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VPLYV CHEMICKÉHO ZLOŽENIA PODZEMNÝCH/PITNÝCH VÔD  
NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A NÁVRH LIMITNÝCH HODNÔT PRE VPLYVNÉ PRVKY1 
 
 

S. Rapant1, V. Cvečková1, K. Fajčíková1, D. Sedláková2, B. Stehlíková3 
1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

2Kancelária WHO na Slovensku, Bratislava 
3Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska Univerzita, Bratislava,  

 
 
 

Chemické prvky sa môžu vyskytovať v životnom prostredí (voda, pôda, ovzdušie) 
z hľadiska ľudského zdravia buď v deficite alebo v nadbytku. Každý chemický prvok môže 
byť liek alebo jed, závisí to len od jeho dávky (Paracelsus). Existujú tri základné cesty vstupu 
chemických prvkov do ľudského organizmu: ingescia, inhalácia a dermálny kontakt. Pre 
ľudské zdravie je v prírodnom neznečistenom životnom prostredí najdôležitejšia cesta vstupu 
chemických prvkov ingescia, a to potravou a vodou. Zatiaľ čo chemické prvky rozpustené 
v pitných vodách sa vyskytujú väčšinou v iónovej forme a sú tak priamo prístupné pre ľudský 
organizmus, chemické prvky obsiahnuté v pôde sa do ľudského organizmu dostávajú len 
sprostredkovane, formou potravy. Vstup chemických prvkov z pôdy do ľudského organizmu 
cestou potravového reťazca však závisí najmä od ich bioprístupnosti a ich zdravotný účinok 
závisí najmä od foriem výskytu jednotlivých chemických prvkov. V súčasnom globálnom 
svete majú potraviny globálny pôvod. Veľká väčšina potravy pochádza z rôznych oblastí 
sveta a tým je zaručená jej rôznorodosť, rôzne chemické zloženie. Len malá časť 
konzumovanej potravy, najmä miestne pestovaná zelenina a ovocie má lokálny pôvod a vo 
svojom chemickom zložení odráža geologickú stavbu, teda aj geochemické pozadie oblasti, 
kde ľudia žijú. V prípade pitných vôd je situácia odlišná. Ľudia väčšinou pijú a používajú na 
varenie pitnú vodu z rovnakého zdroja, rovnakého chemického zloženia dlhodobo, často celý 
život, alebo až kým sa nepresťahujú. Nie je tu taká variabilita v chemickom zložení vôd ako 
v prípade potravín. Chemické zloženie pitných vôd je dlhodobo prakticky rovnaké. V prípade 
deficitu alebo nadbytku určitých chemických prvkov, hlavne esenciálnych, sa pri dlhodobom 
používaní rovnakých vôd môžu prejaviť zdravotné účinky. Zdravotné účinky klasických 

                                                           
1Tento výskum bol realizovaný v rámci projektu GEOHEALTH (LIFE10 ENV/SK/000086), ktorý je 
podporovaný finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie: Life+ program a Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky. 
  

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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kontaminantov pitných vôd, ako napr. potenciálne toxických prvkov alebo dusičnanov, sú 
dobre známe a veľakrát zdokumentované. V dôsledku ich známych nepriaznivých účinkov sú 
tieto klasické kontaminanty striktne limitované v normách pre pitnú vodu. Vplyv niektorých 
ďalších, hlavne esenciálnych prvkov (napr. Ca, Mg, K) na ľudské zdravie nie je v súčasnosti 
dostatočne preukázaný, a preto tieto prvky nie sú limitované v normách pre pitnú vodu (napr. 
WHO drinking standard), resp. sú limitované len ako odporúčané hodnoty (napr. slovenská 
norma pre pitnú vodu). Existuje však veľké množstvo prác, ktoré spájajú napr. zvýšený 
výskyt kardiovaskulárnych ochorení (CVD) s deficitným obsahom Ca a Mg (1, 2). V svetovej 
literatúre existuje aj niekoľko prác, ktoré spájajú deficitný obsah Ca a Mg so zvýšenou 
úmrtnosťou na onkologické ochorenia (3, 4). 

V predkladanej práci sa zaoberáme hodnotením vplyvu relatívne širokej škály chemických 
prvkov v podzemných/pitných vodách na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky. 
Rôzne ukazovatele zdravotného stavu a demografického vývoja obyvateľstva spájame 
s obsahmi chemických prvkov/zložiek v podzemných vodách, tzv. environmentálnymi 
indikátormi (EI). Hodnotíme teda vplyv podzemných vôd z rôzneho geologického prostredia, 
rôznej genézy, a teda aj rôzneho chemického zloženia na úmrtnosť na najčastejšie príčiny 
smrti, ktoré môžu mať súvis s obsahom chemických prvkov v pitných vodách a to: 
kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy a aj 
očakávaná dĺžka života. Viacerými matematickými a štatistickými metódami (umelé 
neurónové siete, Pearsonova a Spearmanova korelácia) spájame dáta o chemickom zložení 
podzemných vôd s rôznymi príčinami úmrtí. Pre odvodenie limitných hodnôt chemických 
prvkov v podzemných vodách, pri ktorých je zdravotný stav obyvateľstva najpriaznivejší, 
používame umelé neurónové siete. Takýto postup spracovania dát bol použitý napríklad 
v práci (4). 

 
Materiál 

Environmentálne indikátory 
Environmentálne indikátory (EI) predstavujú chemické prvky/zložky/parametre 

analyzované, merané a monitorované v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať biotu, 
resp. človeka. V našej práci hodnotíme 34 environmentálnych indikátorov, hlavne 
anorganických zložiek chemického zloženia podzemných vôd a to všetky bežné makroprvky, 
stopové prvky a základné parametre prírodnej rádioaktivity. Nezaoberáme sa hodnotením 
organických polutantov, ktorých dáta nie sú dostupné z územia Slovenskej republiky 
v požadovanej hustote. 

Zdrojom dát chemického zloženia podzemných vôd boli údaje z národného 
environmentálno-geochemického mapovania, a to najmä z Geochemického atlasu 
podzemných vôd a environmentálno-geochemických máp regiónov Slovenskej republiky. 
Tieto sme dopĺňali najmä o údaje z národného monitoringu podzemných vôd, 
hydrogeochemických máp a ďalších regionálnych a lokálnych geochemických prác. V našej 
databáze sú zahrnuté prakticky všetky zdroje podzemných vôd, ktoré sa používajú pre 
hromadné zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Celkový počet zhromaždených 
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chemických analýz podzemných vôd bol 20 339. Zahrnuté sú chemické analýzy vôd od roku 
1991, keď sa začalo moderné environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky 
v rámci programu the IGCP 360 Geochemical Correlation Programme. Hustota vzorkovania 
podzemných vôd bola približne 1 vzorka na 2,5 km2.  

Podzemné vody predstavujú na Slovensku najvýznamnejší zdroj pitných vôd pre 
zásobovanie populácie Slovenska, a to približne pre 90 % obyvateľov (5). Približne 10 % 
populácie Slovenska používa vodu z individuálnych studní na pitné účely a varenie. Okolo 
50 % populácie je zásobovaných pitnou vodou z miestnych vodných zdrojov, spravovaných 
lokálnymi vodárenskými spoločnosťami, ktoré sa vyznačujú nízkou výdatnosťou (menej ako 
10 l . s-1), zachytených a distribuovaných vodovodnými rozvodmi v blízkosti osídlených 
oblastí. Len v južnej časti Slovenska (v kvartérnych sedimentoch) je populácia zásobovaná 
z veľkých vodných zdrojov na vzdialenosť 50 – 100 km. V tejto práci považujeme podzemné 
a pitné vody ako jeden celok. Sme si vedomí istých nepresností s tým súvisiacich, ktoré môžu 
limitovať naše výsledky. Avšak veľkosť databázy (viac ako 20 000 chemických analýz, viac 
ako 30 chemických prvkov/zlúčenín/parametrov) do značnej miery redukujú možné neistoty. 
Neboli sme schopní zhodnotiť podiel fľaškovej vody v rámci pitného režimu ľudí. 

Dáta o chemickom zložení vôd sme upravili do takej podoby, aby sa dali zlinkovať s 
dátami zdravotných indikátorov. Museli sme teda dáta o chemickom zložení vôd 
transformovať do podoby dát zdravotných indikátorov. Tie predstavujú jedno číslo pre 
územnosprávne jednotky – obce Slovenskej republiky (2 883 obcí), Na základe vstupných 
analytických dát bola pre celé územie SR spracovaná plošná distribúcia jednotlivých 
chemických prvkov/zlúčenín formou tzv. pixelových máp (1 pixel o ploche 1 km2) 
prostredníctvom softvéru MapInfo Professional 9.0. Pre každý pixel bola vypočítaná 
priemerná koncentrácia prvku metódou inverzných vzdialeností od stredu pixelu k 10 
najbližším vzorkám. Priemerné hodnoty chemických prvkov/zlúčenín/parametrov pre 
jednotlivé administratívne celky SR (obce, okresy, celé územie SR) boli vypočítané ako 
aritmetické priemery všetkých pixelov spadajúcich do hraníc príslušných celkov. Dostupné sú 
v mapovej aj databázovej forme na internetovej stránke projektu www.geology.sk/geohealth. 

Hodnotené chemické prvky/parametre v podzemných vodách s príslušnými priemernými 
obsahmi pre celé územie SR sú uvedené v tab. 1.  

 
Tab. 1 Charakteristika chemického zloženia podzemných vôd Slovenska (priemerné hodnoty) 

pH MIN CHSKMn Ca + Mg Li Na K Ca Mg Sr Fe Mn 
7,33 629,75 2,18 3,5 0,019 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 0,12 
NH4 F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO

3 
SiO2 Cr Cu  

0,10 0,13 32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,8
5 

18,21 0,0013 0,0026  
Zn As Cd Se Pb Hg Ba 

0,0747 
Al 

0,029
7 

Sb 
0,0009 

222Rn 
14,46 

226Ra 
0,053 

 
0,2673 0,0019 0,0010 0,0010 0,0014 0,0001  

Pozn.: Dáta okrem pH v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1
,
 222Rn a 226Ra v Bq . l-1 

 
Zdravotné indikátory 

Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky hodnotíme na základe zdravotných 
indikátorov – ukazovateľov demografického vývoja a zdravotného stavu obyvateľstva. 

http://www.geology.sk/geohealth
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Zdravotný indikátor (ZI) je premenná, ktorá vyjadruje zdravotný stav ľudí v spoločnosti 
prostredníctvom priameho merania alebo pozorovania (6). 

V práci pre celkové zhodnotenie vplyvu chemického zloženia podzemných vôd na 
zdravotný stav obyvateľstva používame súbor 14 ZI, uvedených v tabuľke 2, kde je uvedený 
aj popis výpočtu ZI. Pre hodnotenie sme vybrali základné demografické indikátory, a to: 
očakávané roky života pri narodení a potenciálne stratené roky života na všetky príčiny úmrtí. 
Ďalej hodnotíme úmrtnosť na štyri najdôležitejšie príčiny úmrtí na Slovensku, ktoré môžu 
mať súvis so životným prostredím, a to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia 
(OD), ochorenia dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. Pri relatívnej a nepriamo 
štandardizovanej úmrtnosti na vybranú príčinu vychádzame z Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb (MKCH 10, revízia).  

 
Tab. 2. Hodnotené zdravotné indikátory Slovenskej republiky (údaje prepočítané podľa počtu obyvateľov v 
obciach) 

Číslo Indikátor Popis indikátora Popis výpočtu Jednotka Priemer 
SR* 

Demografické indikátory, popisujúce vekové zloženie obcí 

1 DOZ Očakávané roky života pri 
narodení – obyvateľstvo 

Kumulatívny počet všetkých 
„odžitých“ rokov v období každého 
roku veku/počet žijúcich ľudí na 
začiatku roku 

Roky 72,60  

Predčasná úmrtnosť 

8 PYLL100 Potenciálne roky strateného 
života 

100 000 x [súčet nedožitých rokov 
do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 
1 – 64 rokov)/počet obyvateľov] 

Roky 4 033,00 

Relatívna úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 
9 ReC00-C97 Zhubné nádory 

100 000 x [počet úmrtí na vybrané 
ochorenie/počet obyvateľov] 

Počet úmrtí 
na 100 000 
obyvateľov 

212,79 
20 ReI00-I99 Obehový systém 531,05 
23 ReJ00-J99 Dýchacia sústava 58,08 
24 ReK00-K93 Tráviaca sústava 45,83 

Štandardizovaná úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 
26 SMRC00-C97 Zhubné nádory 

Nepriamo vekovo štandardizovaná 
úmrtnosť na slovenský štandard  
(19 vekových skupín) 

% 

100 
31 SMRI00-I99 Obehový systém 100 
34 SMRJ00-J99 Choroby dýchacej sústavy  100 
35 SMRK00-K93 Choroby tráviacej sústavy 100 

Potenciálne roky strateného života na vybranú príčinu úmrtia 
37 PYLLC00-C97 Zhubné nádory 100 000 x [súčet nedožitých rokov 

do veku 65 rokov (úmrtia vo veku 
1 – 64 rokov) pri úmrtí na vybranú 
príčinu/počet obyvateľov] 

Roky 

1 005,20 
40 PYLLI00-I99 Obehový systém 866,19 
42 PYLLJ00-J99 Choroby dýchacej sústavy 172,69 
43 PYLLK00-K93 Choroby tráviacej sústavy 334,80 
Pozn.: Zdravotné indikátory klasifikované v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb, MKCH 10. revízia 
*priemer pre Slovenskú republiku za obdobie 1994 – 2003 

 
Zdrojom dát bola databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky. Všetky zdravotné 

indikátory boli vypočítané formou kumulatívnej funkcie pre roky 1994 až 2003, teda pre 10-
ročné obdobie, pričom všetky prípady úmrtí boli spočítané a všetky počty obyvateľov boli 
vyjadrené ako osoboroky (počet obyvateľov k 31. decembru príslušného roku) pre každý 
hodnotený územný celok. Metodika výpočtu a štandardizácie zdravotných indikátorov je 
v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Naše dáta ZI 
predstavujú teda priemerné hodnoty za desaťročné obdobie pre každú z 2 883 obcí Slovenskej 
republiky. Na obrázku 1 sú uvedené potenciálne roky strateného života. Ostatné zdravotné 
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indikátory sú v mapovej aj databázovej forme dostupné na internetovej stránke 
www.geology.sk/geohealth. 

 
Obr. 1. Potenciálne roky strateného života na Slovensku na úrovni obcí 

 
Metodika 

Rozdelenie environmentálnych a zdravotných indikátorov podľa geologickej stavby 
Geologická stavba SR je relatívne veľmi komplikovaná. Vyznačuje sa striedaním hornín 

rôznej genézy a veku, a teda aj rôzneho mineralogicko-petrografického charakteru, a tým aj 
rôzneho geochemického pozadia. Výsledkom tejto skutočnosti je aj veľmi rozdielne chemické 
zloženie podzemných/pitných vôd, o ktorom predpokladáme, že má aj rôzny vplyv na 
zdravotný stav obyvateľstva.  

Geologická stavba SR bola v práci (7) rozčlenená na 8 hlavných celkov, ktoré sú uvedené 
z hľadiska vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva od najpriaznivejšieho po najnepriaznivejšie: 
1 – flyšový paleogén: hlavne pieskovce, bridlice, ílovce, 
2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén: hlavne sliene, slienité vápence, 
dolomity, pieskovce a bridlice, 
3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén: hlavne vápence, dolomity, vápnité 
zlepence,  
4 – neogén; hlavne íly, ílovce, zlepence, piesky, štrky, 
5 – kvartér; hlavne štrky, piesky, íly, úlomky hornín, 
6 – kryštalinikum: hlavne granitoidy, ruly, migmatity, 
7 – paleozoikum: hlavne metasedimenty, metavulkanity, 
8 – neovulkanity: hlavne andezity, bazalty a ich vulkanoklastiká. 

Následne sme podľa tohto rozčlenenia geologickej stavby rozčlenili chemické zloženie 
podzemných vôd – environmentálne indikátory a aj ukazovatele zdravotného stavu – 
zdravotné indikátory, ktoré sme podrobili štatistickej analýze formou nižšie uvedených 
štatistických metód. 

http://www.geology.sk/geohealth
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Štatistická analýza 
Pre štatistické pracovanie vzťahu dát EI a ZI sme použili klasické štatistické metódy, a to 

Pearsonov lineárny korelačný koeficient a Spearmanov poradový korelačný koeficient. 
Štatistickú významnosť vypočítaných korelácií hodnotíme pomocou jeho P hodnoty 
nasledovne: P < 0,05 overená závislosť (+), P < 0,01 vysoká závislosť (++), P < 0,001 veľmi 
vysoká závislosť (+++). 

Neurónové siete 
Sledovanie vzťahov medzi dvoma rôznymi premennými je doménou štatistiky. Avšak 

výber vhodnej štatistickej metódy s cieľom spojenia dvoch databáz si vyžaduje veľmi 
korektný prístup k získaniu relevantných vzťahov závislosti. Na vyjadrenie intenzity 
stochastickej závislosti medzi dvoma premennými sa používajú korelačné koeficienty, ktoré 
vyjadrujú závislosť vzťahov medzi skúmanými atribútmi. Klasické Pearsonove korelačné 
koeficienty vyjadrujú mieru jednoduchej lineárnej závislosti dvoch premenných, 
Spearmanove korelačné koeficienty sú mierou monotónnej závislosti. Naše dáta však nemajú 
normálne rozdelenie, sú nerovnomerne rozdelené, často zaťažené chybou, neúplné a vykazujú 
vysokú variabilitu.  

