcov:
− papierových a kartónových obalových materiálov určených na priamy ale aj nepriamy
styk s potravinami,
− kombinovaných obalových materiálov určených na priamy, ale aj nepriamy styk
s potravinami, ktorých jedna vrstva pozostáva z potlačeného papiera alebo kartónu.
Kontroly vykonali pracovníci RÚVZ u 18 výrobcov v SR. Výsledkom kontrol bolo
zistenie, že výrobcovia nepoužívajú pri potlači BP a 4-MPB.
V roku 2010 sa v NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami vykonal
cielený monitoring výskytu a migrácie benzofenónu z papierových a kartónových obalových
materiálov do potravín. V rámci monitoringu benzofenónu v papierových a kartónových
obalových materiáloch a potravinách bolo celkovo laboratórne vyšetrených 26 vzoriek:
− 13 potravinárskych výrobkov,
− 13 papierových obalových materiálov, v ktorých boli potraviny balené, pričom obsah
benzofenónu v potravinách bol nedetekovateľný a obsah benzofenónu bol v 9 papierových
obalových materiáloch v rozsahu 0,26 – 0,69 mg/kg.
V roku 2011 bol monitoring rozšírený o ďalších 6 fotoiniciátorov, spolu bolo
analyzovaných 7 fotoiniciátov. V rámci monitoringu 7 fotoiniciátorov v papierových
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a kartónových obalových materiáloch a potravinách v rokoch 2012 – 2013 bolo celkovo
laboratórne vyšetrených 110 vzoriek: 55 potravinárskych výrobkov a 55 papierových
obalových materiálov, v ktorých boli potraviny balené.
−
−

−
−
−
−

Celkové hodnotenie:
obsah 4-hydroxybenzofenónu (4-HBP) a 2-hydroxybenzofenónu (2-HBP) bol
nedetekovateľný v obalových materiáloch aj v potravinách,
obsah benzofenónu (BP) bol stanovený nad medzou detekcie v 28 obalových materiáloch,
pričom migráciu tohto fotoiniciátora do potravín sme zaznamenali u 2 potravinách
(sušienky 0,52 mg/kg, ochutená ryža 1,55 mg/kg),
obsah 4-metylbenzofenónu (4-MBP) bol stanovený v 11 obalových materiáloch, z ktorých
ale nemigroval do potravín a bol v nedekovateľnom množstve,
obsah 4-benzoylbifenylu (PBZ) (ITX) bol stanovený v 3 obalových materiáloch, pričom
obsah bol stanovený v 1 potravine (0,69 mg/kg),
obsah 2-izopropyltioxantónu (ITX) bol stanovený v 3 obalových materiáloch, pričom
obsah bol stanovený v 1 potravine (0,34 mg/kg),
obsah quantacure (QTC – EHDAB – 2-etyl(hexyl-4-dimetylaminobenzoát) bol stanovený
v 1 obalovom materiáli, pričom v balenej potravine bol jeho obsah nedetekovateľný (obr.
1).
30
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Obr. 1. Monitoring fotoiniciátorov v obaloch a potravinách v rokoch 2010 – 2012

7%
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podiel obalov, v ktorých boli stanovené PTs

podiel potravín, v ktorých boli stanovené PTs

Obr. 2. Výskyt fotoiniciátorov v obalových materiáloch
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Obr. 3. Výskyt fotoniciátorov v potravinách

Na obr. 1 sú znázornené počty pozitívnych vzoriek obalov a potravín z celkového počtu
vyšetrených vzoriek v období rokov 2010 – 2012. Až v 46 vzorkách obalov (46 %) sme zistili
prítomnosť fotoiniciátora (obr. 2). Minimálne jeden fotoiniciátor sme zistili aj v 4 vzorkách
potravín, t.j. v 7 % zo všetkých vyšetrených vzoriek potravín v období rokov 2010 – 2012
(obr. 3).
Schematické znázornenie spôsobu migrácie fotoiniciátorov z potlače do obalov a potravín,
ako aj detekované množstvá benzofenónu, 4-benzoylbifenylu (PBZ) a 2-izopropyltioxantónu
(ITX) uvádzame na obr. 4 a 5.
papierový obal

papierový obal
Ryža
ochutená

Sušienky
0,52
mg/kg

plastový obal

plastový obal
1,55
mg/kg

potravina

potravina

V obale 39,18 mg/kg

V obale 39,18 mg/kg

Obr. 4. Grafické znázornenie migrácie benzofenónu do sušienok a ochutenej ryže
PBZ v obale 1,05 mg/kg

papierový obal
0,69 mg/kg
Ovsené vločky

plastový obal

0,34 mg/kg

potravina
ITX v obale 0,08 mg/kg

Obr. 5. Grafické znázornenie migrácie 4-benzoylbifenylu (PBZ) a 2-izopropyltioxantónu (ITX)
do ovsených vločiek

Záver
Cieľom projektu bolo preukázať bezpečnosť rôznych druhov potravín, balených
v papierových a kartónových obalových materiáloch, vo vzťahu k migrácii určitých
fotoiniciátorov z vonkajšej potlače. Z našich výsledkov vyplynulo, že do potravín migrovali
v detekovateľnom množstve BP, 4-MBP, PBZ, ITX, QTC a konkrétne v detekovateľnom
množstve migroval benzofenón (do sušienok a ochutenej ryže) a 4-benzoylbifenylu (PBZ) a
2-izopropyltioxantónu (ITX) (do ovsených vločiek). Z tohto dôvodu považujeme za potrebné
legislatívne upraviť používanie fotoiniciátorov a ich obsah v obalových materiáloch.
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NÁVRH METÓDY POSÚDENIA INDIVIDUÁLNEJ ADAPTÁCIE PRACOVISKA
PRE PRÁCU POSEDIAČKY1
K. Hatiar1, V. Bršiak2
1

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta
so sídlom v Trnave, STU Bratislava
2
PZS ProBenefit, s.r.o., Púchov

Naše výskumy ukazujú, že vplyv práce a pracovných polôh na výskyt ťažkostí a chorôb
podporno-pohybového systému (ďalej PPS) zamestnanca je veľmi významný. Motiváciou pre
vypracovanie tohto materiálu boli inštrukcie ohľadom pracovných polôh pre študentov
v dennej tlači (obr. 1) ale aj školenia BOZP kde sú účastníkom podávané nepostačujúce
informácie o správnom sedení pri práci.
A

B

Obr. 1. Príklad informácií o polohách tela pri práci na počítači posediačky poskytovaných verejnosti na
Slovensku: A – masmédiami (7); B – v rámci materiálov a školení BOZP (8).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že metódy, ktoré sa v súčasnosti
používajú na hodnotenie pracovísk pre prácu posediačky, neumožňujú dostatočne posúdiť, do

1

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0448/13 (1428) „Transformácia ergonomického
programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS a HSM“
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akej miery zodpovedajú telesnej stavbe používateľa a umožňujú individuálnu adaptáciu
užívateľom. To je dôvod, prečo sa zaoberáme touto problematikou.
Práca človeka a jej nároky
Obdobie od začiatkov evolúcie človeka do začiatkov vedeckej a technickej revolúcie v 17. a 18. storočí
možno označiť za obdobie spontánnej adaptácie práce a pracovných podmienok človeku.
Naši predchodcovia sa v priebehu evolúcie až do obdobia intenzívneho rozvoja poľnohospodárstva po
poslednej dobe ľadovej živili ako lovci a zberači. Tento spôsob zabezpečovania potravy pre jedného jedinca,
napr. v podmienkach Európy, vyžadoval denne prejsť veľké vzdialenosti. Pri tom bolo potrebné vykonávať
pestrú paletu aktivít s rôznymi úrovňami fyzických i psychických nárokov.
Práca pastierov a roľníkov, ktorí sa príležitostne venovali aj lovu, už nebola taká pestrá a z hľadiska
psychických nárokov sa tu častejšie vyskytovali jednotvárne fyzicky náročné práce. Remeselníci mali možnosť
sami rozhodovať o svojom individuálnom pracovnom tempe. Mohli sa stretať s výsledkami svojej práce, v čom
bol pre nich motivačný potenciál. V tomto období cez postupné inovácie a ich priame overovanie v praxi vznikli
všetky remeselné postupy a základné typy náradia, ktoré sa poväčšine používajú doposiaľ.
Nástup vedecko-technickej revolúcie dočasne zastavil uvedené prirodzené postupy. Uplatnené vynálezy
strojov a zariadení vytvorili podmienky pre vznik hromadnej výroby. Zároveň sa stratili možnosti individuálnej
adaptácie práce a pracovných nástrojov pracovníkmi. Technické úpravy strojov už mohli vykonávať len
kvalifikovaní odborníci. Toto obdobie prinieslo negatíva ako vysoké pracovné tempo, vynútené pracovné polohy
a tým aj zvyšovanie fyzických i psychických nárokov práce.
V priemysle honba za vyššou produktivitou práce prináša vysoké pracovné tempo, vynútené pracovné
polohy, zoštíhľovanie výroby, zmenšovanie počtu pracovných úkonov na pracoviskách prevažne synchrónnych
montážnych liniek, kde človeka negatívne ovplyvňuje popri fyzickom zaťažení aj vplyv monotónie. Práca takto
prestáva človeka rozvíjať a stáva sa nutným zlom, nevyhnutným na zabezpečenie obživy. Sprievodným znakom
je tu dezilúzia obyvateľstva, často aj znížená odolnosť organizmu a zvyšovanie výskytu civilizačných chorôb.
Uvedený vývoj sa stále viac spája s využívaním výpočtovej techniky. Okrem iného prináša aj ďalšie
zvyšovanie nárokov práce na podporno-pohybový systém (PPS) človeka. Práca pri počítači sa vykonáva
väčšinou posediačky, často vo vynútených pracovných polohách. Využívajú sa pri tom vysoko sofistikované
programy, ktoré človeka často odtrhávajú od reality natoľko, že prestane vnímať signály CNS o preťažovaní
častí PPS v podobe pocitu nepohodlia, únavy, tŕpnutia a prípadne aj bolestí v preťažovaných telesných častiach.
To je zrejme dôvod, prečo sme u ľudí pracujúcich pri počítačoch v rámci našich výskumov konštatovali veľmi
vysoký výskyt bolestivých symptómov, u ktorých je predpoklad, že postupne prerastú do podoby niektorých
z bolestivých syndrómov PPS z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ). Verejnosť je
v súčasnosti zahrnutá reklamou s množstvom nábytkov a pomôcok, ktoré sa nazývajú ergonomické, aj keď sa tu
termín ergonómia použil evidentne z reklamných dôvodov. Problémom je, že verejnosť nie je korektne
informovaná o tom, ako je to vlastne s pracoviskami a pracovnými polohami z hľadiska prevencie symptómov
bolestivých syndrómov PPS z DNJZ v praxi.

Podstatné informácie o pracovných polohách vo vzťahu k anatomicko-funkčným
a psychickým požiadavkám človeka
Pre živé organizmy, vrátane ľudského, všeobecne platí, že za každou aktivitou, fyzickou
alebo psychickou, prirodzene nasleduje útlm, v rámci ktorého prebieha príprava daných
štruktúr na novú aktivitu. Všetky naše aktivity riadi a usmerňuje CNS. Pokiaľ CNS dostáva
z periférie signály o preťažení, vnímame to ako pocity nepohodlia, narastajúcu únavu, tŕpnutie
a v krajnom prípade aj ako bolesť v exponovaných častiach tela.
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Uvedené prejavy slúžia v ergonómii ako indikátory nedostatkov pracovísk. Výsledky
epidemiologických analýz ich výskytu môžu poslúžiť pri riešení prevencie chorôb PPS
z DNJZ súvisiaceho s prácou. V stave, keď organizmus potrebuje zotavenie, dochádza
k výraznému poklesu kvalitatívnych i kvantitatívnych ukazovateľov ľudskej práce a stúpa aj
riziko nepodarkovosti a pracovných úrazov.

Obr. 2. Intersexuálny rozdiel v lokalizácii ťažiska tela podľa Tichauera (1)

Je chybou, že zamestnávatelia pri organizovaní práce nezohľadňujú rozdiel v umiestnení
ťažiska tela u mužov a žien. Tento rozdiel vyplýva z reprodukčnej funkcie. U mužov je
ťažisko tela nad stredom stehenného kĺbu a premieta sa na podlahu medzi vnútornými
členkami jeho dolných končatín (obr. 2). Ženská panva je nižšia a širšia ako mužská, čo
spôsobuje, že ťažnica neprechádza cez stehenný kĺb, ale premieta sa na podlahu za ním. To
spôsobuje, že ženy musia pri udržiavaní vzpriamenej polohy vynakladať väčšie úsilie ako
muži, lebo musia aktívne korigovať polohu panvy, aby udržali rovnováhu. Tichauer (1)
uvádza, že ženy sú pri udržiavaní vzpriamenej polohy postojačky zaťažené približne o 15 %
viac ako muži. Táto skutočnosť bola zrejme podkladom pre základné pravidlo bontónu, podľa
ktorého sa považuje za slušné ženám uvoľňovať miesta, aby si mohli sadnúť.
Verejnosť si zvyčajne neuvedomuje, že aj pri bežných aktivitách, vzhľadom na charakter
pák telesných segmentov a ich kĺbových spojení, svaly, šľachy a ich úpony na kostiach musia
odolávať značným silám ktoré sa pohybujú v rozsahu desiatok až stoviek kilogramov. Pri
práci je potrebné vytvoriť také podmienky, aby sa mohli realizovať základné posturálne
reflexy: vzpriamovacie, tonické a vyrovnávacie.
Jeden zo základných mechanizmov, ktoré ovplyvňujú pocit komfortu pri práci
posediačky, je svalová pumpa. Jej úlohou je uľahčovať návrat krvi z dolných končatín do
srdca. Funkcia tohto mechanizmu je zabezpečená pomocou chlopní v žilách, ktoré
prechádzajú svalmi dolných končatín (obr. 3).
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A

B

Obr. 3. Svalová pumpa, chlopne žily v svale (A) a funkcia tejto pumpy (B)

Nedostatky sú aj v definíciách jednotlivých druhov pracovných polôh posediačky i
postojačky, ktoré sa vyskytujú pri práci. Bolo by vhodné zvážiť nasledovné návrhy na ich
pomenovanie a definície:
1. Referenčné polohy sa uplatňujú pri antropometrických meraniach a aj v rámci
výskumov, kde musí človek zotrvávať v definovaných polohách. V antropometrii sa
referenčné polohy definované nasledovne:
− Referenčná poloha postojačky je poloha telesných segmentov, keď meraná osoba stojí vystretá vzpriamene
na rovine basis, päty a špičky má pri sebe, ruky sú vystreté vedľa tela alebo s predlaktiami vo flexii 90°,
pričom sa opiera o referenčnú rovinu basis dorsalis pätami, gluteálnou oblasťou, v oblasti pliec a hlavou,
ktorá je vo Frankfurtskej horizontále danej dvoma bodmi porion na horných okrajoch vonkajších
zvukovodov a bodom orbitale na najspodnejšom okraji jednej očnice.

− Referenčná poloha posediačky je poloha telesných segmentov, keď meraná osoba sedí vystretá vzpriamene
na basis sedens s rukami vystretými vedľa tela, alebo s predlaktiami vo flexii 90°, pričom má stehná a
predkolenia vo flexii 90° a chodidlá opreté celou plochou o rovinu basis. Jej trup sa opiera o basisi dorsalis
gluteálnou oblasťou, v oblasti pliec a hlavou, ktorá je vo Frankfurtskej horizontále danej dvoma bodmi
porion na horných okrajoch vonkajších zvukovodov a bodom orbitále na najspodnejšom okraji jednej
očnice.

2. Neutrálne pracovné polohy v základnom postavení telesných segmentov odporúčame
nazvať polohy postojačky alebo postojačky, ktoré sú relatívne najpohodlnejšie, v ktorých
človek bude môcť zotrvávať bez pocitov nepohodlia a ťažkostí PPS relatívne najdlhšie
− Neutrálna poloha v základnom postavení telesných segementov pri práci postojačky. Odporúčame ju
definovať ako polohu telesných segmentov, keď človek stojí pri práci oboma chodidlami na podlahe
uvoľnene, pri čom by mal byť trup v miernom predklone okolo 4° (ISO 11226:2000).

− Základná výška pracovnej roviny v tejto polohe je v tomto prípade daná výškou lakťa (bodu olecranon) od
podlahy.

444

− Neutrálna poloha v základnom postavení telesných segementov pri práci posediačky. Odporúčame ju
definovať ako polohu telesných segmentov, keď človek pri práci sedí na sedadle stoličky (podľa obr. 4),
ktorého sa dotýka gluteálnou oblasťou v miestach sedacích výbežkov panvových kostí, s chodidlami
opretými celou plochou o podlahu, pritom stehno nie je pritlačené na sedadlo ale je mierne zdvihnuté tak,
aby bol medzi ním a prednou časťou stoličky priestor, do ktorého sa dá pohodlne zasunúť dlaň ruky
naplocho; chrbát musí byť podopretý v miestach stavcov S5 –L1; hlava je v miernom predklone cca 4° (ISO
11226:2000). Rameno by malo byť v polohe kolmej k podlahe a stolová doska (resp. pracovná rovina) by
mala byť vo výške lakťa danej osoby nad sedadlom stoličky.

Vysvetlivky:
1)

2)
3)
4)

hmotnosť tela je prenesená na
sedačku gluteálnou oblasťou v mieste
sedacích výbežkov panvových kostí;
spodná časť stehna nie je pritlačená o
sedadlo stoličky;
chrbát je podopretý v driekovej časti
chrbtice od stavcov S5 - L1
hlava nesmie byť v záklone a ani
v predklone väčšom ako 25° od
roviny kolmej na podlahu

Obr. 4. Neutrálna poloha v základnom
postavení telesných segmentov posediačky
na sedadle stoličky s vyznačením miest
ktoré sú dôležité z hľadiska pracovného
komfortu.

3. Relaxačné polohy predstavujú skupiny pohodlných polôh postojačky alebo posediačky, v
ktorých dokáže človek pohodlne zotrvávať určité časové úseky neobmedzené alebo obmedzené.
a) Relaxačné polohy dlhodobo udržateľné (časovo neobmedzené):

− Relaxačné polohy dlhodobo udržateľné postojačky – odporúčame ich definovať ako polohy telesných
segmentov, keď človek stojí pri práci oboma chodidlami na podlahe uvoľnene, pričom trup by mal byť
v miernom predklone od cca 4° (ISO 11226:2000) po 20° od roviny kolmej na podlahu. Rameno pri tom
nesmie byť vo väčšej abdukcii (circumdukcii) ako 20° k rovine kolmej na podlahu. Výška pracovnej plochy
musí zodpovedať charakteru vykonávanej práce. Pri zrakovo náročnej práci môže byť pracovná rovina
vyššia, maximálne do výšky lakťa ramena v abdukcii 20° od roviny kolmej na podlahu. Pri fyzicky náročnej
práci, kde je žiaduce pri práci vyvinúť väčšiu silu a je pri tom treba využiť aj hmotnosť tela pracovníka, je
dolná hranica pracovnej roviny vymedzená výškou lakťa ramena kolmo spusteného k podlahe
v pri predklone trupu 20°.

− Relaxačné polohy dlhodobo udržateľné posediačky – odporúčame ju definovať ako polohu telesných
segmentov, keď človek pri práci sedí na sedadle stoličky (podľa obr. 4), ktorého sa dotýka gluteálnou
oblasťou v miestach sedacích výbežkov panvových kostí, s chodidlami opretými o podlahu, pričom poloha
stehna pri extenzii alebo flexii nohy v kolene môže varírovať v priestore vymedzenom spodnou plochou
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stola a plochou sedadla stoličky tak, aby nebolo koleno opreté o spodnú plochu stola a pri tom nebola
stlačená spodná plocha stehna. Chrbát musí byť podopretý v miestach stavcov S5 –L1. Hlava je v miernom
predklone od cca 4° (ISO 11226:2000) do 25° k rovine kolmej na podlahu.
b) Relaxačné polohy časovo obmedzené:

− Relaxačné polohy časovo obmedzené postojačky – odporúčame ich definovať ako polohy telesných
segmentov, keď človek stojí pri práci oboma chodidlami na podlahe uvoľnene, pri čom by mal byť trup v
miernom predklone od cca 20° (ISO 11226:2000) po 60° od roviny kolmej na podlahu. Rameno pri tom
nesmie byť vo väčšej abdukcii (circumdukcii) ako 20° k rovine kolmej na podlahu. Výška pracovnej plochy
musí zodpovedať charakteru vykonávanej práce. Pri zrakovo náročnej práci, môže byť pracovná rovina
vyššia, maximálne do výšky lakťa ramena v abdukcii 20° od roviny kolmej na podlahu. Pri fyzicky náročnej
práci, kde je žiaduce pri práci vyvinúť väčšiu silu a je pri tom treba využiť aj hmotnosť pracovníka, je dolná
hranica pracovnej roviny vymedzená výškou lakťa ramena kolmo spusteného k podlahe v pri predklone
trupu 60°. V tejto krajnej polohe môže pracovník zotrvať len 30 minút, potom musí zaujať niektorú z
prípustných časovo neobmedzených polôh..

− Relaxačné polohy časovo obmedzené posediačky – odporúčame ich definovať ako polohu telesných
segmentov, keď človek pri práci sedí na sedadle stoličky, ktorého sa dotýka gluteálnou oblasťou v miestach
sedacích výbežkov panvových kostí, s chodidlami opretými o podlahu, pričom poloha stehien pri extenzii
alebo flexii dolných končatín v kolene môže varírovať v priestore vymedzenom spodnou plochou stola a
plochou sedadla stoličky tak, aby nebolo koleno opreté o spodnú plochu stola a pri tom nebola stlačená
spodná plocha stehna. Chrbát musí byť podopretý v miestach stavcov S5 – L1. Hlava je v miernom
predklone od cca 4° (ISO 11226:2000) do 25° k rovine kolmej na podlahu.