Naše dáta majú všetky náležitosti bežného života. Bolo by preto nesprávne predpokladať 
existenciu funkčného vzťahu. Použitie klasických metód regresnej analýzy nemusí zachytiť 
komplexnosť problematiky a mohlo by viesť k nesprávnym záverom. Komplexné situácie 
vyžadujú analytické prístupy riešenia. Preto pre analýzu vzťahov medzi chemickým zložením 
podzemných vôd a jednotlivými zdravotnými indikátormi používame umelú inteligenciu – 
umelé neurónové siete (ANN). Podrobná charakteristika ANN a spôsoby výpočtov pri spájaní 
EI a ZI sú podané v práci (4). 

Poradie vplyvu chemických prvkov vo vode na zdravotné indikátory sme určili na základe 
hodnoty koeficienta citlivosti sr. Vplyv na ZI majú tie chemické prvky, pre ktoré je koeficient 
citlivosti väčší ako 1. Za účelom identifikácie vplyvných prvkov z hľadiska chemického 
zloženia podzemných vôd sme počítali 200 sietí. Zvolený počet 200 sietí sa ukázal ako plne 
dostatočný, lebo pre ďalšie siete už hodnota korelačného koeficientu nerástla, ale stagnovala 
alebo klesala.  

Napriek tomu, že výkonnosť (spoľahlivosť) siete je uspokojivá, vplyv jednotlivých 
hodnotených environmentálnych indikátorov bol pre každú sieť rôzny. Preto sme pre určenie 
poradia vplyvu chemických prvkov vo vode na ZI použili mediánové hodnoty sr z 50 
najlepších sietí, s najvyšším korelačným koeficientom. 

Na základe mediánovej hodnoty (z 50 najlepších sietí) koeficienta citlivosti (sr) 
vypočítanej pre každý chemický prvok hodnotíme vplyv chemického prvku na jednotlivé 
zdravotné indikátory. Vplyv je tým väčší, čim je väčšia hodnota sr. Chemické prvky 
s hodnotou sr < 1 nevplývajú na zdravotné indikátory. Štatistickú významnosť vypočítaných 
koeficientov sr udáva koeficient determinácie R2. Čím je vyšší, tým je väčšia štatistická 
významnosť vypočítaných koeficientov senzitivity. Výsledky výpočtov ANN pre získanie 
tvaru závislosti medzi EI a ZI sme overili metódou decilov. Spôsob bol nasledovný. Rozpätie 
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hodnôt obsahu skúmaného prvku vo vode sme rozdelili na decily. V ďalšom kroku sme našli 
ťažiská bodov, ktorých x-ová súradnica prislúchala do jednotlivých decilov. Následne sme 
cez ťažiská 2. až 9. decilu preložili polynóm druhého stupňa, resp. priamku. Pre veľmi 
vplyvné prvky je zhoda vynikajúca. S poklesom vplyvnosti prvkov zhoda existuje, ale 
podobnosť klesá (4). 

ANN nám umožňujú odvodiť aj limitné hodnoty chemických prvkov vo vodách 
z hľadiska jednotlivých zdravotných indikátorov, teda obsahy chemických prvkov pri ktorých 
zdravotné indikátory nadobúdajú čo najpriaznivejšie hodnoty. Vyčleňujeme dva druhy 
limitných hodnôt, a to limitné (kritické) hodnoty a optimálne limitné hodnoty. Limitné 
hodnoty predstavujú priesečník namodelovanej krivky obsahov chemických prvkov 
s priemernou hodnotou zdravotného indikátora. Optimálne hodnoty v prípade paraboly 
predstavujú priesečník priemernej hodnoty zdravotného indikátora ± štandardná odchýlka 
zdravotného indikátora. V prípade priamky určujeme optimálne hodnoty ako priesečník 
priamky s 40 % hodnoty zdravotného indikátora. V prípade, keď namodelovaná krivka 
obsahu chemických prvkov nepretínala priemernú hodnotu zdravotného indikátora, sa limitné 
hodnoty nedali určiť. Pri mnohých prvkoch limitná hodnota (horný alebo dolný limit) 
neexistuje. Znamená to, že rastúci alebo klesajúci obsah chemických prvkov vo vode nemá 
vplyv na zdravotný stav. Spôsob vyčleňovania limitných hodnôt EI je zrejmý z obrázku č. 2. 
Ako priemernú hodnotu zdravotného indikátora používame Bayesovský vyrovnaný priemer 
zdravotného indikátora, ktorý nám zohľadňuje počet obyvateľstva v jednotlivých obciach. 

 
Výsledky 

Priemerné hodnoty hodnotených zdravotných indikátorov pre dva najpriaznivejšie 
geologické celky z hľadiska zdravotných indikátorov (flyšový paleogén – 1, karbonaticko-
silikátové mezozoikum a paleogén – 2) a pre dva najnepriaznivejšie geologické celky 
(neovulkanity – 8 a paleozoikum – 7) z hľadiska zdravotných indikátorov sú uvedené v tab. 3. 
spolu s priemernými hodnotami pre Slovenskú republiku a pre dva vybrané okresy SR. Okres 
Krupina je celý budovaný horninovým prostredím vulkanitov (vo vzťahu k zdravotným 
indikátorom je to najmenej priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobené 
pitnou vodou len z podzemných vôd okresu Krupina. Okres Bardejov je celý budovaný 
horninovým prostredím flyšového paleogénu (vo vzťahu k zdravotným indikátorom je to 
najviac priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobované pitnou vodou len z 
podzemných vôd okresu Bardejov. Priemerný obsah 10 najvplyvnejších chemických prvkov 
na zdravotné indikátory podľa ANN a pre dva klasické potenciálne toxické prvky (PTE) arzén 
a olovo pre vyššie uvedené celky sú uvedené v tab. 4. 

Vybrané výsledky lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi EI a ZI pre celé geologické 
prostredie sú uvedené v tab. 5.  

V tabuľke 6 a 7 sú uvedené výsledky výpočtov ANN. V tabuľke 6 sú uvedené výsledky 
koeficientu senzitivity pre najvplyvnejšie chemické prvky v podzemných vodách pre 
hodnotené zdravotné indikátory, spolu s poradím vplyvu jednotlivých prvkov pre celé 
geologické prostredie. V tabuľke 7 sú zosumarizované výsledky výpočtov ANN pre 
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očakávané dožitie obyvateľstva spolu s odvodenými limitnými hodnotami pre najvplyvnejšie 
chemické prvky/zložky v podzemných vodách. Výsledky výpočtov neurónových sietí pre 
ostatné hodnotené zdravotné indikátory sú dostupné na internetovej stránke 
www.geology.sk/geohealth.  

 
 

Obr. 2. Vymedzenie limitných hodnôt EI na ZI 

http://www.geology.sk/
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Tab. 3. Priemerné hodnoty zdravotných indikátorov vybraných oblastí SR 
Geologický celok/okres 1 2 7 8 Krupina Bardejov SR Zdravotný indikátor n = 727 n = 154 n = 100 n = 309 n = 36 n = 86 
DOZ 73,69 72,75 71,47 71,11 69,95 74,07 72,60 
PYLL100 3 874,38 3 985,46 4 360,96 4 586,18 5 609,07 3 140,73 4 033,00 
ReC00-C97 177,99 195,96 209,46 236,28 243,23 175,32 212,79 
ReI00-I99 463,32 505,07 569,73 638,78 889,20 492,82 531,05 
ReJ00-J99 54,42 57,44 70,21 81,98 81,11 26,62 58,08 
ReK00-K93 34,22 42,40 41,39 66,88 75,68 25,39 45,83 
SMRC00-97 95,03 95,18 101,78 102,91 99,73 91,20 100 
SMRI00-I99 100,03 98,86 111,73 108,50 131,06 100,71 100 
SMRJ00-J99 109,39 100,61 124,81 126,34 116,33 50,50 100 
SMRK00-K93 84,31 94,23 94,92 130,61 150,20 62,63 100 
PYLLC00-C97 909,88 921,47 1 053,42 1 097,32 1121,6 808,8 1 005,20 
PYLLI00-I99 831,99 937,66 1 052,18 1 050,95 1518,2 779,9 866,19 
PYLLJ00-J99 229,74 146,28 274,92 202,67 259,2 231,1 172,69 
PYLLK00-K93 287,97 340,66 369,48 491,26 693,29 211,84 334,8 

Pozn.: 1 – flyšový paleogén, 2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 7 – Paleozoikum, 8 – neovulkanity, SR – 
priemer pre Slovenskú republiku, n = počet obcí v hodnotenom geologickom celku/okrese 
 
Tab. 4. Priemerné hodnoty obsahov vybraných chemických prvkov v podzemných vodách vybraných oblastí SR 
Geologický celok/okres 1 2 7 8 Krupina Bardejov SR Parameter n = 727 n = 154 n = 100 n = 309 n = 36 n = 86 
MIN [mg . l-1] 524,64 586,79 302,27 439,73 362,34 484,79 629,75 
Ca+Mg [mmol . l-1] 3,02 3,45 1,68 2,11 1,58 2,75 3,50 
Na [mg . l-1] 12,74 12,79 8,53 16,09 13,12 10,34 20,34 
Ca [mg . l-1] 88,53 99,86 43,15 56,13 42,01 80,75 93,56 
Mg [mg . l-1] 19,67 23,27 14,70 17,14 12,96 17,98 28,29 
Cl [mg . l-1] 17,14 21,24 13,18 21,66 13,81 13,77 32,96 
SO4 [mg . l-1] 62,72 65,38 45,65 49,70 22,42 44,96 79,32 
NO3 [mg . l-1] 16,19 21,72 18,02 26,44 16,49 14,84 38,76 
HCO3 [mg . l-1] 287,65 323,63 138,29 191,51 174,23 282,12 303,85 
As [mg . l-1] 0,000 79 0,001 35 0,008 63 0,002 41 0,001 8 0,001 14 0,001 92 
Se [mg . l-1] 0,000 68 0,000 74 0,000 63 0,000 86 0,000 6 0,000 68 0,000 97 
Pb [mg . l-1] 0,001 25 0,001 21 0,001 42 0,001 34 0,001 8 0,000 94 0,001 36 

Pozn.: 1 – flyšový paleogén, 2 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 7 – Paleozoikum, 8 – neovulkanity, SR – 
priemer pre Slovenskú republiku, n = počet obcí v hodnotenom geologickom celku/okrese 
 

Diskusia 

Porovnanie ZI v jednotlivých geologických celkoch/okresoch 
Z porovnania výsledkov zdravotných indikátorov pre jednotlivé geologické celky (tab. 3) 

je zrejmé, že existujú signifikantné rozdiely v očakávanej dobe života, v potenciálnych rokoch 
strateného života a aj v úmrtnosti na jednotlivé sledované príčiny úmrtí medzi jednotlivými 
geologickými celkami. Karbonatické geologické celky (paleogén a karbonaticko-silikátové 
mezozoikum) sa vyznačujú signifikantne priaznivejšími hodnotami ako silikátové geologické 
celky (paleozoikum a vulkanity), a to prakticky vo všetkých zdravotných indikátoroch. 
Napríklad očakávaná dĺžka života pre flyšový paleogén je viac ako o 2,5 roka dlhšia ako pre 
vulkanity. Obdobnú situáciu pozorujeme aj v indikátore PYLL100 (potenciálne roky 
strateného života), ktorý je v prípade flyšového paleogénu takmer o 20 % nižší ako v prípade 
vulkanitov. Rozdiely v relatívnej a nepriamo štandardizovanej úmrtnosti na kardiovaskulárne, 
onkologické ochorenia, tráviacu a dýchaciu sústavu sa medzi týmito dvoma celkami pohybujú 
väčšinou v rozmedzí medzi 20 až 100 % v neprospech silikátových geologických celkov.  
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Tab. 5. Pearsonova a Spearmanova korelácia medzi EI a ZI pre geologické prostredie vcelku 

Parameter Lineárna korelácia Spearmanova korelácia 
r P významnosť R P významnosť 

Ca + Mg & DOZ 0,140 0,000 +++ 0,181 0,000 +++ 
NO3 & DOZ –0,021 0,392 – 0,069 0,005 ++ 
As & DOZ 0,020 0,411 – –0,078 0,001 ++ 
Ca + Mg & PYLL100 –0,130 0,000 +++ –0,187 0,000 +++ 
NO3 & PYLL100 –0,001 0,960 – –0,077 0,002 ++ 
As & PYLL100 –0,017 0,484 – 0,083 0,001 +++ 
Ca + Mg & ReC00-C97 –0,085 0,000 +++ –0,134 0,000 +++ 
NO3 & ReC00-C97 –0,050 0,043 + –0,112 0,000 +++ 
As & ReC00-C97 –0,001 0,960 – 0,080 0,001 ++ 
Ca + Mg & ReI00-I99 –0,083 0,001 +++ –0,151 0,000 +++ 
NO3 & ReI00-I99 –0,031 0,198 – –0,092 0,000 +++ 
As & ReI00-I99 –0,013 0,586 – 0,030 0,224 – 
Ca + Mg & ReJ00-J99 –0,108 0,000 +++ –0,138 0,000 +++ 
NO3 & ReJ00-J99 –0,057 0,020 + –0,111 0,000 +++ 
As & ReJ00-J99 –0,003 0,912 – 0,090 0,000 +++ 
Ca + Mg & ReK00-K93 –0,049 0,047 + –0,119 0,000 +++ 
NO3 & ReK00-K93 0,075 0,002 ++ –0,038 0,116 – 
As & ReK00-K93 0,001 0,959 – 0,171 0,000 +++ 
Ca + Mg & SMRC00-C97 –0,033 0,175 – –0,038 0,119 – 
NO3 & SMRC00-C97 0,012 0,618 – –0,004 0,861 – 
As & SMRC00-C97 0,006 0,798 – 0,086 0,000 +++ 
Ca + Mg & SMRI00-I99 –0,023 0,351 – –0,046 0,061 – 
NO3 & SMRI00-I99 0,077 0,002 ++ 0,052 0,034 + 
As & SMRI00-I99 –0,014 0,578 – 0,039 0,112 – 
Ca + Mg & SMRJ00-J99 –0,066 0,007 ++ –0,084 0,001 +++ 
NO3 & SMRJ00-J99 –0,010 0,693 – –0,056 0,023 + 
As & SMRJ00-J99 0,004 0,871 – 0,081 0,001 +++ 
Ca + Mg & SMRK00-K93 –0,039 0,112 – –0,088 0,000 +++ 
NO3 & SMRK00-K93 0,105 0,000 +++ 0,007 0,780 – 
As & SMRK00-K93 0,018 0,456 – 0,168 0,000 +++ 
Ca + Mg & PYLLC00-C97 –0,079 0,001 ++ –0,095 0,000 +++ 
NO3 & PYLLC00-C97 –0,028 0,258 – –0,042 0,086 – 
As & PYLLC00-C97 –0,001 0,971 – 0,106 0,000 +++ 
Ca + Mg & PYLLI00-I99 –0,084 0,001 +++ –0,121 0,000 +++ 
NO3 & PYLLI00-I99 0,042 0,083 – 0,002 0,929 – 
As & PYLLI00-I99 –0,020 0,421 – 0,091 0,000 +++ 
Ca + Mg & PYLLJ00-J99 –0,025 0,302 – –0,079 0,001 ++ 
NO3 & PYLLJ00-J99 0,009 0,715 – 0,004 0,856 – 
As & PYLLJ00-J99 –0,006 0,806 – 0,058 0,018 + 
Ca + Mg & PYLLK00-K93 –0,041 0,092 – –0,079 0,001 ++ 
NO3 & PYLLK00-K93 0,079 0,001 ++ 0,006 0,800 – 
As & PYLLK00-K93 0,028 0,248 – 0,156 0,000 +++ 

Pozn.: r – Pearsonov korelačný koeficient, R – Spearmanov korelačný koeficient, P – hodnota: hladina významnosti = 0,05 – 
overená závislosť (+), P = 0,01 – vysoká závislosť (++), P = 0,001 – veľmi vysoká závislosť (+++) 
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Tab. 6. Koeficient senzitivity a poradie vplyvu pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách na zdravotné indikátory podľa výpočtov ANN 

Prvok DOZ PYLL100 ReC00-C97 ReI00-I99 ReJ00-J99 
ReK00-

K93 SMRC00-C97 SMRI00-I99 
SMRJ00-

J99 SMRK00-K93 
PYLLC00-

C97 
PYLLI00-

I99 PYLLJ00-J99 
PYLLK00-

K93  
sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P xP 

Ca + Mg 1,419 1 1,115 1 1,027 3 1,370 1 1,590 1 1,057 1 1,003 3 1,677 1 1,001 6 1,180 1 1,044 1 1,046 1 1,003 4 1,169 1 1,92 
Mg 1,153 3 1,027 3 1,005 8 1,150 3 1,255 3 1,009 7 1,004 1 1,291 3 1,002 4 1,065 3 1,004 4 1,002 6 1,004 3 1,063 3 3,92 
Ca 1,246 2 1,048 2 1,013 4 1,211 2 1,346 2 1,015 5 1,003 2 1,387 2 1,003 3 1,108 2 1,008 3 1,006 3 1,004 2 1,100 2 2,62 
MIN 1,086 4 1,003 5 1,074 1 1,053 4 1,008 4 1,015 6 1,001 8 1,018 4 1,016 1 1,051 4 1,016 2 1,002 7 1,010 1 1,028 4 3,92 
HCO3 1,012 8 1,013 4 1,034 2 1,026 5 1,005 5 1,023 4 1,002 4 1,006 5 1,005 2 1,028 5 1,002 5 1,010 2 1,003 6 1,012 5 4,38 
SO4 1,004 9 1,002 7 1,0094 5 1,009 7 1,001 8 1,006 8 1,001 10 1,001 10 1,001 5 1,006 8 1,001 10 1,003 5 1,001 7 1,003 9 7,77 
Cl 1,003 11 1,002 9 1,007 6 1,027 6 1,001 9 1,029 2 1,001 5 1,001 11 1,000 13 1,021 6 1,002 6 1,002 8 1,001 8 1,003 8 7,85 
NO3 1,003 10 1,001 11 1,006 7 1,004 8 1,001 10 1,003 9 1,001 11 1,002 6 1,001 8 1,004 9 1,001 8 1,001 11 1,001 11 1,001 10 9,31 
SiO2 1,002 13 1,002 8 1,001 12 1,003 10 1,000 17 1,027 3 1,001 6 1,001 14 1,000 11 1,014 7 1,000 13 1,001 9 1,000 21 1,008 6 10,77 
Na 1,0434 7 1,001 12 1,003 9 1,002 9 1,000 16 1,002 12 1,001 12 1,001 13 1,000 14 1,001 13 1,001 7 1,003 4 1,001 9 1,000 19 11,31 
K 1,0732 6 1,000 15 1,000 17 1,001 12 1,000 20 1,000 17 1,001 20 1,001 15 1,000 16 1,000 17 1,000 14 1,001 10 1,000 13 1,000 28 16,00 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P - poradie vplyvu, xP – aritmetický priemer poradia vplyvu pre všetky hodnotené zdravotné indikátory 
 

 
Tab. 7. Výsledky výpočtov ANN a odvodené limitné hodnoty pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách SR na DOZ 

Poradie Parameter sr R2 Limitný obsah  Optimálny obsah Hodnotené funkcie 
závislosti 

Obsah* 
DH HH DH HH min max 

1 Ca + Mg 1,419 0,997 2,98 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 0,35 7,97 
2 Ca 1,246 0,975 73,95 172,21 neexistuje neexistuje konkávna parabola 9,83 201,01 
3 Mg 1,152 0,975 18,13 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 2,45 97,75 
4 MIN 1,086 0,899 358,46 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 87,30 1 412,30 
5 ChSKMn 1,081 0,994 neexistuje 2,27 neexistuje neexistuje priamka 0,75 7,48 
6 K 1,073 0,964 neexistuje 9,85 neexistuje neexistuje priamka 0,27 153,15 
7 Na 1,043 0,977 neexistuje 24,07 neexistuje neexistuje konkávna parabola 0,71 119,69 
8 HCO3 1,012 0,993 250,79 neexistuje neexistuje neexistuje konkávna parabola 16,57 592,05 
9 SO4 1,003 0,522 31,42 185,32 neexistuje neexistuje konkávna parabola 9,38 319,50 

10 NO3 1,003 0,832 neexistuje 71,45 neexistuje neexistuje konkávna parabola 1,33 227,09 
Pozn.: sr – koeficient citlivosti, R2 – koeficient determinácie, DH – dolná hranica, HH – horná hranica  
*min – max obsah prvkov/parametrov v podzemných vodách SR (jednotky v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1) 
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Ešte väčšie rozdiely v zdravotných indikátoroch pozorujeme, keď si porovnáme dva 
okresy, a to Bardejov (najpriaznivejšie geologické prostredie – paleogén) a okres Krupina 
(najnepriaznivejšie geologické prostredie – vulkanity). Rozdiel v očakávanej dĺžke života je 
tu viac ako štyri roky v neprospech okresu Krupina, PYLL100 je viac ako o 90 % horší 
v prípade okresu Krupina. Relatívna úmrtnosť na tráviacu a dýchaciu sústavu v okrese 
Krupina je viac ako trojnásobne vyššia ako v okrese Bardejov. Obdobná situácia je aj pri 
ostatných zdravotných indikátoroch. Výrazne väčšie rozdiely v zdravotných indikátoroch pre 
dva hodnotené okresy v porovnaní s geologickými celkami vysvetľujeme skutočnosťou, že 
silikátové horninové prostredie neovulkanitov je menej zvodnené a obyvateľstvo je tu často 
zásobované pitnou vodou zo vzdialenejších karbonatických hornín (s výrazne vyššími 
obsahmi Ca a Mg), ktoré sú na Slovensku oveľa viac zvodnené. 

Uvedené rozdiely v zdravotných indikátoroch medzi karbonatickými a silikátovými 
geologickými celkami a okresmi sú podľa nás podmienené rozdielnymi obsahmi Ca, Mg a 
tvrdosti vody. Obsahy týchto troch parametrov v podzemných/pitných vodách sú 
v karbonatických celkoch výrazne vyššie ako v silikátových geologických celkoch (tab. 4). 
V obsahoch ďalších chemických prvkov v jednotlivých geologických celkoch nepozorujeme 
signifikantné rozdiely, 

Štatistická analýza 
Z výsledkov Spearmanovej a lineárnej korelácie (tab. 5) nemožno vysloviť plne 

dôveryhodné závery. Naše premenné (EI a ZI) nemajú normálne rozdelenie a skúmané 
závislosti nie sú vo všeobecnosti lineárne a často ani monotónne, preto nepovažujeme 
dosiahnuté výsledky za plne preukazné. Korelačné koeficienty v oboch prípadoch sú veľmi 
nízke a vo viac než 90 % prípadoch oscilujú medzi hodnotami ± < 0,1. Dôležitá je však 
skutočnosť, že korelačné koeficienty medzi Ca, Mg a tvrdosťou vody a zdravotnými 
indikátormi (okrem indikátora DOZ) vykazujú takmer vo všetkých prípadoch (aj pri ZI 
neuvedených v tabuľke) záporné hodnoty, a to väčšinou pri štatisticky veľmi vysokej 
významnosti korelácii. Táto skutočnosť naznačuje zhoršenie všetkých sledovaných 
zdravotných indikátoroch úmrtnosti pri nízkych (deficitných) obsahoch Ca, Mg a tvrdosti 
vody v podzemných/pitných vodách Slovenskej republiky. Opačná situácia je v prípade 
indikátora DOZ (očakávaná dĺžka života). Tu pozorujeme aj v Spearmanovej aj v lineárnej 
korelácii kladné korelačné koeficienty pri štatisticky veľmi vysokej závislosti. Jednoznačne to 
naznačuje trend, že pri zvýšených obsahoch Ca, Mg a tvrdosti vody sa predlžuje ľudský život. 

Neurónové siete 
Za oveľa reprezentatívnejšie výsledky považujeme výpočty získané neurónovými sieťami, 

ktoré dokážu eliminovať nehomogenitu štatistických súborov. Z výsledkov výpočtov 
neurónových sietí pre jednotlivé ZI (tab. 6, 7) sa ako najvplyvnejšie prvky/zložky chemického 
zloženia podzemných vôd prejavujú Ca + Mg, Ca, Mg, MIN, HCO3 a SO4. Týchto šesť 
prvkov sa vyskytovalo vo všetkých hodnotených zdravotných indikátoroch medzi desiatimi 
najvplyvnejšími EI. Ostatné EI – Cl, NO3, SiO2, Na a K boli zastúpené medzi desiatimi 
najvplyvnejšími len pri niektorých ZI. Ich priemerný vplyv (xP) na ZI je relatívne nízky (7,85 
– 16) a priemerné hodnoty ich sr sú nízke (sr < 1,01). Medzi najvplyvnejšími EI sa nám jasne 
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vyčleňujú tri skupiny chemických prvkov/zložiek. Prvú skupinu predstavujú Ca, Mg a Ca + 
Mg. Tieto tri EI podľa nás majú najväčší vplyv na ZI. Vyznačujú sa aj najvyššími hodnotami 
koeficientu sr. Druhá skupina EI (MIN a HCO3) má podľa nás len stochastický vplyv na ZI. 
Podmienené je to skutočnosťou, že chemické zloženie podzemných vôd Slovenskej republiky 
je prevažne Ca-Mg-HCO3 charakteru, MIN a HCO3 vnímame ako indikátory obsahu Ca a Mg 
v podzemných vodách, HCO3 predstavuje najviac zastúpený anión v podzemných vodách 
Slovenskej republiky a jeho obsah je spojený najmä s Ca a Mg katiónmi (mineralizácia vôd v 
dôsledku rozpúšťania karbonátov). Podobne je to aj v prípade mineralizácie vôd (MIN), ktorej 
hodnoty sú podmienené v podmienkach SR najmä obsahom Ca a Mg vo vodách 
(najzastúpenejšie katióny) a HCO3 najzastúpenejší anión. Tretiu skupinu vplyvných prvkov 
predstavujú SO4, Cl a NO3. Tieto tri parametre sú klasickým príkladom antropogénneho 
znečistenia podzemných vôd Slovenskej republiky. Ich vplyv na základe hodnôt koeficienta sr 
je však výrazne nižší (väčšinou o 1 rád a viac) než vplyv Ca, Mg a tvrdosti vody. V prípade 
týchto troch parametrov dôležitú úlohu tu zohráva skutočnosť, že ich zvýšený obsah v 
podzemných vodách Slovenska vplyvom antropogénneho znečistenia sprevádza väčšinou 
zvýšený obsah Ca a Mg, ktoré sa preukázali ako najvplyvnejšie z hľadiska ZI. Uvedené 
anióny nemajú teda výrazný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva SR. Týmto konštatovaním 
však v žiadnom prípade nespochybňujeme negatívne účinky dusičnanov, chloridov a síranov 
na ľudské zdravie, ktoré môžu byť pri lokálnom vysokom obsahu týchto troch parametrov 
v jednotlivých znečistených zdrojov podzemných vôd veľmi výrazné. Takéto výrazne 
znečistené zdroje podzemných vôd sa však nepoužívajú na pitné účely a preto tieto tri 
parametre chemického zloženia podzemných vôd v rámci celého Slovenska nemajú 
signifikantný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Dôležitou skutočnosťou je, že všetky 
potenciálne toxické prvky: As, Pb, Hg, Zn, Sb a ďalšie majú veľmi malý vplyv, resp. 
neovplyvňujú zdravotné indikátory. Ich koeficienty citlivosti sú väčšinou < 1, resp. sú veľmi 
nízke (sr < 1,01), Toto zistenie je v súlade s doterajšími poznatkami o malom vplyve 
potenciálne toxických prvkov na zdravotný stav obyvateľstva v kontaminovaných územiach 
po banskej činnosti v Slovenskej republike (8). 

Z výsledkov výpočtov ANN ako najvplyvnejšie na hodnotené ZI sa jednoznačne prejavili 
Ca, Mg a tvrdosť (Ca + Mg) vody. Ostatné prvky sa prejavili len ako málo ovplyvňujúce, 
resp. stochastické a preto sa nimi nebudeme ďalej zaoberať. 

Ca a Mg sú veľmi dôležité vnútrobunkové katióny, ktoré sú významnou súčasťou väčšiny 
enzýmových systémov. Dôležité sú pre procesy krvotvorby, činnosti srdca a sú významné aj 
pri prevencii onkologických ochorení (9). O význame Ca a Mg v pitných vodách pre CVD 
ochorenia existuje vo svetovej literatúre veľké množstvo prác, ktoré spájajú deficitný obsah 
Ca a Mg so zvýšenou incidenciou, resp. úmrtnosťou na CVD (1). V prípade onkologických 
ochorení sa deficitný obsah Ca a Mg spája so zvýšenou úmrtnosťou na OD len v troch 
krajinách sveta, a to na Taiwane (2), v Japonsku (10) a na Slovensku (11). Nenašli sme však v 
svetovej literatúre odkaz, ktorý by spájal zvýšenú incidenciu alebo úmrtnosť na ochorenia 
tráviacej alebo dýchacej sústavy s deficitnými obsahmi Ca a Mg v pitných vodách. Len 
v jednej ruskej ekologickej štúdii sa popisuje signifikantne zvýšený výskyt ochorení žalúdka 
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a dvanástnika spojitosti s mäkkými vodami, s tvrdosťou menej ako 1,5 mmol . l-1 (12). 
A práve v úmrtnosti na dýchaciu a tráviacu sústavu (aj v relatívnej aj štandardizovanej) 
pozorujeme najväčšie rozdiely. Keď porovnáme okresy Krupina a Bardejov,vidíme, že 
v okrese Krupina sú tieto indikátory často viac ako 3-rát horšie porovnaní s okresom 
Bardejov. 

Úmrtnosť na CVD, OD, na tráviacu a dýchaciu sústavu predstavuje približne 80 – 85 % 
príčin úmrtí na Slovensku. Zvýšená úmrtnosť na tieto príčiny v silikátových geologických 
celkoch (vulkanity, granitoidy a kryštalické bridlice) a v okrese Krupina (vulkanity) sa 
zreteľne odráža aj v demografických indikátoroch, a to či už v očakávanej dĺžke života (DOZ) 
tak aj v potenciálnych rokoch strateného života (PYLL100). Najmarkantnejšie je tento rozdiel 
vidieť, keď porovnáme dva diskutované okresy. Rozdiel v očakávanej dĺžke života je 
v neprospech Krupiny päť rokov a v prípade potenciálne stratených rokov života predstavuje 
viac ako 100 % v neprospech Krupiny. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že deficitný obsah Ca, Mg, resp. tvrdosti vody sa 
signifikantne odráža vo všetkých hlavných príčinách úmrtí na Slovensku, a to 
v kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach a aj v úmrtiach na tráviacu a dýchaciu 
sústavu. Naopak, pri ich vyššom obsahu pozorujeme predĺženie ľudského života.  

Návrh limitných hodnôt 
Najdôležitejším výstupom našej práce je určenie limitných hodnôt pre uvedené parametre, 

pri ktorých je úmrtnosť čo najnižšia, resp. ľudský život čo najdlhší. V tabuľke 8 sú uvedené 
limitné hodnoty pre zohľadňované ZI v porovnaní s odporúčanými (nie záväznými) 
hodnotami Slovenskej normy pre pitnú vodu. Keby sme mali zohľadniť význam jednotlivých 
zdravotných indikátorov, určite by ako najvplyvnejší zdravotný indikátor bol indikátor 
očakávaná dĺžka života a potenciálne roky strateného života. V týchto dvoch indikátoroch sa 
odrážajú všetky ďalšie zdravotné indikátory. Ďalej by nasledovala úmrtnosť na 
kardiovaskulárne ochorenia (približne 48 % príčin zo všetkých úmrtí), ďalej úmrtnosť na 
onkologické ochorenia (približne 25 % príčin zo všetkých úmrtí). Úmrtnosti na tráviacu 
sústavu (približne 6 %) a dýchaciu sústavu (5 %) by mali najmenšiu váhu. Nemôžeme však 
limitné hodnoty určiť matematicky. Pre približne polovicu zdravotných indikátorov limitná 
hodnota neexistuje, alebo sa nedá určiť (tab. 8). V prípade neexistencie limitnej hodnoty to 
znamená, že rastúci alebo klesajúci obsah chemických prvkov nemá vplyv na zdravotný 
indikátor. Pri limitných hodnotách musíme vziať do úvahy aj možné nepriaznivé zdravotné 
účinky veľmi tvrdých vôd. Ako jeden z možných negatívnych účinkov tvrdej vody treba 
uviesť vznik močových kameňov. Viaceré epidemiologické štúdie však túto závislosť 
nepotvrdili (13, 14). V súčasnosti neexistuje žiaden priamy dôkaz, že by bola zvýšená tvrdosť 
vody príčinou nepriaznivých zdravotných účinkov na človeka (12) s výnimkou extrémne 
vysokých obsahov Mg (stovky mg . l-1), ktoré spôsobujú hnačkové ochorenia. Ako ďalší 
možný nepriaznivý účinok tvrdých vôd môžeme uviesť senzorické vlastnosti vody – 
nepriaznivá chuť, tvorba povlakov na hladine kávy alebo čaju a strata aromatických látok 
z jedál a nápojov viazaním na uhličitan vápenatý. Z technologického hľadiska nie je priaznivá 
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ani veľmi tvrdá voda, ktorá tvorí inkrusty a naopak, mäkká voda sa vyznačuje korozívnymi 
vlastnosťami. 
 