Časové obmedzenie pre zotrvávanie v relaxačných polohách vyplýva z bodu 9 prílohy č. 4
k vyhláške 542/2007 Z. z. Celkový čas práce v osemhodinovej pracovnej zmene v
jednotlivých relaxačných časovo obmedzených pracovných polohách nesmie prekročiť 30
minút. Celkový čas práce v relaxačných časovo obmedzených polohách nesmie byť dlhší ako
polovica osemhodinovej pracovnej zmeny.
3. Neodporučené pracovné polohy z hľadiska fyziológie sú všetky vynútené a extrémne
polohy v kĺboch telesných segmentov, polohy a pohyby spojené s rotáciou v kĺboch a
dlhodobé zotrvávanie vo vynútených polohách, napr. dlhšie zotrvávanie v pokľaku, podrepe,
záklon hlavy a pod.
Materiál a metódy
Vychádzame z vlastných poznatkov z výskumov a ergonomických analýz v podnikoch na
Slovensku i v zahraničí. Pri hodnotení pracovísk sme vychádzali z posúdenia možností
individuálneho prispôsobenia pracoviska zamestnancom, ktorí na nich pracujú. Uplatnili sme
pri tom dostupné antropometrické dáta dospelej populácie na Slovensku, epidemiologické
metódy zamerané, na rozdiel od klinického vyšetrenia, na sledovanie výskytu bolestivých
syndrómov podporno-pohybového systému (PPS) (4, 5).
Navrhovaná metóda hodnotenia pracovísk pre prácu posediačky vznikala na základe
viacročných ergonomických výskumov. Bola overená v praxi a z jej zásad vychádzala aj
príloha č. 1 vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z (9). Je však na škodu veci, že na základe
požiadaviek legislatívcov v uvedenej vyhláške sa neuviedli aj vzorce potrebné na výpočet
očakávaného individuálneho rozpätia nastavenia prvkov pracovísk (6) pre individuálnych
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používateľov, čo zrejme obmedzilo možnosti jej použitia v praxi. Tento príspevok obsahuje
základné informácie, ktoré umožnia použiť túto metódu v praxi ako pri hodnotení pracovísk,
tak i pri navrhovaní nových strojov, zariadení a pracovísk, kde sa počíta s prácou posediačky.
Postup orientačného hodnotenia pracoviska pre prácu posediačky
Vzhľadom na vlastnosti ľudského organizmu a jeho požiadavky si uvedomujeme, že ani
pre prácu posediačky a ani pre prácu postojačky neexistuje jedna univerzálne vhodná
pracovná poloha, ale vždy tu ide o celú škála alternatívnych polôh, ktorých zmeny umožňujú
človeku aktívne relaxovať podporno-pohybový systém pri práci.
Základným ukazovateľom nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie je výskyt,
lokalizácia a intenzita ťažkostí PPS. Hodnotenie pracovísk sa vykonáva zvyčajne po roku od
zavedenia preventívnych opatrení. Vo vyložene neprijateľných podmienkach sa uvedené
problémy môžu vyskytnúť aj v kratších časových intervaloch ako je jeden rok. Častejšie sa
však objavujú až po dlhšej časovej expozícii, ktorá môže byť aj niekoľkoročná.
Pokiaľ však chceme hodnotiť pracoviská a riešiť zistenú situáciu z hľadiska kvality
pracovných polôh, treba sa orientovať najmä na polohy poskytujúce pracovníkovi čo
najvyššiu úroveň komfortu a umožnia mu vydržať v nich relatívne najdlhšie časové úseky bez
pocitov diskomfortu v porovnaní s ostanými polohami, ktoré by zároveň mali byť aj vhodným
východiskom pre zaujatie čo najväčšej škály relaxačných pracovných polôh ako časovo
neobmedzených, tak aj časovo obmedzených. Uvedeným požiadavkám vyhovujú neutrálne
pracovné polohy v základnom postavení telesných segmentov posediačky i postojačky.
Pri orientačnom hodnotení možností adaptácie pracoviska na prácu posediačky
odporúčame pracovisko posudzovať pre najvyššiu i najnižšiu osobu v danej prevádzke.
V rámci našich terénnych výskumov sme sledovali u ľudí s výskytom ťažkostí PPS aj výskyt
nedostatkov ich pracovísk, ktoré na základe našich poznatkov s výskytom uvedených ťažkostí
súviseli a ktoré sme odporúčali podnikom riešiť. Na uvedenom podklade sme naformulovali
nasledujúce základné požiadavky na pracovisko pre prácu posediačky dospelej populácie na
Slovensku:
− Výška pracovného stola by mala vyhovovať aj najvyšším pracovníkom v danej prevádzke
a pre nižších zamestnancov by mala byť k dispozícii opierka nôh. Na Slovensku sa
uplatňuje stratégia prispôsobenia výšky stola väčšine. Bežne sa uplatňuje výška stolov pre
prácu posediačky okolo 70 cm, čo viac-menej vyhovuje telesným rozmerom 75 % našej
dospelej populácie. Približne 25 % príslušníkov našej populácie by malo pri takejto výške
stola používať nastaviteľné opierky nôh.
− Hrúbka dosky stola pre prácu posediačky by nemala byť väčšia ako 5 cm a odporúča sa,
aby časť hornej hrany stolovej dosky pred zamestnancom bola zaoblená. Nie je na škodu,
keď je predná hrana stola aj prečalúnená.
− Aby bolo možné počas práce pri stole sedieť, musí byť pre dolné končatiny pod stolovou
doskou voľný priestor do hĺbky minimálne 50 cm. Šírka tohto priestoru by mala byť
minimálne 75 cm.
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− Pracovné stoličky by mali mať výškovo nastaviteľné a otočné sedadlo, ktorého
predozadná dĺžka by nemala byť väčšia ako 35 cm. Pracovná stolička by mala byť
natoľko stabilná, aby počas práce nedochádzalo u pracovníka k aktivácii stabilizačných
reflexov.
− Pracovné stoličky by mali byť ľahko pohybovateľné (resp. posúvateľné) po podlahe.
− Mali by byť vybavené výškovo nastaviteľnou opierkou chrbta, najmä v oblasti posledného
stavca krížovej kosti a prvého driekového stavca (S5 - L1).
− Opierky lakťov a predlaktí (podrúčky) možno používať len vtedy, keď pri práci nie je
potrebné pracovať podopretý o prednú časť stola, nakoľko môžu brániť bližšiemu
prisunutiu stoličky. Pokiaľ sú skutočne potrebné, mali by byť čalúnené a nezávisle
výškovo nastaviteľné.
Do akej miery je možné adaptovať pracovisko so stoličkou individuálnym telesným
parametrom zamestnanca, môžeme prakticky overiť pomocou nasledujúcich krokov:
Krok 1. Sedadlo stoličky nastavíme do takej výšky, aby sa plocha pracovného stola alebo
manipulačná rovina pracoviska nachádzala vo výške lakťov ramien sediaceho pracovníka,
ktoré sú spustené kolmo k podlahe. (Manipulačná rovina pracoviska je definovaná ako
vodorovná rovina v ktorej sa vykonáva najväčší počet pracovných pohybov.)
Krok 2. Pracovník sa posadí na sedadlo pracovnej stoličky gluteálnou oblasťou v miestach
sedacích výbežkov panvovej kosti (pozri obr. 4) tak, aby sa o operadlo stoličky opieral
driekovou (lumbálnou) časťou chrbta, najmä však v oblasti posledného stavca krížovej kosti
a prvého driekového stavca (S5 – L1).
Krok 3. Potom zistíme, či konštelácia pracoviska umožňuje pracovníkovi zaujať polohu
znázornenú na obr. 4 tak, že sa mu prsty ruky zmestia medzi dolnú časť stehna a prednú časť
sedadla, pričom sú chodidlá oboch dolných končatín celou plochou podopreté o podlahu
alebo opierku nôh.
Krok 4. Pracovník, ktorý sedí podľa krokov 1 a 2, sa prisunie aj so stoličkou
k pracovnému stolu tak, aby sa jeho prednej hrany zľahka dotýkal prednou (abdominálnou)
stranou trupu.
Krok 5. V tejto polohe treba overiť, či sa predmety, na ktoré má siahať, s ktorými bude
manipulovať, a ktoré bude montovať, nachádzajú najďalej v dosahu prstov predlaktí oboch
rúk položených na stole tak, že lakeť sa nachádza na úrovni prednej hrany stola, ramená sú
kolmé k podlahe, pričom trup je v miernom predklone.
Krok 6. Zistiť, či pracovník pri práci posediačky nemusí siahať vyššie ako je úroveň jeho
pliec.
Krok 7. Informovať pracovníka, že by mal lakte držať stále čo najnižšie, prípadne aby si
ich pri práci posediačky opieral o plochu pracovného stola, ktorého povrch by mal byť na túto
eventualitu uspôsobený voľbou materiálu, vlastnosťami a tvarom pracovnej dosky (ktorá by
mala mat zaoblené hrany).
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Pokiaľ nie je možné realizovať niektorý z uvedených krokov, pracovisko neumožňuje
individuálnu adaptáciu používateľovi a môže sa považovať za potenciálnu príčinu výskytu
ťažkostí PPS od diskomfortu až po výskyt bolestivých symptómov z DNJZ v závislosti od
intenzity zaťaženia (ergonomický trojuholník: sila – frekvencia – poloha telesných
segmentov) a aj od dĺžky pracovnej expozície.
Základnú úroveň adaptácie pracoviska pre prácu posediačky pracovníkovi možno vyjadriť
v podobe indexu úrovne adaptácie pracoviska pri práci posediačky (IUAPsed) v percentách
zlomkom podľa vzorca (1).
Σ počtu realizovaných krokov
IUAPsed = ――――――――――――――――――――― x 100
Maximálny počet realizovateľných krokov (7)

(1)

V čitateli tohto vzorca je počet krokov (Σ počtu realizovaných krokov), ktoré možno
zrealizovať na danom pracovisku, a v menovateli je celkový počet navrhnutých
realizovateľných krokov, v tomto prípade vyjadrený číslom 7. Menovateľ vyjadruje najvyšší
počet krokov nevyhnutných pre vytvorenie základných podmienok pre komfortnú prácu
posediačky, v ktorej sú minimalizované riziká negatívnych dopadov na zdravie používateľa
pracoviska.
Expertné hodnotenie individuálnej adaptácie pracoviska pre prácu posediačky
Uvedené orientačné hodnotenie pracoviska pre prácu posediačky máme možnosť upresniť
tak, že ho doplníme o výpočet minimálneho a maximálneho nastavenie stoličky a opierky nôh
k danej výške stola ako pre celú dospelú populáciu Slovenska zamestnanú v priemysle, tak
pre jednotlivých individuálnych používateľov. Pri tomto výpočte je potrebné použiť
antropometrické rozmery, ktoré sú definované v tab. 1. Meranie výšky stola a výšky sedadla
stoličky je definované v tab. 2.
Keby sme vychádzali z referenčnej polohy človeka pri antropometrickom meraní
posediačky, výška hornej plochy stola by sa mala nachádzať vo výške lakťa. Pri práci však
nesedíme v referenčnej polohe, preto strednú výšku nastavenia sedadla stoličky k danému
stolu môžeme vypočítať tak, že od výšky hornej plochy uvedeného stola odpočítame hodnotu
antropometrického rozmeru výška lakťa posediačky.
Podľa vyhlášky MZ SR 542/2007 sa vystretý trup môže pri práci predkláňať do uhla 20°
bez časového obmedzenia, pre relaxovaný trup sa počíta prídavok 4°, takže trup sa môže
v uvoľnenej polohe dlhodobo predkláňať do uhla 24° od roviny kolmej na podlahu. Rameno
sa podľa uvedenej vyhlášky môže nepodopreté držať časovo neobmedzene v abdukcii do 20°
od roviny kolmej na podlahu. Z uvedených uhlov a antropometrických rozmerov v tab. 1
môžeme pomocou goniometrickej funkcie cosínus vypočítať, o koľko sa nám zníži lakeť pri
predklone uvoľneného trupu (24°) a tiež o koľko sa nám zvýši lakeť, keď zdvihneme ramená
do uhla 20° od roviny kolmej na podlahu.
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Tab. 1. Definície vybraných telesných rozmerov meraných posediačky potrebných pri výpočte výšky nastavenia
stoličky k danej výške stola podľa Hanulíka a kol. (11).
Rozmer
Výška ramena
posediačky
Výška lakťa
posediačky
Výška stehna nad
sedadlom
Výška kolena
posediačky
Výška podkolenia
posediačky