Tab. 8. Vypočítané limitné hodnoty obsahov Ca, Mg a tvrdosti vody (Ca + Mg) pre jednotlivé zdravotné 
indikátory 

ZI Poradie Prvok Limitný obsah Optimálny obsah Obsah 
DH HH DH HH min max 

DOZ 
1 Ca + Mg 2,98 neexistuje nedá sa určiť neexistuje 0,35 7,97 
2 Ca 73,95 172,21 85,56 160,60 9,83 201,01 
3 Mg 18,13 neexistuje neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLL100 
1 Ca + Mg 2,87 6,67 3,21 6,33 0,35 7,97 
2 Ca 79,40 169,74 87,05 162,09 9,83 201,01 
3 Mg 20,44 83,24 33,82 69,87 2,45 97,75 

ReC00-C97 
3 Ca + Mg 1,73 5,85 2,23 5,34 0,35 7,97 
4 Ca 60,56 196,84 91,18 166,21 9,83 201,01 
8 Mg 25,66 35,83 12,72 48,77 2,45 97,75 

ReI00-I99 
1 Ca + Mg 2,90 9,10 4,40 7,60 0,35 7,97 
2 Ca neexistuje 89,40 neexistuje neexistuje 9,83 201,01 
3 Mg 24,30 95,80 42,00 78,10 2,45 97,75 

ReJ00-J99 
1 Ca + Mg 3,20 11,67 5,88 8,99 0,35 7,97 
2 Ca 93,08 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 
3 Mg 28,63 neexistuje 83,99 120,05 2,45 97,75 

ReK00-K93 
1 Ca + Mg neexistuje 4,08 0,41 3,53 0,35 7,97 
4 Ca 17,74 127,58 35,14 110,18 9,83 201,01 
7 Mg neexistuje 33,54 neexistuje 10,65 2,45 97,75 

SMRC00-C97 
2 Ca + Mg neexistuje 4,17 neexistuje neexistuje 0,35 7,97 
3 Ca 104,07 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 
1 Mg neexistuje 33,50 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRI00-I99 
1 Ca + Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 0,35 7,97 
2 Ca nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 9,83 201,01 
3 Mg neexistuje 65,85 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRJ00-J99 
6 Ca + Mg 3,27 neexistuje neexistuje neexistuje 0,35 7,97 
3 Ca 90,03 neexistuje neexistuje neexistuje 9,83 201,01 
4 Mg 25,81 neexistuje neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

SMRK00-K93 
1 Ca + Mg 0,99 2,16 0,99 2,16 0,35 7,97 
2 Ca nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 9,83 201,01 
3 Mg neexistuje 29,67 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLLC00-C97 
1 Ca + Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 0,35 7,97 
3 Ca 93,17 194,91 106,52 181,56 9,83 201,01 
4 Mg nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť nedá sa určiť 2,45 97,75 

PYLLI00-I99 
1 Ca + Mg 5,70 8,88 5,73 8,85 0,35 7,97 
3 Ca 150,76 neexistuje 164,04 neexistuje 9,83 201,01 
3 Mg 56,20 82,78 56,20 82,78 2,45 97,75 

PYLLJ00-J99 
4 Ca + Mg neexistuje 4,06 neexistuje neexistuje 0,35 7,97 
2 Ca neexistuje 121,18 neexistuje neexistuje 9,83 201,01 
3 Mg neexistuje 47,63 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

PYLLK00-K93 
1 Ca + Mg neexistuje 4,84 0,73 3,84 0,35 7,97 
2 Ca 17,58 173,05 57,80 132,83 9,83 201,01 
3 Mg neexistuje 37,27 neexistuje neexistuje 2,45 97,75 

Priemerné hodnoty 
Ca + Mg 2,95 6,15 2,95 5,83 0,35 7,97 

Ca 78,03 155,61 89,61 152,29 9,83 201,01 
Mg 28,45 54,51 48,33 79,91 2,45 97,75 

Limitné hodnoty  
slovenskej normy pre 
pitnú vodu, Anon 2010 
 

Ca > 30 mg . l-1 Mg 10 – 30 mg . l-1 Ca + Mg 1,1 – 5,0 mmol . l-1 
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Optimálna tvrdosť vody z hľadiska vplyvu na zdravotný stav človeka je ťažko 
stanoviteľná. Väčšina autorov ako najpriaznivejšie hodnoty pre Mg stanovuje minimálne 20 – 
30 mg . l-1, pre Ca 40 – 80 mg . l-1 a celkovú tvrdosť vody 2 – 4 mmol . l-1 (15). 

Pri zohľadnení našich výpočtov a všetkých ďalších skutočností navrhujeme nasledovné 
limitné hodnoty pre Ca, Mg a tvrdosť vody, a to ako pre vodu určenú na hromadné 
zásobovanie, tak aj pre balenú pitnú vodu. Ako odporúčané hodnoty pre pitnú vodu určenú na 
hromadné zásobovanie navrhujeme pre Ca > 50 mg . l-1, pre Mg > 25 mg . l-1 a pre tvrdosť 
vody (Ca + Mg) > 2 mmol . l-1. Pre balenú pitnú vodu odporúčame nasledovné limitné 
hodnoty pre Ca > 60 mg . l-1, pre Mg > 30 mg . l-1 a tvrdosť vody (Ca + Mg) > 2,5 mmol . l-1. 
V prípade Ca, keďže vo svetovej literatúre sa oveľa väčší dôraz kladie na význam Mg (v 
porovnaní s Ca) navrhovaný limit je trochu nižší ako nami odvodená hodnota. Ca a Mg 
v podzemných vodách Slovenskej republiky takmer vždy idú spolu a prevažne v pomere 2 : 1 
v prospech Ca. Nedokážeme sa preto k zdravotným účinkom Ca a Mg vyjadriť samostatne. 
Horné limity v prípade všetkých troch parametrov však nepovažujeme za opodstatnené 
a potrebné. Vody s vyššou tvrdosťou vody ako 5 mmol . l-1, resp. s obsahom Ca nad 180 mg . 
l-1 a Mg s obsahom nad 50 mg . l-1 sa na území Slovenska prakticky nevyskytujú 
a nepoužívajú sa na pitné účely. Ani pri väčšine zdravotných indikátorov neexistuje horná 
limitná hranica, to znamená, že vysoké obsahy týchto prvkov nevplývajú na ľudské zdravie 
negatívne.  

Nami navrhované limitné hodnoty sú v porovnaní s odporúčanými hodnotami Slovenskej 
normy pre pitnú vodu (tab. 8, 9) približne dvakrát vyššie. Preto ich odporúčame zvýšiť. Pri 
nami odvodených a navrhovaných limitných hodnotách uvedených troch parametrov je 
úmrtnosť na rôzne ochorenia výrazne nižšia a ľudský život je signifikantne dlhší.  
 
Tab. 9. Navrhované limitné hodnoty pre pitnú a balenú vodu 

Parameter Odporúčané hodnoty 
Pitná voda pre hromadné zásobovanie Balená pitná voda 

Ca + Mg 2 – 5 mmol . l-1 2,5 – 5 mmol . l-1 
Ca 50 – 180 mg . l-1 60 – 180 mg . l-1 
Mg 25 – 50 mg . l-1 30 – 60 mg . l-1 

 
Vplyv iných ako environmentálnych faktorov 
Na záver sa zmienime ešte o niektorých ďalších faktoroch, ktoré by mohli limitovať naše 

dosiahnuté výsledky.  

Úmrtnosť na onkologické ochorenia závisí okrem diskutovanej problematiky chemického 
zloženia pitných vôd od radu ďalších faktorov, ako napríklad od stravovacích návykov, 
životného štýlu, znečistenia ovzdušia, socioekonomických podmienok a podobne. Z územia 
SR takéto údaje pre jednotlivé obce neexistujú a takéto údaje existujú len pre určité vybrané 
oblasti, resp. niektoré okresy. Preto nižšie uvádzame vybrané dostupné informácie pre dva 
diskutované okresy SR – Krupina (najnepriaznivejšie geologické prostredie) a Bardejov 
(najpriaznivejšie geologické prostredie), kde sú rozdiely v úmrtnosti, ale aj v očakávanej 
dĺžke života najvyššie. Oba okresy predstavujú typické vidiecke okresy v horských oblastiach 
SR. Priemerná výška obcí ležiacich v okrese Bardejov je 351 m n. m. a v okrese Krupina 303 



25 
 

m n .m. Obyvateľstvo v oboch okresoch žije prevažne v rodinných domoch. Ľudia si vo 
veľkej väčšine pestujú v záhradách pri rodinných domoch zeleninu a ovocie pre vlastnú 
spotrebu. Čo sa týka kvality ovzdušia môžeme skonštatovať, že ani v jednom okrese a ani 
v jeho okolí neexistuje významnejší zdroj znečistenia ovzdušia (chemický priemysel, tepelná 
elektráreň a pod.). Úroveň znečistenia ovzdušia v oboch okresoch je minimálna a preto tu ani 
neexistuje monitorovacia stanica kvality ovzdušia. Obdobne úroveň znečistenia pôdy 
vyjadrená formou indexu environmentálneho rizika z kontaminácie pôd (IER) je v oboch 
okresoch veľmi nízka (IER < 1) a pôdy v oboch okresoch sa vyznačujú nízkym stupňom 
environmentálneho rizika z kontaminácie pôd (16). Zrejme veľmi dôležitý faktor, ktorý by 
mohol vplývať na ZI je podiel rómskej populácie, ktorej socioekonomická úroveň, zdravotný 
stav a aj stredná dĺžka života sú signifikantne horšie ako v ostatnej populácii. Počet 
obyvateľov rómskej národnosti v okrese Bardejov (tab. 10) je však približne dvojnásobný ako 
v okrese Krupina. 

Ďalšie z dôležitých socioekonomických faktorov, ktoré by mohli vplývať na ZI je 
evidovaná miera nezamestnanosti a prípadne aj priemerná mzda obyvateľov v okresoch. Aj 
priemerná mzda aj miera nezamestnanosti je v okrese Bardejov nepriaznivejšia ako v okrese 
Krupina. 

Z ďalších determinantov zdravia, ktoré pôsobia na zdravie človeka buď pozitívne alebo 
negatívne, sú v tabuľke 10 uvedené dostupné údaje o parametroch životného štýlu 
a zdravotnej starostlivosti. Z porovnania údajov môžeme skonštatovať, že nie sú zaznamenané 
signifikantné rozdiely v determinantoch životného štýlu a zdravotnej starostlivosti medzi 
uvedenými okresmi. Naopak, nevýznamne lepšie hodnoty uvedených faktorov boli 
zaznamenané v okrese Krupina, kde bol zdokumentovaný signifikantne horší zdravotný stav 
a kratšia očakávaná dĺžka života ako v Bardejove. 

 
Tab. 10. Prehľad socioekonomickej úrovne, zdravotníckych charakteristík a charakteristiky životného štýlu v 
okresoch Krupina a Bardejov v porovnaní so Slovenskou republikou 

Socioekonomické charakteristikya Krupina Bardejov SR 
Miera evidovanej nezamestnanosti (% populácie) 16,95 19,6 12,29 
Priemerná nominálna mesačná mzda v EUR 694 614 957 
Podiel obyvateľov rómskej národnosti (% populácie) 2,1 – 4 4,1 – 8 2 
Zdravotnícke charakteristikyb    
Počet lekárov na 10000 obyvateľov – dospelí (vek 18+) 4,36 3,40 4,32 
Počet lekárov na 10000 obyvateľov – deti a dorast (vek 0 – 17) 6,86 7,44 9,87 
Charakteristika životného štýluc, d    
Pravidelná pohybová aktivita (% populácie) 45 39,5 58,5 
Pravidelné stravovacie návyky (% populácie) 75 49 68 
Fajčenie (% populácie) 25 43 19,5 
Nadmerná konzmuácia alkoholu (% populácie) 9,8 11 6,8 

Pozn.: aŠtatistický úrad Slovenskej republiky, bNCZI, 2013, cZdroj údajov pre okres Krupina: Kosmovský et al., 2015, dZdroj 
údajov pre okres Bardejov: EHES (European Health Examination Survey) – zisťovanie zdravia Európanov (17) 

 

 

http://www.ehes.info/
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Záver 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že zdravotný stav 
obyvateľstva a očakávaná stredná dĺžka života obyvateľov v Slovenskej republike je 
signifikantne ovplyvňovaná chemickým zložením podzemných/pitných vôd, a to hlavne 
obsahom Ca, Mg a tvrdosti vody. Úmrtnosť na hlavné príčiny smrti: kardiovaskulárne 
a onkologické ochorenia a aj na ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy je signifikantne nižšia, 
keď sú obsahy uvedených parametrov nasledovné: pre Ca v rozpätí 78 – 155 mg . l-1, pre Mg 
28 – 54 mg . l-1 a pre tvrdosť vody v rozpätí 2,9 – 6,1 mmol . l-1. Zhoršený zdravotný stav 
obyvateľstva a zníženie strednej dĺžky života pozorujeme pri nízkych, deficitných obsahoch 
uvedených parametrov v podzemných/pitných vodách. Nami odvodené limitné hodnoty sú 
viac ako 2-násobne vyššie ako odporúčané hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu. 
Navrhujeme preto zvýšiť limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu, a to pre Ca > 50 
mg . l-1, pre Mg > 25 mg . l-1 a pre tvrdosť vody > 2 mmol . l-1. Pre balenú vodu odporúčame 
nasledovné limitné hodnoty: pre Ca > 60 mg . l-1, pre Mg > 30 mg . l-1 a pre tvrdosť vody > 
2,5 mmol . l-1. Na základe dosiahnutých výsledkov odporúčame WHO prehodnotiť stanovenie 
medzných štandardov pre obsah Ca a Mg v pitných vodách. 
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Tvrdosť vody je definovaná ako suma koncentrácií vápnika (Ca) a horčíka (Mg) 
vyjadrená v mmol/l a má významný podiel na mineralizácii vody. Zdravotný prínos určitého 
obsahu Ca a Mg v pitnej vode sa považuje vo verejno-zdravotníckej praxi za preukázaný, ale 
často sa mu nevenuje dostatočná pozornosť. Ca a Mg sú pre ľudské zdravie nevyhnutné látky, 
ktoré si organizmus nevie sám vyrobiť a musia byť dodávané nápojmi a potravou. Pitná voda 
s ich dostatočným obsahom môže v niektorých populačných skupinách podstatne prispievať k 
ich celkovému príjmu. 

Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších 
predpisov, je stanovená odporúčaná hodnota obsahu Ca a Mg v pitnej vode na úrovni 1,1 – 5 
mmol/l. 

Viac ako 90 % telesného vápnika je obsiahnutého v kostiach a v zuboch, kde má funkciu 
základnej stavebnej štruktúry. Najbohatším zdrojom vápnika sú mliečne výrobky, strukoviny, 
listová zelenina, brokolica. Potravinové zdroje horčíka sú rozmanitejšie – mliečne výrobky, 
zelenina, obilniny, ovocie, orechy. Vápnik je nevyhnutný pre viaceré fyziologické funkcie 
organizmu, prenos nervových vzruchov, kontrakcie svalov, kontrakcie ciev, zrážavosť krvi. 
Nedostatočný príjem vápnika súvisí so zvýšeným rizikom osteoporózy, obličkových 
kameňov, hypertenzie, ochorení ciev srdca a mozgu a inzulínovej rezistencie (5, 6). 

Horčík je štvrtý najčastejšie sa vyskytujúci katión v ľudskom tele a druhý najčastejšie sa 
vyskytujúci katión v intracelulárnych tekutinách. Je kofaktorom pre viac ako 350 bunkových 
enzýmov, ktoré sú nevyhnutné v energetickom metabolizme. Horčík je nevyhnutný pre 
normálny tonus ciev a citlivosť na inzulín, je potrebný pre prenos nervových vzruchov. 
Nedostatočný príjem horčíka súvisí so zvýšeným rizikom vzniku hypertenzie, pre-eklampsie, 
srdcovocievnych ochorení, diabetes mellitus (5, 6). 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Hlavným cieľom práce je vyhodnotenie tvrdosti pitnej vody vo verejných vodovodoch na 
území SR. Špeciálnym cieľom je príprava podkladov pre spracovanie štúdie o zdravotných 
dopadoch tvrdosti vody na vybrané skupiny populácie. 

 
Metodika 

Práca prezentuje údaje o tvrdosti vody v 1 213 verejných vodovodoch na území 
Slovenskej republiky. Ako zdroj údajov sme použili Informačný systém o pitnej vode, v 
ktorom sa nachádzajú údaje zozbierané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR v 
rámci monitoringu kvality pitnej vody u spotrebiteľov. Tieto údaje centrálne spracováva Úrad 
verejného zdravotníctva SR.  

Monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľov (okrem štátneho zdravotného dozoru nad 
hromadným zásobovaním pitnou vodou) vykonávajú jednotlivé RÚVZ v zmysle zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a nariadenia 
vlády SR č. 354/2006 v platnom znení. Ide o systém odberu a vyšetrovania vzoriek vody zo 
spotrebísk verejných vodovodov, pričom rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody stanovuje 
citované nariadenie vlády. Rozlišuje sa kontrolný (KM) a preverovací (PM) monitoring. Pri 
KM sa vyšetrujú ukazovatele v rozsahu minimálneho rozboru vody (12 mikrobiologických a 
biologických ukazovateľov, 14 fyzikálnych a chemických ukazovateľov). Pri PM sa vyšetrujú 
ukazovatele v rozsahu úplného rozboru (13 mikrobiologických a biologických ukazovateľov, 
66 fyzikálnych a chemických ukazovateľov vrátane Ca a Mg, 3 rádiologické ukazovatele). 

Monitoring kvality pitnej vody sa realizuje odberom vzoriek na jednotlivých 
spotrebiskách verejných vodovodov podľa plánu odberov vzoriek vypracovaného na každý 
kalendárny rok. Počet odobratých vzoriek závisí od počtu zásobovaných obyvateľov. Plán 
odberov je zostavený tak, aby sa zistila kvalita vody na každom spotrebisku verejných 
vodovodov. 

Spracovali sme údaje z celkového počtu 7 767 vzoriek vyšetrených v ukazovateľoch Ca a 
Mg v priebehu rokov 2006 – 2015. Pre každú zásobovanú oblasť sa zaznamenala minimálna a 
maximálna nameraná hodnota, medián, aritmetický priemer a celkový počet vyšetrených 
vzoriek v ukazovateľoch Ca, Mg a celková tvrdosť vody. Následne sa odstránili extrémne 
hodnoty spôsobené chybným vložením údajov do Informačného systému o pitnej vode a 
vypočítali aritmetické priemery. 