Dĺžka ramena pri
flexii v lakti

Definícia
Priama vertikálna vzdialenosť bodu acromiale (a) od vodorovnej roviny (basis
sedens – Bs), na ktorej subjekt vzpriamene sedí zadnou časťou chrbta a lopatkami
opretými o vertikálnu rovinu (basis dorsalis – Bd)
Priama vertikálna vzdialenosť bodu olecraniale (ol) pravej hornej končatiny, ktorej
rameno smeruje kolmo k zemi s predlaktím v 90º flexii v lakti a v pronácii od
vodorovnej roviny (Bs), na ktorej subjekt vzpriamene sedí
Priama vertikálna vzdialenosť najvyššieho bodu femorale (f) na stehne od vodorovnej
roviny (Bs), na ktorej subjekt sedí a opiera sa o ňu aj dolnými plochami stehien
Priama vertikálna vzdialenosť najvyššie vystupujúceho bodu na hornom okraji
patelly (genion superior ges) pri 90º flexii v kolene, v predĺžení holennej kosti od
vodorovnej roviny (B) na ktorej sú položené chodidlá nôh
Priama vertikálna vzdialenosť vrcholu uhla vytvoreného prechodom spodnej časti
stehna v oblasti z kolennej jamky (fossa poplitea) – popliteale (pop) pri 90º flexii
v kolene, od vodorovnej roviny (basis B) na ktorej sú položené chodidlá nôh
sediaceho subjektu
Priama vzdialenosť bodu acromiale (a) a olecraniale (ol) pri flexii predlaktia do
pravého uhla. Keď sa pri meraní zabezpečí kolmá poloha ramena k rovine (B)
a vzpriamený symetrický sed, dá sa vypočítať ako rozdiel rozmerov výška ramena a
výška lakťa posediačky.

Tab. 2. Definície priamo meraných rozmerov stola a stoličky na pracovisku
Rozmer
Výška stola
Výška sedadla

Definícia
Vertikálna priama vzdialenosť predného okraja hornej plochy stola od podlahy
Vertikálna priama vzdialenosť najvyššieho miesta prednej časti sedadla stoličky
nastavenej do výšky, v ktorej vyšetrovaná osoba sedadlo používa, od podlahy

A

B

Rameno v abdukcii do 20°
DR – dĺžka ramena
pr. DR – priemet dĺžky ramena
R – rozdiel uvedených rozmerov, ktorý
predstavuje hodnotu, o čo sa zvýši lakeť
v prípade abdukcie ramena do 20°

Trup v uvoľnenom predklone do 24°
VP – výška pleca
pr.VP – priemet výška pleca
R – rozdiel uvedených rozmerov, ktorý predstavuje
hodnotu, o čo sa zníži lakeť v prípade predklonu
relaxovaného trupu do 24°

Obr. 5. Grafické znázornenie zmeny výšky lakťa pri abdukcii ramena do 20° (A)
a pri predklone relaxovaného trupu do 24° (B).
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Minimálnu výšku nastavenia sedadla stoličky vypočítame tak, že od výšky stola
odpočítame výšku lakťa tak, že v prípade minimálnej výšky sedadla stoličky od výšky stola
odpočítame výšku lakťa nad sedadlom, ku ktorej pripočítame hodnotu R podľa obrázka
5A. Maximálnu výšku nastavenia sedadla stoličky vypočítame tak, že od výšky stola
odpočítame výšku lakťa tak, že v prípade minimálnej výšky sedadla stoličky od výšky stola
odpočítame výšku lakťa nad sedadlom, od ktorej odpočítame hodnotu R podľa obrázka 5B.
Výpočet príslušných veličín v podobe vzorcov uvádzame v tab. 3.
Tab. 3. Vzorce pre výpočet rozpätia očakávanej výšky individuálneho nastavenie sedadla stoličky pri danej
výške pracovnej plochy stola a tiež parametre opierky nôh.
Rozmer
Stredná výška sedadla
(vo vzťahu k výške stola)

Vzorec

Prídavok

výška stola – výška lakťa sed

výška opätka

Minimálna výška sedadla
(vo vzťahu k výške stola)

výška stola – {výška lakťa sed + [dĺžka ramena – (dĺžka
ramena x cos 20°)]}

výška opätka

Maximálna výška sedadla
(vo vzťahu k výške stola)
Odporučená výška sedadla
(bez ohľadu na výšku stola)

výška stola – {výška lakťa sed – [výška ramena sed –
(výška ramena sed x cos 24°)]}

výška opätka

výška kolena posediačky – výška stehna nad sedadlom

výška opätka

Minimálna výška nastavenia
opierky nôh
Maximálna výška nastavenia
opierky nôh

min. výška sedadla – odporučená výška sedadla
(za predpokladu, že vypočítaná minimálna výška sedadla
je väčšia ako limitná.)
max. výška sedadla – odporučená výška sedadla
(za predpokladu, že vypočítaná minimálna výška sedadla
je väčšia ako limitná.)

výška opätka

výška opätka

Výšku nastavenia opierky nôh vypočítame tak, že od minimálnej i maximálnej výšky
nastavenia sedadla stoličky k danému stolu odpočítame odporučenú výšku sedadla bez ohľadu
na výšku stola. Vtedy, keď to bude nutné, získame záporné čísla, ktorých absolútne hodnoty
budú predstavovať potrebné rozpätie výšky nastavenia opierky nôh v minimálnom
i maximálnom nastavení sedadla stoličky k danému stolu.
Odporučená výška sedadla stoličky bez ohľadu na výšku stola, ktorá sa pri tomto výpočte
použila, sa rovná rozdielu antropometrických rozmerov výška kolena v sede a maximálna
výška v sede nad sedadlom. Pri všetkých výpočtoch treba vziať do úvahy prídavok, ktorý
predstavuje výška opätka používanej obuvi.
Záver
Motívom pre vypracovanie tohto materiálu je skutočnosť, že v praxi zaznamenávame
značný výskyt ťažkostí podporno-pohybového systému u ľudí, ktorí sú nútení pracovať
prevažne posediačky. Doposiaľ uvádzané odporučenia sa nám javili ako nedostatočné, preto
sme sa venovali aj teoretickým otázkam sedenia pri práci a na základe skúseností z praxe sme
sa pokúsili sformulovať návrh krokov, ktoré odporúčame použiť pri orientačnom hodnotení
a nastavovaní pracovísk v praxi. Zároveň sme poskytli aj podklady pre výpočet
individuálnych hodnôt minimálneho a maximálneho nastavenia sedadla stoličky a opierky
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nôh k danej výške stola. Bolo by žiaduce, aby sa tento materiál vzal do úvahy aj pri prípadnej
novelizácii vyhlášky MZ SR 542/2007 Z. z.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – VYBRANÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ
EXPOZÍCIE CHEMICKÝM FAKTOROM

J. Páričková, T. Záborský
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, RÚVZ so sídlom v Martine

Z dôvodu predchádzania korózie kovových výrobkov sa na nich robí povrchová úprava.
Spôsoby povrchovej úpravy sú rôzne, ako aj použitie chemických látok a zmesí, ktorých je
v súčasnosti dostupných nespočetné množstvo. Napriek tomu, že sa v prevádzkach
s povrchovou úpravou vo veľkej miere obmedzilo používanie chemických látok a zmesí
s výraznými akútnymi účinkami na zdravie pracovníkov, v súčasnosti používané chemické
látky a zmesi môžu poškodiť ich zdravie. Karty bezpečnostných údajov (KBU) aj napriek
platnej legislatíve často svojím obsahom nezodpovedajú požiadavkám.
Cieľom našej práce bolo posúdiť zdravotné riziká exponovaných pracovníkov pri
povrchovej úprave kovov, určiť rizikové charakteristiky vykonávaných prác s ohľadom na
používané chemické látky a zmesi, stanoviť rizikové práce podľa jednotlivých profesií,
vrátane rizikových faktorov pri povrchových úpravách vybraných profesií, charakterizovať
chemické látky a zmesi stanovené meraniami pri vykonávaní povrchových úprav a zistiť
úroveň vedomostí pracovníkov o vybraných zdravotných rizikách pri povrchovej úprave
kovov formou dotazníkov.
Materiál a metódy
Podrobne sme posúdili a popísali všetky výrobné priestory povrchovej úpravy,
vypracovali sme a zhodnotili časové snímky vybraných profesií v lakovniach: lakovač –
striekač, odmasťovač, tmelič – brúsič. Vykonali sme objektivizáciu pevných aerosólov v
pracovnom ovzduší gravimetrickou metódou. Metódou osobného odberu sme objektivizovali
chemické látky a zmesi vyskytujúce sa v pracovnom ovzduší. Súčasne sme objektivizovali
mikroklimatické podmienky na pracoviskách povrchových úprav. Na základe získaných
podkladov sme vypracovali zhodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách povrchových
úprav hodnotených prevádzok so zameraním na chemické látky a zmesi. U pracovníkov sme
použili dotazníky na zistenie úrovne vedomostí o pracovných podmienkach, rizikových
prácach na pracovisku a možných vplyvov na zdravie.
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Výsledky a diskusia
V práci sme sa zamerali na povrchovú úpravu kovov a rizikové faktory, ktorým sú
pracovníci pri povrchovej úprave vystavení. Jedným z rizikových faktorov pracovného
prostredia pri povrchovej úprave kovov sú chemické faktory (chemické látky a zmesi), ktoré
sa môžu do organizmu dostať vdýchnutím, kontaktom s pokožkou, tráviacim traktom, alebo
sliznicou očí. Na predchádzanie možným negatívnym účinkom jednotlivých chemických
faktorov na organizmus je dôležité zabezpečovať v takýchto prevádzkach dôslednú primárnu
prevenciu.
V okrese Martin a Turčianske Teplice sú celkovo 3 lakovne s povrchovou úpravou
práškovými farbami. Jedna prášková lakovňa je plne automatická. V našej práci sme sa
zaoberali lakovňami s práškovými farbami s ručným nanášaním.
Prášková lakovňa v obci Turany má 3 lakovne: Galatec, Belmeco, Mokrá lakovňa
a brusiareň. Prevádzka:
− má vyhlásené rizikové práce: mokrá lakovňa: chemické faktory – xylén, butylacetát – 3.
kategória; Prášková lakovňa Belmeco: hluk a chemické faktory – kyselina fosforečná – 3.
kategória, Prášková lakovňa Galatek: Chemické faktory – kyselina fosforečná – 3.
kategória,
− má zmluvu s PZS,
− zamestnávateľ zabezpečil objektivizáciu chemických faktorov,
− zamestnávateľ zabezpečil čiastočné hodnotenie zdravotných rizík.
V prevádzke sme podrobne popísali priestory, vypracovali sa časové snímky
a zabezpečila sa objektivizácia chemických faktorov, pričom sa odobrali tieto chemické látky
a zmesi: kyselina fosforečná, kyselina dusičná, etylbenzén, butylacetát, xylén, benzín, pevné
aerosóly. Zamestnanci vyplnili dotazníky informovanosti o možných účinkoch chemických
látok a zmesí na ich organizmus.
Prášková lakovňa v obci Bystrička – vo výrobnej hale sa vykonávajú všetky činnosti
týkajúce sa povrchovej úpravy a sú v nej umiestnené: box na odmasťovanie, striekacie boxy,
vypaľovacia pec. Prevádzka:
− nemá vyhlásené rizikové práce,
− nemá uzavretú zmluvu s PZS,
− nevykonala sa objektivizácia škodlivých faktorov,
− nemá vypracované hodnotenie zdravotných rizík.
Cieľom práce bolo posúdiť zdravotné riziká všetkých exponovaných pracovníkov pri
povrchovej úprave kovov, preto sme v prevádzke s povrchovou úpravou kovov v obci Turany
vykonali kontroly pracovného prostredia, pri ktorých sme zaznamenali na základe našich
zistení a skúseností pri posudzovaní prevádzok podrobný popis všetkých výrobných
priestorov vrátane vzduchotechnických zariadení zabezpečených v jednotlivých častiach
povrchovej úpravy.
Na pracoviskách s povrchovou úpravou kovov s výskytom chemických faktorov je podľa
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platnej legislatívy na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného
zdravotníctva a ochrany zdravia pri práci nevyhnutné zabezpečiť vyhovujúce pracovné
podmienky. Našim prieskumom sme identifikovali chemické faktory v pracovnom prostredí.
Na základe našich poznatkov, vrátane podrobného popisu všetkých pracovných priestorov,
posúdenia pracovných činností a zhodnotenia zdravotných rizík sme zistili, že pracovníci sú
účinkom chemických faktorov exponovaní viac ako polovicu pracovnej doby. Preto je
nevyhnutné na takýchto pracoviskách zabezpečovať dostatočnú a vyhovujúcu nútenú výmenu
vzduchu, t.j. nútený prívod a nútený odvod vzduchu s odvodom vzduchu do vonkajšieho
prostredia, lokálne odsávanie s odvodom chemických látok a zmesí do vonkajšieho prostredia
a v prípade návratu vzduchu do pracovného prostredia dbať na vhodnú a dostatočnú filtráciu
vzduchu. Na pracoviskách, kde sa používajú chemické látky a zmesi je nevyhnutný prívod
tečúcej pitnej vody priamo v priestore vykonávania povrchových úprav (ako zásadný
prostriedok poskytnutia adekvátnej prvej pomoci). Z nášho skúmania vyplynuli viaceré
nedostatky, jedným a zásadným z nich je nezabezpečenie účinnej celkovej nútenej výmeny
vzduchu vo výrobných priestoroch.
V prevádzke s povrchovou úpravou sme vypracovali podrobné časové snímky štyroch
profesií: lakovač – striekač Belmeco, lakovač – striekač Galatec, odmasťovač, brúsič – tmelič.
Na základe časových snímok a na základe pozorovania a posudzovania vykonávaných
činností sme posúdili a stanovili všetky rizikové faktory pracovného prostredia, ktorým sú
pracovníci pri povrchovej úprave kovov vystavení. Podrobne sme sa venovali najmä
chemickým látkam a zmesiam, v posudzovaní ďalších faktorov práce a pracovného prostredia
budeme pokračovať. Nakoľko zamestnávateľ nemá doposiaľ relevantne posúdené zdravotné
riziká, nemohli sme porovnať naše zistenia a posúdenia zdravotných rizík zamestnávateľa.
Z nameraných výsledkov sme zistili na pracoviskách prítomnosť nasledovných
chemických látok alebo zmesí:
Kyselina fosforečná je podľa dostupnej KBU žieravá látka, ktorá spôsobuje dráždenie
a poleptanie, kašeľ, dýchavičnosť, kŕče, šok, má dráždivé účinky. Odporúčané OOPP: tesne
priliehajúce ochranné okuliare, nitrilkaučukové rukavice, ochranný odev proti kyselinám,
odporúčaný typ filtra – filter P2.
Namerané hodnoty boli hlboko pod limitom NPEL, ale nakoľko objektivizácia sa robila
len jednorázovo, nerobili sa celozmenové merania, nedajú sa získané výsledky brať ako
jednoznačné a preukazné. Zamestnávateľ prideľuje pracovníkom OOPP v súlade s
odporúčaniami predloženej KBU.
Kyselina dusičná je podľa dostupnej KBU žieravá látka, ktorá spôsobuje žieravosť
a dráždivosť kože. Odporúčané OOPP: odporúčaný typ filtra – Filter P2, rukavice Viton (R),
ochranný odev proti kyselinám.
Kyselinu dusičnú nebolo možné identifikovať použitou metódou merania. Nakoľko
meranie sa robilo jednorazovo a nerobili sa celozmenové merania, uvedený údaj nemôžme
považovať za smerodajný. Pracovníkom sú prideľované adekvátne OOPP.
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Etylbenzén sa podľa dostupnej KBU klasifikuje ako nebezpečná látka – horľavá kvapalina
2. stupňa s akútnymi toxickými účinkami. Zložky etylbenzénu: etylbenzén, toluén, kumén, mxylén, p-xylén, o-xylén, benzén. OOPP: zabezpečenie dobrého vetrania; odporúčaný filter –
Filter A2AX (hnedá farba), proti organickým plynom a parám nízkovriacich organických
látok s bodom varu pod a nad 65°C (cyklohexán, dietyléter, izobután, acetón, toluén, xylény),
rukavice odolné proti etylbenzénu z materiálu Viton s dobou prieniku 480 minút alebo Nitril
s dobou prieniku 240 minút, tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnou ochranou,
ochranný štít, alebo ochranný štít s prilbou, ochranný odev nehorľavý, antistatický, ochranná
obuv antistatická.
Vzhľadom na namerané hodnoty možno konštatovať, že sú pod limitom NPEL a pri
niektorých činnostiach sme uvedenú chemickú látku neidentifikovali. Vzhľadom na
jednorazový charakter objektivizácie a nevykonanie celozmenových objektivizácií je nutné
dostupný výsledok brať s určitou rezervou. Pracovníci používajú prideľované OOPP.
Butylacetát je podľa dostupnej KBU horľavá kvapalina. Odporúčané OOPP:
nitrilkaučukové rukavice, ohňovzdorný antistatický odev, odporúčaný filter – Filter A – (P2).
Nameraná hodnota bola v porovnaní s NPEL veľmi nízka a pracovníci pri činnosti vždy
používajú dostupné OOPP. Vzhľadom na jednorazový charakter objektivizácie a nevykonanie
celozmenových objektivizácií je nutné dostupný výsledok brať s určitou rezervou.
Xylén je podľa dostupnej KBU klasifikovaný ako: horľavá tekutina, akútna toxicita,
dráždivý na pokožku. Zložky: m-xylén, p-xylén. Odporúčané OOPP: ochranné okuliare,
ochranné rukavice Viton (R) – pre úplný kontakt, nitrilkaučukové rukavice – pre postriekanie,
ohňovzdorný antistatický odev. Pracovníci pri činnosti vždy používajú dostupné OOPP.
Vzhľadom na jednorazový charakter objektivizácie a nevykonanie celozmenových
objektivizácií je nutné dostupný výsledok brať s určitou rezervou.
Na Slovensku sa problematikou pôsobenia chemických faktorov pri povrchových
úpravách kovov nikto detailne nezaoberá. Nevhodné rozhodnutie zrušilo Výskumný ústav
pracovného lekárstva v Bratislave, ktorý sa ako jediný aj posudzovanej problematike venoval.
Od jeho zániku citeľne chýba na Slovensku vedecká základňa, ktorá by sa venovala
problematike zdravia pri práci, vrátane výskumu o možných účinkoch pri povrchovej úprave
kovov.
Pokiaľ budeme hľadať príklad dobrej praxe vo svete, môžeme uviesť OSHA
(Occupational Safety and Health Administration). OSHA má stanovené štandardy pre
konkrétne expozície nebezpečným a toxickým látkam u prevádzkovateľov vo všetkých
odvetviach ľudskej činnosti, týkajúcej sa najmä výroby.
Databázový súbor obsahuje záznamy pre približne 1 500 látok z oblasti ochrany životného
prostredia. OSHA vedie záznamy a informácie o viac ako 62 000 chemických látkach.
Databáza obsahuje súbory materiálových bezpečnostných listov pre viac ako 100 000 látok.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (3) a Národná asociácia pre
povrchové úpravy (3) vypracovali príručku, ktorá má poskytovať praktické informácie
456

o priemysle povrchových úprav, odporúčané postupy práce na zlepšenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri povrchových úpravách kovov. Cieľom týchto postupov je identifikovať
potenciálne zdravotné riziká pracovníkov spojené s dokončovacími operáciami a navrhovať
preventívne opatrenia, ktoré by sa mali prijať pre bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých
pracovníkov zapojených do týchto procesov.
OSHA sa touto problematikou zaoberá neustále a venuje nemalú čiastku nákladov okrem
iného aj na výskum pôsobenia chemických látok a zmesí na ľudský organizmus pri
povrchovej úprave kovových výrobkov. Sústreďuje sa na znižovanie a prevenciu expozície
chemickým rizikám a zabezpečuje školenia a vzdelávanie, na ktorých poskytuje odborné
znalosti v poskytovaní týchto informácií pre zamestnávateľov a zamestnancov v tomto
odvetví (2).
Ďalšou medzinárodne uznávanou inštitúciou, v ktorej materiáloch je možné nájsť
inšpiráciu aj v problematike povrchových úprav je NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health) (1).
Záver
Povrchová úprava kovov je významný technologický proces úpravy povrchu kovov pre
zachovanie ich odolnosti voči korózii, využívaný na celom svete.
Aj bežné chemikálie, ktoré sa neklasifikujú ako nebezpečné a dokonca môžu byť aj
zložkami potravín, môžu za určitých podmienok predstavovať riziko pre zdravie. Samotná
skutočnosť, že niektorá chemikália sa neklasifikuje ako nebezpečná neznamená, že nemá
žiadne účinky na ľudský organizmus. Aj keď sa v dnešnej dobe prevádzkovatelia snažia
nahrádzať toxické a veľmi toxické chemické látky a zmesi inými, menej toxickými,
pracovníci sú ich účinkom pri vykonávaní povrchových úprav každodenne exponovaní.
Konštatujeme, že stanovený cieľ našej práce sa nám podarilo čiastočne naplniť. Pri
posudzovaní zdravotných rizík sme vypracovali podrobný popis priestorov povrchovej
úpravy, vrátane vybavenia vzduchotechnickými zariadeniami na jednotlivých pracoviskách.
Vypracovali sme podrobné časové snímky pracovného dňa štyroch profesii pri povrchovej
úprave a charakterizovali sme chemické látky a zmesi, ktoré sa skutočne vyskytujú na
pracoviskách pri povrchových úpravách kovov. Stanovili sme expozíciu pracovníkov
chemickým látkam a zmesiam na jednotlivých pracoviskách, posúdili sme získané výsledky
s príslušnými NPEL. Z dostupných KBU sme použili údaje o kategorizácii jednotlivých
chemických látok, možných účinkoch na organizmus, o zložkách vyskytujúcich sa v
jednotlivých chemických zmesiach a odporúčaných OOPP. Zároveň sme vykonali
objektivizácie mikroklimatických podmienok na pracovisku. Zaradili sme jednotlivé práce
a pracovné činnosti na pracoviskách povrchových úprav do kategórií a tieto sme porovnali
s vyhlásenými rizikovými prácami. Hodnotili sme úroveň vedomostí pracovníkov
o chemickom faktore, jeho účinkoch na zdravie a možných cestách vstupu do organizmu. Zo
získaných poznatkov vyplýva, že viacerí prevádzkovatelia zariadení povrchových úprav
nemajú zhodnotené zdravotné riziká a priestory prevádzky nie sú zabezpečené plne v súlade