 
Výsledky 

Tvrdosť pitnej vody verejných vodovodov na území SR dosahuje značné rozdiely. 
Hodnoty sa pohybujú od 0,21 mmol/l v obci Bacúch s najnižšou tvrdosťou vody až po 7,00 
mmol/l v obci Hosťová s najvyššou tvrdosťou vody. Celoslovenský priemer je na úrovni 2,27 
mmol/l. Okresom s najnižšou priemernou tvrdosťou pitnej vody je Poltár s hodnotou 0,52 
mmol/l, naopak okresom s najvyššou tvrdosťou vody sú Piešťany s hodnotou 4,11 mmol/l. 
Tvrdosť vody dosahuje značné rozdiely aj na úrovni obcí niektorých okresov (tab. 1, obr. 1 a 
2). 
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Tab. 1. Okresy s najnižšou a najvyššou tvrdosťou vody 
Okres Tvrdosť vody (mmol/l) 
Poltár 0,52 
Detva 0,71 
Sobrance 0,74 
Gelnica 0,81 
Žiar nad Hronom 1,03 
Partizánske 3,70 
Hlohovec 3,70 
Myjava 3,73 
Nitra 3,79 
Piešťany 4,11 

 
Obce s najnižšou tvrdosťou vody v SR: Bacúch (okr. Brezno) – 0,21 mmol/l, Krahule 

(okr. Žiar nad Hronom) – 0,23 mmol/l, Rákoš (okr. Košice – okolie) – 0,26 mmol/l. 

Obce s najvyššou tvrdosťou vody v SR: Hosťová (okr. Nitra) – 7,00 mmol/l, Kolíňany 
(okr. Nitra) – 6,99 mmol/l, Dolné Obdokovce (okr. Nitra) – 6,96 mmol/l. 

 
 
 

Obr. 1. Mapa tvrdosti vody v okresoch SR 
 

Záver 

V roku 2015 bolo pitnou vodou z verejných vodovodov v SR zásobovaných 88,34 % 
obyvateľov, čo je 4 793 551 z celkového počtu 5 426 252 obyvateľov (31. 12. 2015). Cieľom 
práce bolo získať reálne údaje o tvrdosti vody konzumovanej týmito spotrebiteľmi. 
Zhodnotenie kvality pitnej vody v ukazovateľoch Ca a Mg preukázalo značné rozdiely medzi 
jednotlivým zásobovanými oblasťami v SR. Pozitívny vplyv Ca a Mg z príjmu pitnou vodou 
na zdravie populácie preukázala väčšina existujúcich štúdií. Majú vzťah k poklesu rizika 
kardiovaskulárnych ochorení, najmä k náhlemu úmrtiu na kardiovaskulárne ochorenia. V 
deficite Ca a Mg môžu byť najmä zraniteľné populačné skupiny, ktoré nemajú dostatočný 
príjem potravou z rôznych dôvodov. Preto by sa mal zdravotný význam tvrdosti vody 

Min: 0.52 Max: 4,11 Priemer 
SR: 2,27 
Zásobovanosť SR: 88,34 % 
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zohľadňovať už pri výbere vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou. Aj pri navrhovaní a 
posudzovaní technológií na úpravu vody je potrebné uprednostniť zdravotno-hygienické 
hľadisko pred technickým a k úprave tvrdosti vody pristúpiť len pri významnom prekračovaní 
odporúčaných hodnôt (5, 6). 

 

Obr. 2. Mapa tvrdosti vody v okresoch Poltár a Piešťany 
 
Získané údaje sa ďalej využijú ako podklad pre spracovanie štúdie o zdravotných 

dopadoch tvrdosti vody na vybrané skupiny populácie, realizovanej v rámci dizertačnej práce 
na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
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Onkologické ochorenia (OD) predstavujú jednu z najčastejších príčin úmrtnosti ako na 
Slovensku, tak aj vo svete. Na Slovensku úmrtnosť na OD predstavuje približne 25 %. Podiel 
OD na úmrtnosti na Slovensku aj vo svete má rastúci trend. 

Za hlavné rizikové faktory OD sa považuje hlavne stres, genetická predispozícia, 
pravidelné fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, nesprávne stravovacie návyky, obezita, ako aj 
environmentálne faktory. Z environmentálnych faktorov je najdôležitejšia kontaminácia, resp. 
chemické zloženie vody, pôdy a ovzdušia. Za najdôležitejšie rizikové látky – karcinogény 
v životnom prostredí – sa považujú hlavne potenciálne toxické prvky (najmä As, Sb, Pb, Hg, 
Cd atď.) a široká škála mnohých organických polutantov. 

Predkladaná práca sa zaoberá vplyvom chemického zloženia podzemných/pitných vôd na 
úmrtnosť na OD na Slovensku. Podzemné vody predstavujú na Slovensku najvýznamnejší 
zdroj pitných vôd pre zásobovanie populácie Slovenska, a to približne pre 90 % obyvateľov 
(1). Približne 10 % populácie Slovenska používa vodu z individuálnych studní na pitné účely 
a varenie. Okolo 50 % populácie je zásobovaných pitnou vodou z miestnych vodných 
zdrojov, spravovaných lokálnymi vodárenskými spoločnosťami, ktoré sa vyznačujú nízkou 
výdatnosťou (menej ako 10 l . s-1), zachytených a distribuovaných vodovodnými rozvodmi 
v blízkosti osídlených oblastí. Len v južnej časti Slovenska (v kvartérnych sedimentoch) je 
populácia zásobovaná z veľkých vodných zdrojov na vzdialenosť 50 – 100 km. V tejto práci 
považujeme podzemné a pitné vody ako jeden celok. Sme si vedomí istých nepresností s tým 
súvisiacich, ktoré môžu limitovať naše výsledky. Avšak veľkosť databázy (viac ako 20 000 
chemických analýz, viac ako 30 chemických prvkov/zlúčenín/parametrov) do značnej miery 

                                                           
1 Tento výskum bol realizovaný v rámci projektu GEOHEALTH (LIFE10 ENV/SK/000086), ktorý je 
podporovaný finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie: Life+ program a Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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redukujú možné neistoty. Neboli sme schopní zhodnotiť podiel fľaškovej vody v rámci 
pitného režimu ľudí. 

Úmrtnosť a zvýšený výskyt onkologických ochorení sa často spájajú s nadbytkom, resp. 
deficitom rôznych chemických prvkov v pitnej vode. Najčastejšie citované prípady 
zdravotných problémov v spojení s výskytom stopových prvkov v životnom prostredí sú 
štúdie venované nadbytku arzénu v podzemných vodách (2). Viacerí autori spájajú zvýšenú 
incidenciu onkologických ochorení s ďalšími stopovými toxickými kovmi, najmä Cd, Cr, Pb, 
Sb a inými (3, 4). Z makrozložiek chemického zloženia podzemných vôd je zvýšená úmrtnosť 
OD asociovaná hlavne s obsahom dusičnanov (5). 

Oveľa zriedkavejšie sú OD spájané s deficitným obsahom esenciálnych chemických 
prvkov v pitných vodách. Z tejto oblasti ide hlavne o deficitné obsahy vápnika a horčíka. Na 
Taiwane sa preukázala zvýšená úmrtnosť na rakovinu prsníka, prostaty, žalúdka, hrubého 
čreva a ďalších pri deficitných obsahoch Ca a Mg v pitných vodách (6). Vplyv deficitu Ca, 
resp. Mg v geologickom prostredí (podzemné vody a pôdy) na zvýšenú úmrtnosť na OD sa 
zistil aj na Slovensku (7). 

Hlavným cieľom predkladanej práce je zistiť, ktoré chemické prvky/zložky v podzemných 
vodách/pitných vodách na území Slovenskej republiky (SR) majú najväčší vplyv na úmrtnosť 
na OD v závislosti od geologickej stavby územia a chemického zloženia podzemných/pitných 
vôd. 

Viacerými matematickými a štatistickými metódami (Artificial Neural Network – ANN, 
lineárna Pearsonova korelácia, Spearmanova korelácia) spájame dáta o chemickom zložení 
podzemných vôd (environmentálne indikátory) s dátami rôzne vyjadrenej úmrtnosti na OD 
(zdravotné indikátory). Pre odvodenie limitných hodnôt chemických prvkov v podzemných 
vodách, pre ktoré je úmrtnosť na OD čo najnižšia, používame ANN. ANN predstavujú 
vysoko inovatívnu metódu štatistického spracovania dát v oblasti medicínskej geológie –
 analýzy vzťahov medzi geologickým prostredím a zdravotným stavom obyvateľstva.  

 
Materiál a metódy 

Chemické zloženie podzemných vôd 
Zdrojom dát chemického zloženia podzemných vôd boli údaje z národného 

environmentálno-geochemického mapovania, a to najmä z Geochemického atlasu 
podzemných vôd a environmentálno-geochemických máp regiónov Slovenskej republiky. Tie 
boli dopĺňané najmä o údaje z národného monitoringu podzemných vôd, 
hydrogeochemických máp a ďalších regionálnych a lokálnych geochemických prác. V našej 
databáze sú zahrnuté prakticky všetky zdroje podzemných vôd, ktoré sa používajú pre 
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Celkový počet zhromaždených 
chemických analýz podzemných vôd bol 20 339. Zahrnuté sú chemické analýzy vôd od roku 
1991, keď sa začalo moderné environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky 
v rámci programu The IGCP 360 Geochemical Correlation Programme. Hustota vzorkovania 
podzemných vôd bola približne 1 vzorka na 2,5 km2. Obsah chemických prvkov/zlúčenín 
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analyzovaných v životnom prostredí, v našom prípade podzemných vôd, definujeme ako tzv. 
environmentálne indikátory – EI (8). 

Dáta o chemickom zložení vôd sme upravili do takej podoby, aby sa dali zlinkovať s 
dátami úmrtnosti na OD. Museli sme teda dáta o chemickom zložení vôd transformovať do 
podoby dát úmrtnosti na OD. Tie predstavujú jedno číslo pre územnosprávne jednotky – obce 
Slovenskej republiky (2 883 obcí). 

Na základe vstupných analytických dát bola pre celé územie SR spracovaná plošná 
distribúcia jednotlivých chemických prvkov/zlúčenín formou tzv. pixelových máp (1 pixel o 
ploche 1 km2) prostredníctvom softvéru MapInfo Professional 9.0. Pre každý pixel bola 
vypočítaná priemerná koncentrácia prvku metódou inverzných vzdialeností od stredu pixelu 
k 10 najbližším vzorkám. Priemerné hodnoty chemických prvkov/zlúčenín/parametrov pre 
jednotlivé administratívne celky SR (obce, okresy, celé územie SR) boli vypočítané ako 
aritmetické priemery všetkých pixelov spadajúcich do hraníc príslušných celkov. Pixely, ktoré 
len čiastočne spadali do administratívneho celku, boli zahrnuté do výpočtov. 

Databáza hodnotených chemických prvkov/parametrov v podzemných vodách (EI) 
s príslušnými priemernými obsahmi stanovenými pre celé územie SR, sú uvedené v tab. 1.  

 
Tab. 1. Charakteristika chemického zloženia podzemných vôd Slovenska (priemerné hodnoty) 

pH MIN CHSKMn Ca + Mg Li Na K Ca Mg Sr Fe Mn 
7,33 629,75 2,18 3,5 0,019 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 0,12 
NH4 F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO

3 
SiO2 Cr Cu  

0,10 0,13 32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,8
5 

18,21 0,0013 0,0026  
Zn As Cd Se Pb Hg Ba 

0,0747 
Al 

0,029
7 

Sb 
0,0009 

222Rn 
14,46 

226Ra 
0,053 

 
0,2673 0,0019 0,0010 0,0010 0,0014 0,0001  

Pozn. Dáta okrem pH v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1
,
 222Rn a 226Ra v Bq . l-1 

 
 

Obr. 1. Distribúcia Ca + Mg (mmol . l-1) v podzemných vodách obcí Slovenskej republiky 
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Príklad mapového vyjadrenia chemického zloženia podzemných vôd Slovenskej 
republiky je uvedený na obr. 1 pre parameter Ca + Mg (mmol . l-1). Ostatné environmentálne 
indikátory sú sprístupnené na internetovej stránke www.geology.sk/geohealth. 

 
Úmrtnosť na onkologické ochorenia 
V zmysle medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10. revízia), OD zahŕňajú všetky 

druhy zhubných nádorov a melanómov, diagnózy C00-C97. Ide o onkologické ochorenia 
tráviacej, dýchacej, močovo-pohlavnej sústavy, krvi, kože, pohybového aparátu a pod. 
Celkovo sa rozlišuje 536 jednotlivých diagnóz. V našej práci používame len údaje o úmrtnosti 
na OD. Zrejme by bolo vhodné použiť aj incidenciu onkologických ochorení. Bohužiaľ, tieto 
dáta nie sú dostupné. 

Dáta o OD, ktoré hodnotíme v predkladanej práci, sú charakterizované ako zdravotné 
indikátory (ZI) pre vybrané onkologické diagnózy. Predstavujú priemerné hodnoty za obdobie 
rokov 1994 – 2003, a teda priemerné hodnoty pre jednotlivé obce Slovenskej republiky (2 883 
obcí). Zdrojom údajov bola databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky 
(www.statistics.sk). 

 
Tab. 2. Charakteristika hodnotených zdravotných indikátorov pre úmrtnosť na onkologické ochorenia 

Zdravotný 
indikátor Popis indikátora Spôsob výpočtu Priemer 

SR* 
Relatívna úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 

ReC00-C97 Zhubné nádory 

100 000 x [počet úmrtí na 
vybrané ochorenie/počet 
obyvateľov] 

212,79 
ReC15-C26 Zhubné nádory tráviaceho systému 76,14 
ReC16 Zhubné nádory žalúdka 15,2 
ReC18-C20 Zhubné nádory hrubého čreva a konečníka 24,24 
ReC30-C39 Zhubné nádory dýchacieho systému 45,19 
ReC50 Zhubné nádory prsníka 24,8 
ReC64-C68 Zhubné nádory močovej sústavy 11,25 
ReC81-C96 Zhubné nádory orgánov krvotvorby 13,28 
ReC91-C95 Všetky leukémie 6,20 
ReC00-D48 Nádory (zhubné, nezhubné spolu)  

Štandardizovaná úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia 
SMRC00-C97 Zhubné nádory Nepriamo vekovo 

štandardizovaná úmrtnosť 
na slovenský štandard 
(19 vekových skupín) 

100 
SMRC15-C26 Zhubné nádory tráviaceho systému 100 
SMRC30-C39 Zhubné nádory dýchacieho systému 100 
SMRC81-C96 Zhubné nádory orgánov krvotvorby 100 

Potenciálne roky strateného života na vybranú príčinu úmrtia 

PYLLC00-C97 Zhubné nádory 100 000 x [súčet 
nedožitých rokov do veku 
65 rokov (úmrtia vo veku 
1 až 64 rokov) pri úmrtí 
na vybranú príčinu/ počet 
obyvateľov] 

1 005,20 

PYLLC15-C26 Zhubné nádory tráviaceho systému 242,26 

PYLLC30-C39 Zhubné nádory orgánov krvotvorby 186,2 

Pozn. Zdravotné indikátory klasifikované v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb, MKCH 10. revízia, 
*priemer pre Slovenskú republiku za obdobie 1994 – 2003 

 
Pre charakteristiku úmrtnosti na OD sme spracovali údaje pre nasledovné skupinové 

diagnózy: C00-97 (všetky zhubné nádory), C15-26 (zhubné nádory tráviaceho systému), C16 
(zhubné nádory žalúdka), C18-20 (zhubné nádory hrubého čreva a konečníka), C30-39 

http://www.geology.sk/geohealth
http://www.statistics.sk/
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(zhubné nádory dýchacieho systému), C50 (zhubné nádory prsníka), C64-68 (zhubné nádory 
močovej sústavy), C81-96 (zhubné nádory lymfatického a krvotvorného a príbuzného 
tkaniva) a ReC91-95 (leukémie). Úmrtnosť na ďalšie diagnózy bola za hodnotené desaťročné 
obdobie v jednotlivých obciach Slovenskej republiky pomerne zriedkavá, uplatnila sa v menej 
ako 70 % obcí a preto ju nehodnotíme. Úmrtnosť na jednotlivé diagnózy sme prepočítali do 
podoby zdravotných indikátorov.  

Všetky zdravotné indikátory sme vypočítali formou kumulatívnej funkcie pre roky 1994 
až 2003, teda pre 10 ročné obdobie, pričom všetky prípady úmrtí sme spočítali a všetky počty 
obyvateľov vyjadrili ako osoboroky (počet obyvateľov k 31. decembru príslušného roku) pre 
každý hodnotený územný celok. Metodika výpočtu a štandardizácie zdravotných indikátorov 
je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). 

Jednotlivé diagnózy OD sme prepočítali do podoby zdravotných indikátorov 
vyjadrujúcich relatívnu a štandardizovanú úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia a ako 
potenciálne stratené roky života. V našej práci používame pre hodnotenie zdravotné 
indikátory (ZI) uvedené v tab. 2, kde je uvedený aj popis výpočtu jednotlivých indikátorov. V 
grafickej forme podávame relatívnu úmrtnosť na všetky druhy OD (ReC00-C97) v Slovenskej 
republike. Ostatné zdravotné indikátory sú dostupné na internetovej stránke 
www.geology.sk/geohealth. 