457

s platnou legislatívou.
Na Slovensku v súčasnosti nie je k dispozícii odborná literatúra, v ktorej by bola podrobne
rozpracovaná problematika vykonávaných činností pri povrchových úpravách kovov.
V zahraničí sa touto problematikou zaoberajú z dôvodu zabezpečenia vhodných pracovných
podmienok pre pracovníkov a ich ochrany zdravia pred možným vznikom chorôb
z povolania. Nakoľko sa na Slovensku tejto problematike nevenuje takmer žiadna pozornosť,
snažili sme sa našou prácou upozorniť na tento problém, pretože poškodenie organizmu, ktoré
môže vzniknúť pôsobením rizikových faktorov pri povrchovej úprave kovov, je stav často
nemenný, resp. progredujúci.
Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku sa tejto problematike nevenuje zvýšená
pozornosť, môžu byť naše poznatky impulzom pre odborníkov a zamestnávateľov vo veci
skvalitnenia pracovných podmienok, zabezpečenia všetkých nevyhnutných a dostupných
opatrení na takýchto pracoviskách, vrátane adekvátneho informovania zamestnancov
o možných účinkoch jednotlivých chemických látok a zmesí, ktorým sú títo exponovaní pri
povrchovej úprave kovov.
Na pracoviskách s povrchovou úpravou je nevyhnutná dôsledná prevencia, ktorej
základom je dodržiavanie legislatívnych úprav a s nimi spojené zabezpečovanie a vybavenie
výrobných priestorov (napr. celková nútená výmena vzduchu a i.). Rovnako dôležité sú aj
školenia pracovníkov o zdravotných rizikách, ktoré je zamestnávateľ povinný v súlade
s platnou legislatívou pravidelne zabezpečovať.
Pre zamestnávateľov mala byť obrovským prínosom pri plnení ich povinností existencia
(zriadenie) pracovných zdravotných služieb (PZS). Z našich skúseností však vyplýva, že
činnosť PZS nie celkom napĺňa všetky očakávania, najmä v zložke poradenstva a odborného
usmerňovania zamestnávateľov, vrátane posudzovania všetkých konzekvencií vyplývajúcich
z výrobného procesu so zosúladením uvedených povinností s platnou legislatívou.
Výsledky, ku ktorým sme počas posudzovania prevádzok s povrchovou úpravou kovov
dospeli, poukazujú na veľké nedostatky prevádzkovateľov pri zabezpečovaní svojich
povinností – pracovných priestorov s dosiahnutím súladu s platnou legislatívou, hodnotením
zdravotných rizík, vykonávaním relevantných objektivizácií a zabezpečením všetkých
opatrení na zníženie zdravotných rizík, vrátane školení o zdravotných rizikách pre
zamestnancov odborne spôsobilou osobou so zdravotníckym vzdelaním.
Za zásadné a najdôležitejšie pokladáme spoluprácu regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v poskytovaní a výmene zistených poznatkov, skúseností, informácií
a spôsobov riešení k danej problematike pre čo najširší okruh zainteresovaných.
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LÁZEŇSKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
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Česká republika je díky své mnohasetleté tradici lázeňství, kvalitním přírodním léčivým
zdrojům a vyspělé léčebné péči ve světě uznávanou zemí v oblasti lázeňské péče. Jedinečnost
lázeňské péče spočívá nejen ve využívání přírodních léčivých zdrojů, ale i v komplexně cílené
terapii, prevenci a dlouhotrvajícím efektu léčby.
Počátky českého lázeňství sahají do 12. století, kdy byly založeny Lázně Teplice
v Čechách (1). Jedny z nejproslulejších lázní u nás, Karlovy Vary, založil Karel IV. kolem
roku 1350. Koncem 18. století nastal intenzivní rozvoj lázeňství, který byl utlumen v období
2. světové války. V roce 1948 byly lázně, včetně přírodních léčivých zdrojů, převedeny do
výhradního vlastnictví státu. Nedostatek financí a centrálně plánované řízení lázní vedly k
potlačení iniciativy jednotlivých lázní a vyústily v krizi. V roce 1990 nastala privatizace lázní,
což vedlo ke zkvalitňování služeb, rekonstrukcím a výstavbě nových objektů. Růst cen a
legislativní změny však vedly k výraznému poklesu tuzemských zájemců. Dalším mezníkem
bude pravděpodobně přelom roku 2012/2013, kdy vešla v platnost novelizovaná vyhláška č.
267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o
dospělé, děti a dorost (2), která kromě stanovení indikačních skupin (I. – XI.) značně omezuje
počet diagnóz indikovaných k lázeňské terapii, délku léčby, možnost jejího opakování a další.
Lázně hlásí výrazný pokles pacientů (obr. 1) a také počet ošetřovacích dnů lázeňské péče
(KPL – komplexní lázeňská péče a PLP – příspěvková lázeňská péče) klesl na 80 % proti
roku 2008 (5), což může být pro řadu lázní likvidační.
Cílem průzkumu bylo zjistit na základě dotazníkového šetření dospělých osob, které lázně
navštívily nebo pravidelně navštěvují, jejich zkušenosti a spokojenost s poskytovanou
lázeňskou péčí v ČR.
Materiál a metody
Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření. Pro studii byl sestaven vlastní dotazník.
Dotazník byl určen osobám starším 18 let. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 365
osob. Pro hodnocení spokojenosti s celkovým pobytem v lázních byli respondenti dále
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rozděleni dle období, kdy lázně navštívili. Mezník byl zvolen rok 2000, kdy se mohly již
projevit změny provedené po privatizaci. Pro popis souboru byla použita základní popisná
statistika. Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí chí-kvadrát testu, Fischerova
exaktního testu, t-testu pro dva výběry a neparametrického Wilcoxonova testu, na hladině
významnosti 5 %. Pro zpracování výsledků byl použit program MS Excel a program Stata v.
10.

Obr. 1. Vývoj počtu dospělých pacientů (KPL + PLP) přijatých v lázních od roku 2000 až 2012

Výsledky
Popis souboru
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 365 osob, z toho 69 % (n = 253) žen a 31 % (n = 112)
mužů, ve věku od 19 do 86 let. Průměrný věk v celém souboru byl 44,8 let. Průměrný věk
mužů byl vyšší (48,7 let).
Pro další analýzu byly vytvořeny tři věkové skupiny: 18 – 35 let, 36 – 50 let a > 51 let
(obr. 2). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v zastoupení mužů a žen ve věkových
skupinách (p = 0,003). Ve skupině osob starších 51 let bylo významně více mužů (43 %) než
žen (27 %).
Z celkového počtu respondentů 80 % tvořili ekonomicky aktivní lidé (zaměstnanci a
podnikatelé), 10 % důchodci (invalidní a starobní) a 10 % studenti, ženy na mateřské
dovolené a nezaměstnaní. Zhruba polovina respondentů (48 %) uvedla, že měli nebo mají
fyzicky namáhavou pracovní činnost. Podíl mužů pracujících ve fyzicky namáhavém
zaměstnání byl významně vyšší (58 %) než podíl žen (42 %), (p = 0,010).
Více než jedna třetina respondentů (34 %) trpí chronickým onemocněním, byl u nich
zjištěn statisticky významně vyšší věk proti osobám bez chronického onemocnění (42,3 vs.
49,3 let; p < 0,001). U mužů byla pozorována signifikantně vyšší míra negativního
subjektivního hodnocení zdravotního stavu (23 %, p = 0,010). Statisticky významný rozdíl
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byl zjištěn v hodnocení zdravotního stavu a výskytem chronického onemocnění (p < 0,001).
Osoby s chronickým onemocněním hodnotily svůj zdravotní stav významně hůře.

Obr. 2. Zastoupení mužů a žen ve věkových skupinách

Lázeňská léčba
Lázeňskou léčbu využilo celkem 25 % (n = 93) respondentů, téměř polovina z nich se v
lázních léčila opakovaně. Byl zjištěn statisticky významný vztah mezi využitím lázeňské
léčby a výskytem chronického onemocnění (p < 0,001). Lázeňskou léčbu podstoupila téměř
polovina respondentů s chronickým onemocněním (48 %) a pouze 11 % respondentů bez
chronického onemocnění. Se stoupajícím věkem se signifikantně zvyšoval podíl osob, které
podstoupily léčbu v lázních (p = 0,001). Zatímco ve skupině respondentů ve věku 18 až 35 let
se léčilo v lázních jen 17 %, ve skupině od 36 do 50 let 37 % a ve skupině osob starších 50 let
dokonce 47 % (obr. 3).

Obr. 3. Využití lázeňské léčby dle věku

Naprosté většině respondentů lázně hradila zdravotní pojišťovna (94 %). Pouze 6 % (n =
6) osob péči hradilo z vlastních prostředků. Nejčastějším důvodem lázeňské léčby byly
nemoci pohybového ústrojí. S touto indikací se léčila téměř polovina respondentů (49 %).
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Dalšími nejfrekventovanějšími onemocněními byly nemoci ženské (14 %), nemoci trávicího
ústrojí (13 %), nemoci oběhového ústrojí (12 %) a netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
(12 %).
Většina respondentů subjektivně hodnotila vliv lázeňské léčby na celkové zdraví
pozitivně. Celkem 46 % osob hodnotilo vliv lázeňské léčby jako výborný. Průměrné
hodnocení bylo 1,8 ± 0,92 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší hodnocení).
Celkem 93 % respondentů se pokusilo odhadnout cenu za třítýdenní pobyt a stravu
v lázních. Průměrný odhad všech respondentů činil 19 231,- Kč (min. = 1 500, max. =
170 000). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v odhadu ceny za lázeňský pobyt
v závislosti na tom, zda respondent má zkušenost s pobytem v lázních (p = 0,020). Odhad
osob, které se v lázních nikdy neléčily, byl významně nižší než těch, které léčbu podstoupily.
Téměř polovina (48 %) respondentů podhodnotila cenu třítýdenního lázeňského pobytu (bez
léčebných procedur) odhadem částky nižší než 15 000 Kč. Respondenti byli také detailněji
tázáni na poslední pobyt v lázních. Pouze 17 % osob (n = 15) znalo cenu poslední lázeňské
léčby, cenu za procedury ale znala jen necelá polovina z nich (n = 6). Průměrná částka vydaná
za stravu a ubytování činila kolem 14 tis. Kč, průměrná cena procedur byla v průměru 10 tis.
Kč (tab. 1).
Tab. 1. Cena poslední lázeňské léčby
Počet

Průměrná částka

SD

Min.

Max.

Cena ubytování a stravy

15

14 225 Kč

6 953 Kč

4 500 Kč

29 000 Kč

Cena procedur

6

10 200 Kč

6 598 Kč

1 200 Kč

20 000 Kč

Respondenti hodnotili také spokojenost s poskytnutou léčebnou péčí a službami na číselné
škále od 1 do 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Nejhůře byla hodnocena úroveň ubytování a
stravy, nejlépe léčebná péče. Významně menší spokojenost byla zjištěna u pobytů
realizovaných v letech 1976 – 2000. Rozdíl v hodnocení mezi skupinami před a po roce 2000
byl statisticky významný a to ve všech oblastech, kromě léčebné péče (tab. 2).
Tab. 2. Hodnocení spokojenosti s poskytnutou léčebnou péčí a službami
Oblast

Aritmetický průměr
(min. – max.)

Průměrné hodnocení spokojenosti
Pobyt 1976 – 2000
Pobyt 2001 – 2012
(min. – max.)
(min. – max.)

p-hodnota*

Léčebná péče

1,68 (1 – 5)

1,92 (1 – 5)

1,49 (1 – 4)

0,126

Personál – chování

1,74 (1 –5)

2,07 (1 – 5)

1,47 (1 – 4)

0,035

Ubytování

1,82 (1 – 5)

2,11 (1 – 5)

1,59 (1 – 4)

0,031

Strava

1,80 (1 – 5)

2,21 (1 – 5)

1,49 (1 – 3)

0,002

*neparametrický Wilcoxonův test

Respondenti se také vyjadřovali k možnosti samofinancování pobytu v lázních. Ochota k
samofinancování všech výdajů na lázeňskou péči byla velmi nízká (3 %). Naopak částečně by
si lázeňskou péči hradily až 2/3 respondentů. Téměř jedna třetina (30 %) účastníků
dotazníkového šetření si není ochotna hradit lázeňskou péči vůbec. Hlavním důvodem je
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špatná finanční situace (82 %); celkem 10 % osob nepovažuje lázeňskou péči za důležitou a
8 % uvedlo jiné důvody (např. existence zdravotního pojištění, které by mělo vše hradit,
odloučení od rodiny, pochybnosti o účinnosti lázeňské péče).
Diskuze a závěr
Lázeňskou léčbu podstoupilo významně více osob, které hodnotily svůj zdravotní stav
subjektivně hůře než osoby, které lázeňskou péči nepodstoupily. Subjektivní hodnocení zdraví
tedy pravděpodobně odpovídá skutečnému zdravotnímu stavu dotazovaných a indikaci
léčebně rehabilitačních lázní. V lázních se léčila téměř čtvrtina respondentů, téměř polovina
z nich opakovaně. Podobné výsledky byly zjištěny ve studii Svobodové (5), kde více než
jednou se v lázních léčilo 58 % respondentů.
V lázních se léčilo významně více osob s chronickým onemocněním, což odpovídá
převaze chronických onemocnění v indikačním seznamu a pozitivní vliv lázeňství na zdraví
chronicky nemocných. Nejčastějším důvodem lázeňské léčby byly nemoci pohybového
ústrojí. S touto indikací se léčila téměř polovina respondentů. Dalšími nejfrekventovanějšími
onemocněními byly nemoci ženské, nemoci trávicího a oběhového ústrojí a netuberkulózní
nemoci dýchacího ústrojí. Obdobná situace je i v celé ČR – nemoci pohybového aparátu jsou
každoročně nejčastější indikací vůbec, tvoří polovinu všech případů, následují nemoci
nervové a nemoci oběhového ústrojí. Na Slovensku tvoří nemoci pohybového ústrojí dokonce
více než dvě třetiny všech indikací, dalšími nejčastějšími jsou nemoci oběhového ústrojí a
nemoci trávicího ústrojí (2, 3).
Většina respondentů, kteří podstoupili léčbu v lázních, hodnotila její vliv na celkové
zdraví velmi pozitivně, převážná část by využila lázeňskou péči opakovaně. Vysoká
spokojenost (84 %) s lázeňskou péčí byla zjištěna i v již zmíněné studii (4).
Převážná část lázeňských pobytů byla hrazena zdravotní pojišťovnou. V celostátním
srovnání je ale podíl úhrady lázeňské péče pojišťovnou jen asi 50 % (nejsou započítáni
cizinci). Na Slovensku je ze zdravotního pojištění hrazeno ještě méně lázeňských pobytů –
přibližně 40 % (2, 3).
Ochota samofinancování všech výdajů na lázeňskou péči byla velmi nízká. Téměř jedna
třetina účastníků dotazníkového šetření si není ochotna hradit lázeňskou péči vůbec. Hlavním
důvodem je špatná finanční situace. Srovnatelné výsledky byly zjištěny i v práci Svobodové –
31 % není ochotno samofinancovat léčení (4).
Téměř polovina respondentů náklady na ubytování a stravu za třítýdenní pobyt
podhodnotila odhadem částky nižší než 15 tisíc Kč. Cena za třítýdenní lázeňský pobyt se
pohybuje průměrně od 15 – 21 tisíc Kč.
Spokojenost s poskytnutou léčebnou péčí a službami byla převážně vysoká. Nejhůře byla
hodnocena úroveň ubytování a stravy, nejlépe léčebná péče. Velkou spokojenost s léčebnou
péčí (80 %) zaznamenala i studie Svobodové (4).
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Významně menší spokojenost byla zjištěna u pobytů realizovaných v letech 1976 – 2000.
Rozdíl v hodnocení mezi skupinami před a po roce 2000 byl statisticky významný a to ve
všech oblastech, kromě léčebné péče. Podstatně horší hodnocení pobytů realizovaných před
rokem 2000 může souviset se situací před privatizací lázní. Do té doby nebyl uvolněn
dostatek finančních prostředků na výstavbu, modernizaci, rozvoj nových technologií a navíc
upadala vlastní iniciativa lázní. Obroda lázeňství probíhala pozvolně.
Lázeňská péče má nezastupitelnou roli v léčbě řady onemocnění. Zájem o léčbu v lázních
je vysoký stejně jako spokojenost s úrovní poskytovaných služeb, avšak řadě osob finanční
situace neumožňuje hradit léčbu z vlastních prostředků, ať už částečně, či úplně. Redukování
lázeňské péče může vést k její nedostupnosti pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.
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Problematika umiestňovania debacilizovaných pacientov do príslušných zariadení
poskytujúcich ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v Prešovskom samosprávnom
kraji je pálčivá, nakoľko narastá počet chorých na tuberkulózu a zároveň, aj keď je v
legislatíve zakomponovaná právna úprava riešenia kompetencie samosprávneho kraja
v problematike zriaďovania predmetného typu Domovov sociálnych služieb, nie je
vypracované financovanie, ktoré rieši tento problém, na ktorý sa upozorňuje aj v Štátnej
zdravotnej politike SR (2) nevyhnutnosťou vytvárania sociálno-zdravotných lôžok.
Primárnym cieľom štúdie je na základe rozboru kompetencií s dôrazom na zariadenia
sociálnych služieb a rizikové skupiny klientov na území Prešovského samosprávneho kraja
v legislatívnych normách a s následným vyhodnotením aktuálnej situácie formulovať návrhy
slúžiace na riešenie problematiky umiestňovania rizikových skupín debacilizovaných klientov
v predmetných zariadeniach.
Metodika
V metodickom postupe sme použili analýzu a syntézu poznatkov štúdiom legislatívnych
noriem a ich komparáciu, rovnako aj indukciu, dedukciu, kauzálnu a klasifikačnú analýzu a
obsahovú analýzu štatistických výsledkov Prešovského samosprávneho kraja.
Výsledky a diskusia
Hlavným cieľom Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom
kraji (PSK) je zabezpečenie práva občanov na sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti
sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb. Na území PSK
poskytujú sociálne služby verejní a neverejní poskytovatelia. PSK disponuje v zariadeniach
sociálnych služieb, ktoré zriadil, celkovou kapacitou 2 316 miest. Obce a mestá majú
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v zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 906 miest. Spolu verejní poskytovatelia
disponujú vo svojich zariadeniach s kapacitou 3 222 miest. Neverejní poskytovatelia
sociálnych služieb zriadili na území PSK zariadenia s celkovou kapacitou 1 329 miest (obr. 1).
ZSS v
zriadovatelskej
pôsobnosti mi est
a obcí
20%
ZSS v
zri adovatelskej
pôsobnosti PSK
51%
Neverejní
poskytovatelia
29%

Obr. 1. Podiel kapacít verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území PSK

Najvyšší výskyt tuberkulózy je dlhodobo v Prešovskom kraji. Výskyt TBC ovplyvňuje aj
skladba klientov v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa umiestňujú prevažne starší ľudia,
ktorí sú klasickou rizikovou skupinou obyvateľstva (3).
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Obr. 3. Incidencia TBC v SR a okolitých krajinách v roku 2004 (Zdroj: Národný register tuberkulózy)

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva pri tuberkulóze zaraďujeme alkoholikov,
bezdomovcov, narkomanov alebo neprispôsobivých občanov z nízkych sociálnych vrstiev,
nedodržiavajúcich základné pravidlá hygieny, životosprávy a samotného životného štýlu,
ktoré okolie chápe ako rušivé a neakceptovateľné. Táto časť obyvateľstva je aj
najproblematickejšou skupinou, nakoľko po debacilizovaní v špeciálnych zdravotníckych
zariadeniach sa vracajú späť k pôvodnému spôsobu života a na ulicu. Akúkoľvek pomoc zo
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strany zdravotníkov a sociálnych pracovníkov odmietajú. Je preto takmer pravidlom, že
zdravotníci sa s týmito ľuďmi stretávajú opakovane až do doby, kým nad nimi tuberkulóza
nezvíťazí (4). Tu nastáva problém s ich umiestnením v zariadeniach sociálnych služieb.
Bednárik a kol. (1) tvrdia, že v oblasti spolupráce medzi orgánmi a inštitúciami
pôsobiacimi v systéme dlhodobej starostlivosti je potrebné vytvoriť nové legislatívne
podmienky pre prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Vo vybraných sociálnych
zriadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, zariadeniach opatrovateľskej
starostlivosti možno poskytnúť i financovať vybrané úkony ošetrovateľskej starostlivosti (zo
systému zdravotného poistenia), ale aj opačne, je možné poskytovať v ústavných
zdravotníckych zariadeniach sociálne služby financované samosprávou.
Po prepustení z NÚTPCH a HCH vo Vyšných Hágoch musia pacienti ešte minimálne 3 až
6 mesiacov užívať väčšie množstvo liekov a dodržiavať zásady liečby, ktoré spočívajú
v pravidelných kontrolách, zákaze fajčenia, pitia alkoholických nápojov a vyhýbaní sa stresu
a nadmernej záťaži.
Pacientov po prepustení zo špecializovaného ústavného liečenia môžeme podľa sociálnej
adaptácie rozdeliť do niekoľkých skupín:
− pacienti, ktorí sa vracajú do rodiny, ktorá im vie byť nápomocná pri liečbe,
− pacienti, ktorí nemajú rodinu, sú osamelí, ale sociálne adaptovaní,
− pacienti, ktorí sa vracajú do dysfunkčnej rodiny,
− pacienti, ktorí sa vracajú do sociálne znevýhodneného prostredia, resp. na ulicu. Túto
skupinu ešte môžeme rozdeliť na tých, ktorí sa na ulici ocitli bez vlastného pričinenia,
zhodou životných okolností, túto situáciu chcú zmeniť a zaradiť sa späť do bežného života
a tých, ktorým sa ulica stala súčasťou životného štýlu.
Až 70 % pacientov, ktorí sa na tuberkulózu liečili v NÚTPCH a HCH vo Vyšných
Hágoch, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a tí sa vracajú späť k pôvodnému
spôsobu života. V prvých skupinách sa dá predpokladať, že zásady liečby sa po prepustení
budú snažiť dodržiavať, resp. im pri tom pomôže ich rodina. Problematické ostávajú posledné
skupiny. Tu musí nastúpiť systém inštitucionalizovanej sociálnej starostlivosti, ktorá môže
pôsobiť priamo v znevýhodnenom prostredí alebo prostredníctvom komunitných centier.
Pokiaľ sa pacienti vracajú do dysfunkčnej rodiny, tá už je v povedomí starostov obcí,
prípadne ich sociálnych oddelení, ktorí im pomáhajú pomocou terénnych sociálnych
pracovníkov, resp. komunitných pracovníkov. Títo sú zamestnancami obcí, ich vzdelanostná
štruktúra vyplýva z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce
a je zapracovaná do Komunitného plánu sociálnych služieb. Komunitní pracovníci pomáhajú
klientom pri vybavovaní záležitostí na úradoch, dávok sociálnej pomoci, sprevádzajú ich do
zdravotníckych zariadení a ich činnosť by mala smerovať aj na dohľad na užívanie liekov
a dodržiavanie liečebného režimu. V krajinách západnej Európy majú aj takých komunitných
pracovníkov, ktorí sa nazývajú pomáhači v liečbe.
Je potrebné spomenúť ešte jednu skupinu osôb, ktorú by sme mohli použiť pri sledovaní
dodržiavania liečby, hlavne v rómskych komunitách. Sú to rómski asistenti, ktorých už
467