 
Obr. 2. Relatívna úmrtnosť na všetky druhy onkologických ochorení na Slovensku na úrovni obcí 

 
Rozdelenie EI a ZI podľa geologickej stavby 
Geologická stavba SR je relatívne veľmi komplikovaná. Vyznačuje sa striedaním hornín 

rôznej genézy a veku a teda aj rôzneho mineralogicko-petrografického charakteru, a tým aj 
rôzneho geochemického pozadia. Výsledkom tejto skutočnosti je aj veľmi rozdielne chemické 
zloženie podzemných/pitných vôd, o ktorom predpokladáme, že má aj rozdielny vplyv na 
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výskyt, resp. úmrtnosť na OD. Geologická stavba SR bola v práci (7) rozčlenená na 8 
hlavných celkov, a to: 
1 – paleozoikum: hlavne metasedimenty, metavulkanity, 
2 – kryštalinikum: hlavne granitoidy, ruly, migmatity, 
3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén: hlavne vápence, dolomity, vápnité 
zlepence,  
4 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén: hlavne sliene, slienité vápence, 
dolomity, pieskovce a bridlice, 
5 – flyšový paleogén: hlavne pieskovce, bridlice, ílovce, 
6 – neovulkanity: hlavne andezity, bazalty a ich vulkanoklastiká, 
7 – neogén; hlavne íly, ílovce, zlepence, piesky, štrky, 
8 – kvartér; hlavne štrky, piesky, íly, úlomky hornín. 

Poradie geologických celkov z hľadiska zdravotných indikátorov (od najpriaznivejšieho 
po najnepriaznivejšie) bolo nasledovné: flyšový paleogén – karbonaticko-silikátové 
mezozoikum a paleogén – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén – neogén – kvartér – 
kryštalinikum – paleozoikum – neovulkanity. Pre ľudské zdravie boli ako najpriaznivejšie 
geologické prostredie definované karbonatické horniny a najnepriaznivejšie silikátové 
horniny. 

Následne sme podľa tohto rozčlenenia geologickej stavby rozčlenili chemické zloženie 
podzemných vôd – environmentálne indikátory (EI) a aj ukazovatele úmrtnosti na OD – 
zdravotné indikátory (ZI), ktoré sme podrobili štatistickej analýze formou nižšie uvedených 
štatistických metód.  

 
Štatistická analýza 
Pre štatistické pracovanie vzťahu dát EI a ZI sme použili klasické štatistické metódy, a to 

Pearsonov korelačný koeficient a Spearmanov korelačný koeficient. Štatistickú významnosť 
vypočítaných korelácií hodnotíme pomocou jeho P hodnoty nasledovne: P < 0,05 overená 
závislosť (+), P < 0,01 vysoká závislosť (++), P < 0,001 veľmi vysoká závislosť (+++). 

Neurónové siete 
Sledovanie vzťahov medzi dvoma rôznymi premennými je doménou štatistiky. Avšak 

výber vhodnej štatistickej metódy s cieľom spojenia dvoch databáz si vyžaduje veľmi 
korektný prístup k získaniu relevantných vzťahov závislosti. Na vyjadrenie intenzity 
stochastickej závislosti medzi dvoma premennými sa používajú korelačné koeficienty, ktoré 
vyjadrujú závislosť vzťahov medzi skúmanými atribútmi. Klasické Pearsonove korelačné 
koeficienty vyjadrujú mieru jednoduchej lineárnej závislosti dvoch premenných. 
Spearmanove korelačné koeficienty sú mierou monotónnej závislosti. Naše dáta však nemajú 
normálne rozdelenie, sú nerovnomerne rozdelené, často zaťažené chybou, neúplné a vykazujú 
vysokú variabilitu. Neistoty v prípade dát zdravotných indikátorov, ktoré môžu modifikovať 
naše výsledky, súvisia najmä so zostavovaním štatistických hlásení. V prípade viacerých 
diagnóz sa ako príčina smrti uvádza väčšinou diagnóza, ktorá je v poradí uvedená ako prvá. 
Avšak táto diagnóza nemusí byť vždy tou hlavnou, ktorá zapríčinila smrť pacienta. V prípade 
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onkologických pacientov, ktorí sú liečení chemoterapeutickými metódami, sa ako prvá vždy 
neuvádza diagnóza úmrtie na onkologické ochorenie, ale napr. zlyhanie obličiek. 

Naše dáta majú všetky náležitosti bežného života. Bolo by preto nesprávne predpokladať 
existenciu funkčného vzťahu. Použitie klasických metód regresnej analýzy nemusia zachytiť 
komplexnosť problematiky a mohlo by viesť k nesprávnym záverom. Komplexné situácie 
vyžadujú analytické prístupy riešenia. Preto pre analýzu vzťahov medzi chemickým zložením 
podzemných vôd a OD používame umelú inteligenciu – umelé neurónové siete (ANN). 

ANN sú jednou z najviac využívaných modelovacích techník využívaných v mnohých 
oblastiach výskumu. Podrobný prehľad histórie vzniku a rozvoja neurónových sietí podáva 
(9). Najvýznamnejšou vlastnosťou neurónových sietí je skutočnosť, že sú univerzálnym 
aproximátorom funkcie. Univerzálnosť neurónových sietí ako aproximátorov bola 
matematicky dokázaná (10). Výhodou ANN je vystihnutie aj zložitých nelineárnych 
závislostí. Nevýhodou ANN je, že nepoznáme mechanizmus pôsobenia hodnôt jednotlivých 
faktorov na výstupný parameter. Absentuje ekvivalent regresnej rovnice známej z regresnej 
analýzy. 

Každá z natrénovaných sietí je unikátnym výsledkom, ktorý je jednoznačne definovaný 
len topológiou siete a vektorom synaptických váh (11). 

Kvalitu neurónovej siete môžeme hodnotiť pomocou viacerých metrík. Najčastejšie 
používanou je hodnota korelačného koeficienta R, ktorá určuje vzájomný vzťah medzi 
výstupmi a cieľmi, t.j. odhadnutými hodnotami a hodnotami výstupnej premennej. Hodnota 1 
znamená úzku závislosť, hodnota 0 znamená žiadnu závislosť. 

Pomocou neurónových sietí sme určovali poradie vplyvu chemických prvkov vo vode na 
úmrtnosť na OD spolu s limitnými hodnotami (maximálne prípustnými, resp. minimálne 
potrebnými a optimálnymi obsahmi) koncentrácií chemických prvkov vo vode. 

Poradie vplyvu chemických prvkov vo vode na OD sme určili na základe hodnoty 
koeficienta citlivosti sr. Vplyv na OD majú tie chemické prvky, pre ktoré je koeficient 
citlivosti väčší ako 1. Za účelom identifikácie vplyvných prvkov z pohľadu chemického 
zloženia podzemných vôd sme počítali 200 sietí. Zvolený počet 200 sietí sa ukázal ako plne 
dostatočný, lebo pre ďalšie siete už hodnota korelačného koeficientu nerástla, ale stagnovala 
alebo klesala.  

Napriek tomu, že výkonnosť (spoľahlivosť) siete je uspokojivá, vplyv jednotlivých 
hodnotených environmentálnych indikátorov bol pomerne nízky a bol pre každú sieť rôzny. 
Preto sme pre určenie poradia vplyvu chemických prvkov vo vode na OD použili mediánové 
hodnoty sr z 50 najlepších sietí, s najvyšším korelačným koeficientom.  

Na základe mediánovej hodnoty (z 50 najlepších sietí) koeficienta citlivosti (sr) 
vypočítanej pre každý chemický prvok hodnotíme vplyv chemického prvku na úmrtnosť na 
OD. Vplyv je tým väčší, čim je väčšia hodnota sr. Chemické prvky s hodnotou sr < 1 
nevplývajú na OD. Štatistickú významnosť vypočítaných koeficientov sr udáva koeficient 
determinácie R2. Čím je vyšší, tým je väčšia štatistická významnosť vypočítaných 
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koeficientov senzitivity. Výsledky výpočtov ANN pre získanie tvaru závislosti medzi EI a ZI 
sme overili metódou decilov. Spôsob bol nasledovný. Rozpätie hodnôt obsahu skúmaného 
prvku vo vode sme rozdelili na decily. V ďalšom kroku sme našli ťažiská bodov, ktorých x-
ová súradnica prislúchala do jednotlivých decilov. Následne sme cez ťažiská 2. až 9. decilu 
preložili polynóm druhého stupňa, resp. priamku. Pre veľmi vplyvné prvky je zhoda 
vynikajúca. S poklesom vplyvnosti prvkov zhoda existuje, ale podobnosť klesá. 

ANN nám umožňujú odvodiť aj limitné hodnoty chemických prvkov vo vodách 
z hľadiska OD, teda obsah chemických prvkov, pri ktorých je úmrtnosť na OD čo najnižšia. 
Vyčleňujeme dva druhy limitných hodnôt, a to limitné (kritické) hodnoty a optimálne limitné 
hodnoty. Limitné hodnoty predstavujú priesečník namodelovanej krivky obsahov chemických 
prvkov s priemernou hodnotou zdravotného indikátora. Optimálne hodnoty predstavujú 
v prípade priamky priesečník so 40 % hodnoty zdravotného indikátora a v prípade paraboly 
predstavujú priesečník priemernej hodnoty zdravotného indikátora ± štandardná odchýlka 
zdravotného indikátora. V prípade, keď namodelovaná krivka obsahov chemických prvkov 
nepretínala priemernú hodnotu zdravotného indikátora, sa limitné hodnoty nedali určiť. Ako 
priemernú hodnotu zdravotného indikátora používame Bayesovský vyrovnaný priemer 
zdravotného indikátora. Spôsob vymedzenia limitných hodnôt vplyvných prvkov na ReC00-
C97 je znázornený grafickou formou na obr. 3. 

 
Výsledky 

Priemerné hodnoty zdravotných indikátorov úmrtnosti na OD pre dva najpriaznivejšie 
geologické celky z hľadiska zdravotných indikátorov (flyšový paleogén, karbonaticko-
silikátové mezozoikum a paleogén) a pre dva najnepriaznivejšie geologické celky 
(neovulkanity a paleozoikum) z hľadiska zdravotných indikátorov sú uvedené v tab. 3, spolu 
s priemernými hodnotami pre Slovenskú republiku a aj pre dva vybrané okresy SR. Okres 
Krupina je celý budovaný horninovým prostredím vulkanitov (vo vzťahu k zdravotným 
indikátorom je to najmenej priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobené 
pitnou vodou len z podzemných vôd okresu Krupina. Okres Bardejov je celý budovaný 
horninovým prostredím flyšového paleogénu (vo vzťahu k zdravotným indikátorom je to 
najviac priaznivé geologické prostredie) a obyvateľstvo je zásobované pitnou vodou len 
z podzemných vôd okresu Bardejov. Priemerné obsahy 10 najvplyvnejších chemických 
prvkov na úmrtnosť na OD podľa ANN a dva klasické potenciálne toxické prvky (PTE) arzén 
a olovo pre vyššie uvedené celky sú uvedené v tab. 4. 

Vybrané výsledky lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi EI a ZI pre celé geologické 
prostredie sú uvedené v tab. 5.  

V tabuľke 6 a 7 sú uvedené výsledky výpočtov ANN. V tabuľke 6 sú uvedené výsledky 
koeficientu senzitivity pre najvplyvnejšie chemické prvky v podzemných vodách pre 
hodnotené zdravotné indikátory úmrtnosti na OD, spolu s poradím vplyvu jednotlivých 
prvkov. V tabuľke 7 sú zosumarizované výsledky výpočtov ANN pre relatívnu úmrtnosť na 
OD – ReC00-C97 spolu s odvodenými limitnými hodnotami pre najvplyvnejšie chemické 
prvky/zložky/parametre v podzemných vodách.  
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Tab. 3. Priemerné hodnoty onkologických zdravotných indikátorov vybraných oblastí SR 
 Geologický 
celok/okres 1 6 4 5 Krupina Bardejov 

SR Zdravotný 
indikátor n = 100 n = 309 n = 154 n = 727 n = 36 n = 86 

ReC00-C97 209,46 236,28 195,96 177,99 243,23 175,32 212,79 
ReC15-C26 72,77 85,30 71,04 62,64 95,32 61,70 76,14 
ReC16 13,93 17,57 15,83 15,30 15,23 13,52 15,2 
ReC18-C20 25,25 29,33 22,05 17,89 34,51 17,56 24,24 
ReC30-C39 43,61 49,60 40,16 38,51 49,19 33,47 45,19 
ReC50 25,75 25,67 24,80 18,62 30,58 14,27 24,8 
ReC64-C68 11,31 11,62 10,73 9,60 11,53 10,79 11,25 
ReC81-C96 13,34 15,46 12,60 11,71 14,66 13,70 13,28 
ReC91-C95 6,20 7,69 5,87 5,23 9,11 4,69 6,20 
ReC00-D48 210,48 238,21 195,68 179,24 243,23 176,63 213,62 
SMRC 101,78 102,91 95,18 95,03 99,73 91,20 100 
SMRC15-C26 98,90 102,20 97,86 94,11 108,40 91,56 100 
SMRC30-C39 101,43 102,36 92,00 97,37 95,20 82,51 100 
SMRC81-C96 103,39 107,42 97,29 98,12 91,69 111,13 100 
PYLLC 1 053,42 1 097,32 921,47 909,88 1 121,60 808,81 1 005,2 
PYLLC15-C26 260,15 268,13 261,11 231,28 324,48 191,11 242,26 
PYLLC30-C39 191,13 217,41 169,69 170,91 268,28 143,46 186,2 

Pozn.: 1 – paleozoikum, 4 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 5 – flyšový paleogén, 6 – 
neovulkanity, SR – priemer pre Slovenskú republiku, n = počet obcí v hodnotenom geologickom celku/okrese 
 
Tab. 4. Priemerné hodnoty obsahov vybraných prvkov v podzemných vodách vybraných oblastí SR 
Geologický 
celok/okres 1 6 4 5 Krupina Bardejov 

SR 
Parameter n = 100 n = 309 n = 154 n = 727 n = 36 n = 86 
MIN [mg . l-1] 302,27 439,73 586,79 524,64 362,34 484,79 629,75 
Ca+Mg [mmol . l-1] 1,68 2,11 3,45 3,02 1,58 2,75 3,50 
Na [mg . l-1] 8,53 16,09 12,79 12,74 13,12 10,34 20,34 
Ca [mg . l-1] 43,15 56,13 99,86 88,53 42,01 80,75 93,56 
Mg [mg . l-1] 14,70 17,14 23,27 19,67 12,96 17,98 28,29 
Cl [mg . l-1] 13,18 21,66 21,24 17,14 13,81 13,77 32,96 
SO4 [mg .l-1] 45,65 49,70 65,38 62,72 22,42 44,96 79,32 
NO3 [mg . l-1] 18,02 26,44 21,72 16,19 16,49 14,84 38,76 
HCO3 [mg . l-1] 138,29 191,51 323,63 287,65 174,23 282,12 303,85 
As [mg . l-1] 0,008 63 0,002 41 0,001 35 0,000 79 0,001 8 0,001 14 0,001 92 
Se [mg . l-1] 0,000 63 0,000 86 0,000 74 0,000 68 0,000 6 0,000 68 0,000 97 
Pb [mg . l-1] 0,001 42 0,001 34 0,001 21 0,001 25 0,001 8 0,000 94 0,001 36 

Pozn.: 1 – paleozoikum, 4 – karbonaticko-silikátové mezozoikum a paleogén, 5 – flyšový paleogén, 6 – 
neovulkanity, SR – priemer pre Slovenskú republiku, n = počet obcí v hodnotenom geologickom celku/okrese 
 

Diskusia 

Z porovnania výsledkov úmrtnosti na OD (tab. 3) je zrejmé, že existujú významné 
rozdiely v jednotlivých geologických celkoch a medzi dvoma vybranými okresmi. Môžeme 
konštatovať, že karbonatické geologické celky (paleogén a mezozoikum) majú ukazovatele 
úmrtnosti na OD prakticky vo všetkých zdravotných indikátoroch úmrtnosti na onkologické 
ochorenia signifikantne nižšie. Napríklad sumárny ukazovateľ úmrtnosti ReC00-C97 je 
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v najpriaznivejšom geologickom celku (celok 5, flyšový paleogén = 177,94) o 33 % nižší ako 
v najnepriaznivejšom geologickom celku (celok 6, neovulkanity = 236,8). Podobný priebeh je 
zrejmý, aj keď pochopiteľne nie taký výrazný, aj pri všetkých ostatných zdravotných 
indikátoroch. Ešte markantnejší je rozdiel v ukazovateľoch zdravotných indikátorov úmrtnosti 
na onkologické ochorenia v prípade dvoch uvedených okresov, ktoré sú zásobované pitnou 
vodou len zo zdrojov podzemných vôd v rámci okresu. Tu je rozdiel medzi hodnotami 
ReC00-C97 až takmer 39 % a v prípade niektorých čiastkových zdravotných indikátorov 
(ReC18-C20, Rec50) je rozdiel viac ako 100 %. V prípade oboch okresov ide o okresy 
prevažne vidieckeho charakteru a podobného socioekonomického charakteru. Výraznejšie 
rozdiely v onkologických zdravotných indikátoroch v oboch okresoch v porovnaní s rozdielmi 
medzi jednotlivými geologickými celkami vysvetľujeme skutočnosťou, že silikátové horniny 
(kryštalinikum, paleozoikum, vulkanity) sú menej zvodnené a obyvateľstvo je v nich často 
zásobované pitnou vodou zo vzdialenejších, väčšinou karbonatických hornín, ktoré sú na 
Slovensku oveľa viac zvodnené. Diskutované rozdiely v onkologických zdravotných 
indikátoroch medzi karbonatickými a silikátovými geologickými celkami sú podľa nás 
spôsobené najmä rozdielnymi obsahmi Ca, Mg a tvrdosti vody. Obsahy týchto parametrov sú 
v karbonatických geologických celkoch výrazne vyššie (tab. 4). V obsahoch ďalších 
chemických prvkov/zložiek v jednotlivých vyčlenených geologických celkoch nepozorujeme 
signifikantné rozdiely. 
 
Tab. 5. Pearsonova a Spearmanova korelácia medzi EI a úmrtnosťou na onkologické ochorenia pre geologické 
prostredie vcelku 

 Lineárna korelácia Spearmanova korelácia 
Parameter r P významnosť R P významnosť 
Ca & ReC00-C97 –0,082 0,001 ++ –0,132 0,000 +++ 
Mg & ReC00-C97 –0,079 0,001 ++ –0,128 0,000 +++ 
Ca + Mg & ReC00-C97 –0,085 0,000 +++ –0,134 0,000 +++ 
NO3- & ReC00-C97 –0,050 0,043 + –0,112 0,000 +++ 
As & ReC00-C97 –0,001 0,960 – 0,080 0,001 ++ 
Pb & ReC00-C97 –0,045 0,063 – –0,040 0,101 – 
Ca & SMRC00-C97 –0,041 0,094 – –0,043 0,082 – 
Mg & SMRC00-C97 –0,013 0,603 – –0,022 0,370 – 
Ca + Mg & SMRC00-C97 –0,033 0,175 – –0,038 0,119 – 
NO3

- & SMRC00-C97 0,012 0,618 – –0,004 0,861 – 
As & SMRC00-C97 0,006 0,798 – 0,086 0,000 +++ 
Pb & SMRC00-C97 –0,037 0,132 – –0,035 0,151 – 
Ca & PYLLC00-C97 –0,086 0,000 +++ –0,097 0,000 +++ 
Mg & PYLLC00-C97 –0,054 0,028 + –0,081 0,001 +++ 
Ca + Mg & PYLLC00-C97 –0,079 0,001 ++ –0,095 0,000 +++ 
NO3 & PYLLC00-C97 –0,028 0,258 – –0,042 0,086 – 
As & PYLLC00-C97 –0,001 0,971 – 0,106 0,000 +++ 
Pb & PYLLC00-C97 –0,019 0,429 – 0,003 0,892 – 

Pozn.: r – Pearsonov korelačný koeficient, R – Spearmanov korelačný koeficient, P-hodnota – hladina 
významnosti = 0,05 – overená závislosť (+), P = 0,01 – vysoká závislosť (++), P = 0,001 – veľmi vysoká 
závislosť (+++) 

Z výsledkov Spearmanovej a lineárnej korelácie (tab. 5) nemožno vysloviť prakticky 
žiadne signifikantné závery. Naše premenné (EI a ZI) nemajú normálne rozdelenie a skúmané 
závislosti nie sú vo všeobecnosti lineárne a často ani monotónne, preto nepovažujeme 
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dosiahnuté výsledky za preukazné. Korelačné koeficienty v oboch prípadoch sú veľmi nízke a 
vo viac než 90 % prípadoch oscilujú medzi hodnotami ± < 0,1. Dôležitá je však skutočnosť, 
že korelačné koeficienty medzi Ca, Mg a tvrdosťou a zdravotnými indikátormi úmrtnosti na 
OD vykazujú vo všetkých prípadoch (aj pri indikátoroch OD neuvedených v tabuľke) záporné 
hodnoty, a to väčšinou pri štatisticky významnej korelácii. Táto skutočnosť naznačuje 
zvýšenú úmrtnosť na OD pri nízkych (deficitných) obsahoch Ca, Mg a tvrdosti vody v 
podzemných/pitných vodách Slovenskej republiky. 

Z výsledkov výpočtov neurónových sietí (tab. 6) sa ako najvplyvnejšie prvky/zložky 
chemického zloženia podzemných vôd na zdravotné indikátory OD prejavuje Ca + Mg, Ca, 
MIN, HCO3, Mg, SO4, Cl, NO3. Týchto osem prvkov sa vyskytovalo vo všetkých 
onkologických zdravotných indikátoroch medzi desiatimi najvplyvnejšími EI. Ostatné EI – 
Na, SiO2, Mn a Se boli zastúpené medzi desiatimi najvplyvnejšími len pri niektorých ZI 
úmrtnosti na OD. Ich priemerný vplyv (xP) na onkologické ZI je relatívne nízky, viac než 10, 
a hodnoty ich sr sú najnižšie. Medzi najvplyvnejšími EI sa nám jasne vyčleňujú tri skupiny 
chemických prvkov/zložiek. Prvú skupinu predstavujú Ca, Mg a Ca + Mg. Tieto tri EI podľa 
nás majú najväčší vplyv na úmrtnosť na OD. Vyznačujú sa aj najvyššími hodnotami 
koeficientu sr. Druhá skupina EI (MIN a HCO3) má podľa nás len stochastický vplyv na 
úmrtnosť na OD. Podmienené je to skutočnosťou, že chemické zloženie podzemných vôd 
Slovenskej republiky je prevažne Ca-Mg-HCO3 charakteru. MIN a HCO3 vnímame ako 
indikátory obsahu Ca a Mg v podzemných vodách. HCO3 predstavujú najviac zastúpený 
anión v podzemných vodách Slovenskej republiky a jeho obsah je spojený najmä s Ca a Mg 
katiónmi (mineralizácia vôd v dôsledku rozpúšťania karbonátov). Podobne je to aj v prípade 
mineralizácie vôd (MIN), ktorej hodnoty sú podmienené v podmienkach SR najmä obsahmi 
Ca a Mg vo vodách (najzastúpenejšie katióny) a HCO3 (najzastúpenejší anión). Tretiu skupinu 
vplyvných prvkov predstavujú SO4, Cl a NO3. Tieto tri parametre sú klasickým príkladom 
antropogénneho znečistenia podzemných vôd Slovenskej republiky. Ich vplyv na základe 
hodnôt koeficienta sr je však výrazne nižší (väčšinou o 1 rád) než vplyv Ca, Mg a tvrdosti 
vody.  

V prípade týchto troch parametrov dôležitú úlohu tu zohráva skutočnosť, že ich zvýšené 
obsahy v podzemných vodách Slovenska vplyvom antropogénneho znečistenia sú 
doprevádzané väčšinou zvýšenými obsahmi Ca a Mg, ktoré sa preukázali ako najvplyvnejšie 
z hľadiska úmrtnosti na OD. 

Výsledky výpočtov ANN pre ReC00-C97 sú uvedené v tab. 7 spolu s vypočítanými 
limitnými hodnotami. Ako vplyvné prvky (sr > 1) sa prejavili ešte: PO4, SiO2, F, Ba, 222Rn, 
ChSKMn, K, NO2, NH4, Mn, As, Al. Ako neovplyvňujúce prvky (sr < 1) sme zistili: Pb, Zn, 
Cr, Sb a Hg, 226Ra, Cd, Cu, Fe a pH. Výsledky výpočtov ANN pre ostatné onkologické 
zdravotné indikátory sú dostupné na internetovej stránke www.geology.sk/geohealth. 

 

http://www.geology.sk/geohealth


43 
 

Tab. 6. Koeficient senzitivity a poradie vplyvu pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách na zdravotné indikátory úmrtnosti na onkologické  
ochorenia podľa výpočtov ANN 

Parameter ReC00-C97 ReC15-C26 ReC18-C20 ReC30-C39 ReC91-C95 SMRC00-C97 SMRC15-C26 PYLLC00-C97 
xP sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P 

Ca + Mg 1,026 9 3 1,056 0 1 1,006 0 3 1,132 1 1 1,086 3 1 1,002 5 3 1,032 9 1 1,044 3 1 1,8 
Ca 1,013 2 4 1,031 8 4 1,007 9 2 1,062 6 2 1,055 2 2 1,002 9 2 1,024 8 3 1,008 4 3 2,8 
MIN 1,074 0 1 1,035 4 2 1,025 8 1 1,008 8 5 1,013 3 4 1,000 8 8 1,025 9 2 1,015 5 2 3,1 
HCO3 1,033 8 2 1,016 7 5 1,005 0 4 1,010 0 4 1,003 7 5 1,001 8 4 1,021 2 4 1,002 3 5 4,1 
Mg 1,004 7 8 1,032 2 3 1,001 1 8 1,039 0 3 1,032 7 3 1,004 4 1 1,020 5 5 1,004 1 4 4,4 
SO4 1,009 2 5 1,006 5 6 1,003 7 5 1,002 2 7 1,000 3 11 1,000 6 10 1,009 1 6 1,000 8 10 7,5 
Cl 1,006 7 6 1,003 5 7 1,000 7 10 1,002 7 6 1,000 2 16 1,001 4 5 1,001 7 8 1,001 6 6 8 
NO3 1,006 4 7 1,003 4 8 1,000 7 11 1,001 1 8 1,000 3 13 1,000 5 11 1,002 3 7 1,001 0 8 9,1 
Na 1,003 2 9 1,001 6 11 1,000 2 14 1,000 5 10 1,000 2 18 1,000 4 12 1,001 5 9 1,001 2 7 11,3 
SiO2 1,001 0 12 1,001 9 10 1,000 4 12 1,000 1 20 1,000 6 7 1,000 9 6 1,000 3 12 1,000 4 13 11,5 
Mn 1,000 0 20 1,002 3 9 0,999 9 32 1,000 0 25 1,000 4 10 1,000 8 7 1,000 1 15 1,001 0 9 15,9 
Se 1,001 4 10 1,000 5 16 1,000 0 22 1,000 1 21 1,000 2 19 1,000 3 13 1,000 0 28 1,000 0 27 19,5 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P - poradie vplyvu, xP – aritmetický priemer poradia vplyvu pre všetky hodnotené zdravotné indikátory 
 

Tab. 7. Výsledky výpočtov ANN a odvodené limitné hodnoty pre 10 najvplyvnejších prvkov v podzemných vodách SR na ReC00-C97 

Poradie Parameter sr R2 Limitný obsah  Optimálny obsah Hodnotené funkcie závislosti Obsah* 
DH HH DH HH min max 

1 MIN 1,074 0,851 570,46 836,73 neexistuje neexistuje konvexná parabola 87,30 1 412,30 
2 HCO3 1,034 0,850 neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje konvexná parabola 16,57 592,05 
3 Ca + Mg 1,027 0,895 1,73 5,85 2,23 5,34 konvexná parabola 0,35 7,97 
4 Ca 1,013 0,987 60,56 196,84 91,18 166,21 konvexná parabola 9,83 201,01 
5 SO4 1,009 0,903 neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje konvexná parabola 9,38 319,50 
6 Cl 1,007 0,783 neexistuje 125,90 17,00 70,12 konvexná parabola 1,23 143,74 
7 NO3 1,006 0,582 neexistuje 146,58 5,50 80,24 konvexná parabola 1,33 227,09 
8 Mg 1,005 0,856 25,66 35,83 neexistuje neexistuje konvexná parabola 2,45 97,75 
9 Na 1,003 0,549 neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje konvexná parabola 0,71 119,69 

10 Se 1,001 0,978 neexistuje 0,000 9 neexistuje neexistuje priamka 0,00 0,01 
Pozn.: sr – koeficient citlivosti, R2 – koeficient determinácie, DH – dolná hranica, HH – horná hranica, *min – max obsahy prvkov/parametrov v podzemných  
vodách SR (jednotky v mg . l-1, Ca + Mg v mmol . l-1)  
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Obr. 3. Vymedzenie limitných hodnôt vplyvných prvkov na ReC00-C97 
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Zaujímavou skutočnosťou je zistenie, že prakticky všetky potenciálne toxické prvky sa 
prejavili ako neovplyvňujúce, v prípade As so zanedbateľným vplyvom (sr < 1,0001). Toto 
zistenie je v súlade s doterajšími poznatkami o malom vplyve potenciálne toxických prvkov 
na zdravotný stav obyvateľstva v kontaminovaných územiach po banskej činnosti 
v Slovenskej republike (12). 

Kvalita ANN sietí pre určenie vplyvných prvkov na základe korelačného koeficientu (R) 
medzi nameranými hodnotami a vyrovnanými hodnotami pomocou ANN je priemerná (R = 
0,138), ale závislosť je štatisticky signifikantná na hladine významnosti 0,0001. Spôsobené je 
to veľkým rozptylom hodnôt zdravotného indikátora ReC00-C97. Polovica z 200 sietí má 
korelačný koeficient väčší ako 0,083, t.j. medián korelačných koeficientov vytvorených sietí 
je 0,083. Pre úplnosť dodajme, že 133 sietí vykazovalo korelačný koeficient medzi 
nameranými hodnotami a vyrovnanými hodnotami pomocou ANN štatisticky signifikantný na 
hladine významnosti 0,05. Signifikantnosť korelačných koeficientov, i keď pomerne nízkych 
hodnôt, je spôsobená veľkým počtom meraní (2 883). Kvalita sietí popisujúcich závislosť 
zdravotného indikátora ReC00-C97 od environmentálnych ukazovateľov je tiež štatisticky 
vysoko signifikantná (tab. 8). 

 
Tab. 8. Hodnoty korelačných koeficientov medzi vyrovnanými hodnotami pomocou ANN a hodnotami regresnej 
paraboly (resp. v prípade Se priamky) 

Prvok MIN HCO3 Ca + Mg Ca SO4 Cl NO3 Mg Na Se 
R mediánu sietí 0,0825 0,0799 0,0772 0,0507 0,0579 0,0458 0,0926 0,1176 0,0231 0,0315 

 
Idea vyrovnávania údajov pomocou ANN je taká, že ANN zachovávajú priemer hodnôt, 

ale až rádovo znižujú rozptyl. To umožňuje úspešne použiť na popísanie skúmanej závislosti 
regresnú analýzu. Koeficienty determinácie (R2) merajúce vhodnosť tvaru regresnej krivky sa 
pohybovali v intervale od 0,5189 do hodnoty 0,9869. Osem z desiatich koeficientov 
determinácie bolo väčších ako 0,78. Môžeme konštatovať, že hodnoty koeficientu 
determinácie sú vysoké a všetky štatisticky signifikantné. Výsledky testovania vhodnosti 
modelu ako celku potvrdili vhodnosť zvolenej regresnej krivky. Tieto skutočnosti nás 
oprávňujú v ďalšom pracovať so získanými regresnými krivkami pri určovaní limitných 
hodnôt. 

Ako sme už uviedli, z hľadiska úmrtnosti na OD sa ako jednoznačne najvplyvnejšie 
prejavili obsahy Ca, Mg a tvrdosti vody. Vo všetkých troch prípadoch bolo možné odvodiť aj 
horne aj dolné limitné hodnoty. Znamená to skutočnosť, že existujú priaznivé obsahy týchto 
troch parametrov ani príliš nízke, ani príliš vysoké, pri ktorých je úmrtnosť na OD najnižšia. 

V tabuľke 9 sú uvedené nami vypočítané limitné hodnoty pre najvplyvnejšie prvky 
v porovnaní s limitnými hodnotami slovenskej normy pre pitnú vodu. V prípade 
najvplyvnejších prvkov (Ca, Mg, Ca + Mg) sú nami vypočítané limitné hodnoty výrazne 
vyššie (približne 2-násobne) ako udáva slovenská norma pre pitnú vodu. Limitné hodnoty pre 
HCO3 sa nepodarilo určiť (krivka nepretína priemernú hodnotu EBReC). V prípade MIN 
môžeme skonštatovať, že limitné hodnoty sú v zásadnom súlade so slovenskou normou pre 
pitnú vodu. V prípade NO3 bola odvodená len horná limitná (kritická) hranica (146,58 mg.l-1) 
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a ako optimálne limitné hodnoty bolo určené rozpätie 5,5 až 80,24 mg . l-1. Horné hranice 
limitných hodnôt sú výrazne vyššie ako udáva slovenská norma pre pitnú vodu (50 mg . l-1). 
Vzťah medzi úmrtnosťou na OD a obsahom NO3 je výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že 
antropogénne zvýšené obsahy NO3 sú takmer vždy sprevádzané zvýšenými obsahmi Ca a Mg, 
ktoré pôsobia na úmrtnosť na OD priaznivo. Preto dosiahnutú závislosť považuje len za 
stochastickú. Podobná situácia je aj v prípade Cl. Priemerné obsahy Cl v podzemných vodách 
Slovenska bez antropogénneho ovplyvnenia sú väčšinou nižšie ako 10 mg . l-1. V prípade SO4 
sa tiež nepodarilo vypočítať limitné obsahy. Uvedené tri anióny: Cl, SO4, NO3 majú teda 
zanedbateľný vplyv na úmrtnosť na OD. Týmto konštatovaním však v žiadnom prípade 
nevylučujeme ich nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, ktoré môže byť pri lokálnych 
vysokých hodnotách obsahov týchto parametrov v jednotlivých bodových zdrojoch 
znečistenia podzemných/pitných vôd veľmi výrazné. Len konštatujeme, že v rámci celého 
Slovenska nemajú signifikantný vplyv na úmrtnosť na OD. 