využívame hlavne v školských zariadeniach, ale dôležitú úlohu môžu zohrať aj osoby
s vysokou autoritou v komunite, napr. vajda, resp. vajdova manželka, ako sa to osvedčilo
v obci Letanovce.
Najväčším problémom sa javí umiestnenie klientov poslednej skupiny. Tu musí nastúpiť
režim úradov práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom sociálnej kurately. Zákon NR
SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov (7)
definuje, že ide o prácu v otvorenom prostredí a má opatreniami a k tomu prispôsobenými
metódami pomôcť adaptovať sa na novú situáciu, v ktorej sa klienti ocitli. A tu narážame na
legislatívne problémy. V § 18 ods. 3 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. sa okrem iného
sociálna kuratela poskytuje osobám, ktoré boli prepustené zo zdravotníckeho zariadenia na
liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí. Tu je žiaduce rozšíriť tento okruh
fyzických osôb o osoby prepustené zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu tuberkulózy.
V tejto súvislosti je nevyhnutná aj zmena § 19 citovaného zákona o iné programy
organizované štátom, obcami, vyššími územnými celkami o programy pre tuberkulóznych
klientov.
Týchto klientov nie je možné v zmysle citovaného zákona § 63 ods. 1 umiestniť ani
v resocializačnom stredisku, nakoľko tam možno podľa dikcie zákona umiestniť na
prechodný čas len klientov drogových a iných závislostí. Ak by došlo k rozšíreniu možnosti
užívať resocializačné stredisko aj na debacilizovaných pacientov s tuberkulózou, obdobie
ustanovené zákonom na pobyt klienta v resocializačnom stredisku by nám vyriešilo
problémové obdobie po prepustení z ústavnej liečby.
Najväčším problémom verejného zdravotníctva sú tí klienti, ktorí predošlé možnosti
odmietajú a majú chronické formy TBC. Najlepšou voľbou pre nich by bolo špecializované
zariadenie sociálnych služieb. Tu opäť narážame na legislatívny problém. V § 39 ods. 1
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (8) sa uvádza, že
v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna
vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie,
hluchoslepota, AIDS. Z infekčných ochorení je tu uvedený len AIDS. Podľa údajov
Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS bolo od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011
na Slovensku registrovaných 44 nových prípadov infekcie HIV, z toho 41 u občanov
Slovenskej republiky a tri prípady sa týkali cudzincov. K uvedenému dňu bola infekcia HIV
diagnostikovaná u 384 Slovákov, išlo o 328 mužov a 56 žien. U 61 pacientov sa vyvinuli
klinické príznaky a zaznamenali sme 38 úmrtí na AIDS. V roku 2011 bolo do Národného
registra tuberkulózy nahlásených 399 prípadov tuberkulózy a je chorobou, ktorá u nás
dlhodobo pretrváva, nie je však v zákone uvedená medzi zdravotnými postihnutiami na
poskytovanie sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach. Analýza výsledkov liečby
TBC za rok 2011 nám dokumentuje, že máme 85 % úspešnosť liečby u novozistených
mikroskopicky pozitívnych prípadov a toto je jedným z dôvodov, prečo je potrebné zaradiť
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tuberkulózu medzi vybrané zdravotné postihnutia na vznik špecializovaného sociálneho
zariadenia.
Ďalej zaznamenávame prípady, kde verejní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení
samosprávnym krajom v snahe, aby debacilizovaný pacient neskončil na ulici, hľadajú
u týchto klientov iné špecializované diagnózy, aby ich umiestnili, nakoľko títo klienti
nedosahujú ani požadovaný stupeň odkázanosti V. Je potrebné poznamenať aj skutočnosť tzv.
zvykového práva, kde v zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (5) sa taxatívne
uviedlo, že osobu, ktorá sa v minulosti liečila na TBC, nemožno umiestniť v sociálnom
zariadení, čo je v zariadeniach hlboko zakorenené. Pripomeňme aj dlhé poradovníky
čakateľov na prijatie do ZSS. Pokiaľ sú v ZSS umiestnení klienti s TBC, sú to klienti, ktorých
prijali za iných zákonných podmienok, alebo klienti, ktorí na TBC ochoreli počas pobytu v
zariadení.
Nezabúdame ani na skutočnosť, že aj napriek tomu, že výška príspevku na jedno miesto
v špecializovanom zariadení je určená podľa prílohy zákona č. 448/2008 Z. z. (8), táto suma
nepokrýva oprávnené ekonomické náklady a tu nemôžeme počítať s príspevkom od
prijímateľa sociálnej služby, lebo títo ľudia dlhodobo nepracovali, tým neprispievali do
systému sociálneho zabezpečenia, takže ich výška dôchodkov je nízka a príspevok, ak by aj
bol, tak len minimálny. U týchto prijímateľov nemôžeme očakávať, že dôjde k zaviazaniu
spoluúčasti rodičov alebo detí, lebo tým po zaplatení úhrady musí ostať podľa § 73 ods. 10
zákona č. 448/2008 Z. z. 1,3-násobok životného minima. Za takýchto klientov vznikajú
zariadeniam sociálnych služieb veľmi vysoké nevymožiteľné pohľadávky a odpisuje ich
zriaďovateľ.
Zákon v prílohe 1 taxatívne určuje aj maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na
jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom
počte zamestnancov. V špecializovanom zariadení pri celoročnej pobytovej forme je to 1,3
prijímateľa na 1 zamestnanca a podiel odborných zamestnancov 65 %. Takéto vymedzenie
spôsobuje vysoké mzdové a odvodové zaťaženie zariadení s prihliadnutím aj na fakt, že od 1.
4. 2012 platí zákon 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných
asistentiek (9) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (6). Takéto zariadenie, aj keby ho samosprávny kraj
mohol zriadiť, by bolo vysoko ekonomicky náročné, v čase ekonomickej krízy by bolo ťažké
ho ekonomicky prevádzkovať.
Ďalším problémom je § 71 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., kde sa uvádza, že úhradu
výkonov ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanú sestrou špecialistkou v ošetrovateľstve vo
vnútornom lekárstve, sestrou špecialistkou v pediatrickom ošetrovateľstve alebo sestrou
špecialistkou v komunitnom ošetrovateľstve v zariadení uvedenom v § 35, 36, 38 a 39 možno
financovať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Tu opäť narážame na problém pri
realizácii tohto ustanovenia v praxi. Ustanovenie v zákone spôsobilo, že tieto služby
zdravotné poisťovne zazmluvňujú prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a financie, ktoré by sa mohli využiť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré
469

disponujú, aj podľa výsledkov nášho výskumu, vysokokvalifikovaným zdravotníckym
personálom, odchádzajú preč zo zariadenia.
Legislatívnou analýzou sme poukázali, že súčasný právny stav neumožňuje
samosprávnemu kraju zriadiť takéto zariadenie. Chceme poukázať aj na § 70 citovaného
zákona, ktorý definuje, že za podmienok ustanovených týmto zákonom možno poskytovať
sociálnu službu fyzickej osobe v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti aj po zániku
dôvodov, pre ktoré ju prevzali do ústavnej starostlivosti, ak je vzhľadom na svoj nepriaznivý
zdravotný stav odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemožno ju prepustiť zo
zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti z dôvodu, že jej nemožno poskytnúť
sociálnu službu v zariadení podľa tohto zákona. Na poskytovanie sociálnej služby
v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ods. 1 platia § 62 až 69
rovnako.
Ak sa sociálna služba poskytuje v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, nemôže
byť priestor, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, súčasťou priestoru, v ktorom sa poskytuje
ústavná zdravotná starostlivosť.
Pokiaľ by sa ustanovenie § 39 zákona o sociálnych službách zmenilo a doplnilo
o definíciu tuberkulózy, je potrebné zvážiť, či by takého zariadenie nemal zriadiť a financovať
štát z prostriedkov štátneho rozpočtu, príp. u zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou by sa
primerane dalo uplatniť ustanovenie § 71 ods. 7 citovaného zákona, že samosprávne kraje by
si za svojich občanov uhrádzali ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním
sociálnej služby. Naše úvahy vychádzajú zo skutočnosti, že títo klienti nie sú hrozbou len pre
samosprávny kraj, ale sú celoslovenským verejnozdravotníckym problémom. Je na zváženie
pre kompetentných, či by nebolo vhodné zriadiť takéto zariadenie v NÚTPCHaHCH vo
Vyšných Hágoch, ktorý má na to vytvorené materiálne a personálne podmienky.
Záver
Na základe uvedených analýz odporúčame dôsledne dbať na aplikáciu Štátnej politiky
zdravia v SR v oblasti vytvorenia sociálno-zdravotných lôžok, vykonať analýzu doterajšieho
stavu zriaďovania a financovania špeciálnych zariadení sociálnych služieb a pripraviť
legislatívne zmeny zákona č. 448/2008 Z. z., pripraviť a prostredníctvom Združenia
samosprávnych krajov SK 8 podať návrh legislatívnej zmeny zákona č. 448/2008 Z. z.
týkajúceho sa financovania špecializovaných zariadení sociálnych služieb, vypracovať
Dodatok ku Koncepcii sociálnych služieb na území PSK, v ktorom bude zakomponované
zriadenie špeciálneho zariadenia sociálnych služieb pre infekčné ochorenia a taktiež rokovať
so zdravotnými poisťovňami v otázke zazmluvnenia zdravotných výkonov z katalógu
zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci
zariadenia sociálnych služieb (pre využitie zdravotníckeho vzdelania vlastných pracovníkov a
pre získanie ďalších financií pre zariadenie).
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