 
Tab. 9. Limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu (NV č. 496/2010 Z. z.) v porovnaní s nami 
odvodenými limitnými hodnotami 

Parameter Jednotka Limitná hodnota 
NV č. 496/2010 Z. z. 

Limitné hodnoty* Optimálne hodnoty* 
DH HH DH HH 

MIN mg . l-1 1 000a 570,46 836,73 – – 
HCO3 mg . l-1  – – – – 
Ca + Mg mmol . l-1 1,1 – 5,0b 1,73 5,85 2,23 5,34 
Ca mg . l-1 > 30 b 60,56 196,84 91,18 166,21 
SO4 mg . l-1 250 a – – – – 
Cl mg . l-1 250 a – 125,90 17,00 70,12 
NO3 mg . l-1 50 a – 146,58 5,50 80,24 
Mg mg . l-1 10 – 30 b 25,66 35,83 – – 
Na mg . l-1 200 a – – – – 
Se mg . l-1 0,01c – 0,000 9 – – 

Pozn.: *nami odvodené limitné a optimálne hodnoty, a medzná hodnota, b odporúčaná medzná hodnota,  
c najvyššia medzná hodnota, DH – dolná hodnota, HH – horná hodnota 

 
Zo zistených ôsmich najvplyvnejších prvkov na úmrtnosť na OD ako vplyvné hodnotíme 

len Ca, Mg a Ca + Mg. Ostatné prvky považujeme len za stochastické, resp. málo 
ovplyvňujúce úmrtnosť na OD. 

Nami dosiahnuté výsledky sú v plnej zhode s výsledkami prof. Yanga, dosiahnutými na 
Taiwane, ktorý spája zvýšený výskyt úmrtnosti na OD s deficitnými obsahmi Ca a Mg (6). 
Vápnik a horčík sú dôležité vnútrobunkové katióny, ktoré sú súčasťou viacerých 
enzymatických systémov. Sú esenciálne pre krvotvorbu, činnosť srdca, ako aj pri prevencii 
onkologických ochorení (13). Viaceré epidemiologické štúdie spájajú zvýšené obsahy Ca 
a Mg v ľudských tkanivách a tekutinách so zníženou incidenciou rakoviny (prsníka, prostaty, 
žalúdka, tráviaceho traktu) (14, 15). 

Na základe výpočtov ANN ako limitné hodnoty v pitných vodách z hľadiska úmrtnosti na 
OD môžeme teda navrhnúť pre Ca > 60 mg . l-1, pre Mg > 25 mg . l-1 a pre Ca + Mg > 1,7 
mmol . l-1.  
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Horné limity obsahov Ca, Mg, resp. tvrdosti vody nepovažujeme za príliš dôležité. 
Podzemné/pitné vody prekračujúce horné hranice (či už normované v slovenskej norme pre 
pitnú vodu alebo nami odvodené limitné hodnoty) sa na úrovni Slovenskej republiky 
vyskytujú naozaj len ojedinele a takéto podzemné vody sa nepoužívajú na zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou. 

 
Záver 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že úmrtnosť na OD 
v Slovenskej republike je ovplyvňovaná chemickým zložením podzemných/pitných vôd, a to 
hlavne Ca, Mg a ich sumou Ca + Mg. Úmrtnosť na OD je signifikantne nižšia ako 
celoslovenský priemer, keď koncentrácie uvedených parametrov sú nasledovné: pre Ca viac 
ako 60 mg . l-1, pre Mg v rozpätí 25 – 35 mg . l-1, pre Ca + Mg medzi 1,7 – 5,8 mmol . l-1. 
Nami odvodené limitné hodnoty sú približne dvojnásobne vyššie ako odporúčané hodnoty 
slovenskej normy pre pitnú vodu, a preto ich odporúčame zvýšiť. Zvýšená úmrtnosť na OD na 
území Slovenskej republiky je spätá s nízkymi (deficitnými) obsahmi uvedených parametrov 
v podzemných/pitných vodách. 

Sme si vedomí určitých nepresností, ktoré limitujú naše výsledky. Najdôležitejšou 
skutočnosťou je to, že ľudia vždy nepijú presne takú istú vodu ako je naša priemerná analýza 
vody pre obec. Na druhej strane náš model zahŕňa celé územie Slovenskej republiky 
(približne 50 000 km2), celú slovenskú populáciu (približne 5,5 mil. ľudí) rozdelenú do 
všetkých 2 883 obcí. Máme hodnotených viac ako 20 000 chemických analýz vôd a 34 
prvkov/zložiek a sledujeme okrem celkovej relatívnej úmrtnosti na OD ďalších 16 
zdravotných indikátorov úmrtnosti na onkologické ochorenia. 

Význam obsahu Ca a Mg v podzemných/pitných vodách bol na Slovensku zistený aj pre 
úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia (16). O dôležitosti Ca a Mg pre kardiovaskulárne 
ochorenia bolo publikovaných nespočetne veľa prác (napr. 17). Pre OD doposiaľ boli 
publikované len vyššie spomenuté práce profesora Yanga z Taiwanu. 

Onkologické a kardiovaskulárne ochorenia predstavujú v rozvinutých krajinách 
rozhodujúce príčiny úmrtí (približne 65 – 75 %). Avšak obsahy Ca a Mg (resp. tvrdosti vody) 
nie sú limitované WHO v pitnej vode. Na základe dosiahnutých výsledkov pre onkologické, 
ale aj kardiovaskulárne ochorenia, odporúčame WHO prehodnotiť stanovenie 
medzinárodných štandardov pre Ca a Mg v pitných vodách. 
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Jedným z dlhodobých tém verejného zdravotníctva celosvetovo je vyhľadávanie 
vhodných metód na meranie zdravia. Demografická štatistika poskytuje informácie 
o ukazovateľoch ako pôrodnosť alebo úmrtnosť, tieto ukazovatele je možné aj vekovo 
štandardizovať a zohľadniť tým skladbu populácie, avšak informácia získaná z nich 
nevyjadruje to, v akom zdraví človek prežije svoj život. Získame poznatky o tom, čo 
spôsobuje úmrtie, nie však o tom, v akom zdraví sme žili. Epidemiológia nám poskytuje 
informácie o incidencii chorôb, ktoré sú bezpochyby veľmi užitočné pre sledovanie 
dlhodobých trendov, plánovanie zdravotníckych služieb a vyhľadávanie rizikových faktorov, 
ktoré ochorenia spôsobujú. Nie je však reálne mať populačné registre incidencie pre všetky 
ochorenia, a tak môcť sledovať, v akom zdraví žijeme. Často využívaným indikátorom pre 
sledovanie trendu vývoja zdravotného stavu je očakávaná dĺžka života (life expectancy), ktorá 
síce poskytuje informáciu o predpokladanej dĺžke života, avšak nie o tom, v akej kvalite môže 
život byť.  

Existuje metodika tzv. self-perceived health – vnímané zdravie, avšak zber informácii 
o vnímanom zdraví je možný len cielenými prieskumami na vybranej vzorke obyvateľstva 
a v presne určených časových intervaloch. Opäť, meranie zdravotného stavu komplexne nie je 
možné ani touto metodikou. 

Z podobných úvah vznikla koncom 90. rokov metodika Global burden of disease – Záťaž 
na zdravie, ktorá sa usiluje o kombinovanie existujúcich poznatkov a vytvorenie jedného 
ukazovateľa vyjadrujúceho záťaž na zdravie.  

Cieľom tohto príspevku je stručne popísať metodiku Záťaže na zdravie a diskutovať 
možnosti jej využitia pri plánovaní zdravotníckych služieb a výskumu.  

 
Materiál a metódy 

Na prípravu tohto príspevku sme využili literárne zdroje na základe rešerše zameranej na 
komplexné indikátory zdravia. Ako kľúčové slovo sme použili termíny composite health 
indicators, global burden of disease, DALY burden. Rešerš nebola časove ohraničená, 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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anglický jazyk sme vybrali ako jazyk, v ktorom boli vyhľadávané publikácie. Vyhľadávanie 
bolo obmedzené len na databázu National Libraries of Medicine – PUBMED 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).  

 
Výsledky 

Pre jednotlivé kľúčové slová sme našli nasledovné počty referencií: 
− Composite health indicators – 1 201 
− Global burden of disease – 8 640 
− DALY burden – 731 

Z týchto materiálov sme vybrali tie, ktoré popisujú metodiku merania záťaže na zdravie 
(1, 2, 3). Metodika záťaže na zdravie pozostáva z dvoch zložiek: 

1. Prvá časť vyjadruje predčasnú úmrtnosť a označuje sa skratkou YLL – years of life lost. 
Hranica, ku ktorej sa počíta predčasná úmrtnosť, bola pôvodne stanovená na 82,5 roka pre 
ženy a na 80 rokov pre mužov (1). Postupom času, s globálne sa zvyšujúcou očakávanou 
dĺžkou života a súčasne sa znižujúcim rozdielom medzi pohlaviami, sa táto hranica zmenila 
a od roku 2012 je stanovená na 86 rokov pre obe pohlavia (3). Pre umožnenie dlhodobých 
hodnotení boli všetky údaje po tejto zmene prepočítané aj spätne, takže aj údaje z roku 1990 
sú vyjadrené k tejto hranici predčasnej úmrtnosti. Matematicky sa YLL vypočíta ako: 

 YLL = N x L (pre vek, pohlavie a príčinu), 
kde N – počet úmrtí, L – štandardná očakávaná dĺžka života (v rokoch). 

2. Druhá časť vyjadruje počet rokov prežitých v zlom zdraví a označuje sa skratkou YLD 
– years lived with disability. Táto zložka sa matematicky vypočítava nasledovne: 

 YLD = I x DW x L (pre jedno ochorenie), 
kde I – počet incidentných prípadov, DW – váha disability, L – priemerné trvanie disability 
(roky). 

Pre každé ochorenie sa vypočíta (odhadne) YLD a sumarizuje sa pre danú populáciu. 
Dôležitú úlohu vo výpočtoch hrá váha disability, ktorá má stanovené hodnoty pre každé 
ochorenie v rozsahu od 0 – 1. Tieto váhy disability stanovuje medzinárodná skupina expertov 
na základe najnovších poznatkov výskumu a zohľadňuje pri tom osem kritérií. Kritériá 
vyjadrujú, ako dané ochorenie vplýva na mobilitu, schopnosť postarať sa o seba, bolesť a 
diskomfort, myslenie, medziľudské aktivity, zrak, spánok a životnú energiu a vplyv na 
každodenný život. 

Celková záťaž na zdravie sa potom vyjadruje ako súčet YLL a YLD a v skratke sa nazýva 
DALY – disability adjusted life years. 

Významným míľnikom pre odborníkov v zdravotníctve bol rok 2014, keď dlhodobý 
vykonávateľ štúdie záťaže na zdravie, Institute for health metrics and evaluation – IHME, 
zverejnil interaktívnu stránku so všetkými údajmi od začiatku štúdie. Týmto krokom vlastne 
IHME vyzvalo výskumníkov, praktikov a tvorcov politík k rozsiahlemu využívaniu 
najkomplexnejších informácii o záťaži na zdravie globálne, ale aj na národnej úrovni. Stránka 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ je voľne dostupná a umožňuje priame 
porovnania, ale aj stiahnutie si údajov do vlastného počítača a následnú analýzu.  

  
Diskusia 

Metodika záťaže na zdravie poskytuje možnosti v každej oblasti zdravotníctva, najmä 
však vo verejnom zdravotníctve. V porovnaní so štandardnými ukazovateľmi používanými na 
meranie zdravotného stavu umožňuje hodnotiť súčasne vplyv predčasnej úmrtnosti 
a chorobnosti, s ktorou človek žije počas svojho života. Pri súčasnom trende presunu príčin 
chorobnosti z akútnych ochorení na chronické (4) je takýto ukazovateľ mimoriadne cenný.  

Pre plánovanie zdravotníckych služieb umožňuje usmernenie plánovania na tie ochorenia, 
ktoré spôsobujú najvýznamnejšiu záťaž. Umožňuje pritom hodnotiť aj zvlášť príčiny úmrtí 
a zvlášť príčiny chorôb, ktoré znižujú kvalitu života, ekonomickú produktivitu a celkovú 
pohodu. Hlavné príčiny záťaže sú výrazne odlišné v oboch prípadoch. Pri predčasných 
úmrtiach je obraz štandardný, ischemická choroba srdca, mozgové príhody, nádorové 
ochorenia sú hlavné príčiny úmrtí. V prípade ochorení, ktoré znižujú kvalitu života a celkovú 
pohodu však jasne prevyšujú mentálne ochorenia a muskuloskeletálne ochorenia. Tieto fakty 
jasne naznačujú nutnosť cieleného plánovania zdravotníckych služieb tak, aby v oboch 
parametroch dochádzalo k zlepšovaniu.  

Štúdia okrem ochorení umožňuje aj analýzu rizikových faktorov a ich podielu na 
jednotlivých ochoreniach. Z trendu od začatia štúdie jednoznačne vyplýva, že 
najvýznamnejšiu úlohu majú metabolické a behaviorálne rizikové faktory. Kontrola, ba skôr 
ovplyvňovanie týchto rizikových faktorov, je účinná len metódami podpory zdravia v zmysle 
oblastí definovaných Ottawskou chartou (5). Klasická ochrana zdravia zostáva samozrejme 
jedným z hlavných nástrojov práce verejného zdravotníctva a kontroluje najmä 
environmentálne rizikové faktory.  

Nielen pre plánovanie a prax sú však užitočné poznatky o záťaži na zdravie. Kombináciou 
poznatkov o záťaži na zdravie a rizikových faktoroch môžeme analyzovať aj stav nášho 
poznania o príčinách ochorení. Pre výskumné agentúry a priority výskumných programov by 
mal byť určite zaujímavý fakt, že v prípade hlavných príčin rokov života prežitých v disabilite 
nedokážeme na úrovni dnešného poznania vysvetliť ani 20 % prípadov. 

 
Záver 

Metodika záťaže na zdravie predstavuje najkomplexnejšiu sadu informácii o zdraví 
populácie globálne. Napriek mnohým neistotám je významným zdrojom poznatkov pre 
vzdelávanie, prax, tvorbu politík a výskum v oblasti zdravotníctva, vrátane verejného 
zdravotníctva.  
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PODIEL RIZIKOVÝCH FAKTOROV NA STRATENÝCH ROKOCH ŽIVOTA 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice 
 
 
 

Činnosti a služby verejného zdravotníctva by sa mali zameriavať na odbremeňovanie 
obyvateľstva od chorôb a na zlepšovanie kvality života. Pre upresnenie a čo najkonkrétnejšie 
určenie činností je nevyhnutné poznať, ktoré zdravotné problémy sú najvýznamnejšie a z 
hľadiska záťaže na populáciu tie najhoršie, spôsobujúce najväčšiu záťaž. Ďalším významným 
krokom je poznanie príčin, ktoré vedú k vzniku daných ochorení, čiže rizikových faktorov 
jednotlivých ochorení.  

Záťaž ochorenia je najlepšie definovaná štúdiou Global Burden of Disease a jej hlavným 
indikátorom, stratenými rokmi života – Disability Adjusted Life Years – DALY. Tento 
indikátor pozostáva z dvoch zložiek: z počtu rokov života stratených predčasnou úmrtnosťou 
(za limitnú hodnotu života je stanovených 86 rokov) a počtu rokov, ktoré človek prežil 
v chorobe (1). Vďaka tejto metóde je možné hodnotiť nielen známy fakt, že očakávaná dĺžka 
života sa predlžuje a Slovenská republika, rovnako ako mnoho ďalších krajín, sa blíži 
k limitnej hodnote znižujúc tým každoročne počet stratených rokov života z dôvodu 
predčasných úmrtí, ale aj to, či a ako sa mení podiel rokov prežitých v zlom zdraví (2).  

Tieto zmeny v zdravotnej záťaži obyvateľstva otvárajú otázku, či súčasné činnosti 
a metódy práce verejného zdravotníctva dostatočne reflektujú meniace sa príčiny záťaže. 
Medzinárodne, na úrovni Európy sú činnosti verejného zdravotníctva definované Európskou 
úradovňou Svetovej Zdravotníckej Organizácie (SZO) vo forme desiatich esenciálnych 
činností (Essential Public Health Operations – EPHO) (3). Tieto činnosti sú rozdelené na tri 
hlavné skupiny: činnosti zabezpečujúce informácie, hlavné činnosti a podporné činnosti pre 
výkon verejného zdravotníctva. Tri hlavné činnosti sú ochrana zdravia, podpora zdravia 
a prevencia ochorení. SZO k daným činnostiam vydalo aj návod na sebahodnotenie výkonu 
činností, ktorý obsahuje podrobný popis toho, čo všetko by sa malo vykonávať v rámci 
jednotlivých činností (4).  

Predmetom tejto práce je diskutovať, či činnosti verejného zdravotníctva v Slovenskej 
republike v súčasnosti reflektujú hlavné príčiny záťaže na zdravie obyvateľstva.  
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Materiál a metódy 

Zdrojom údajov pre prezentovanú analýzu bola web stránka štúdie Global Burden of 
Disease (5). Z danej databázy sme využili údaje pre Slovenskú republiku za rok 2013. Na 
analýzu sme použili štatistické a grafické nástroje, ktoré sú súčasťou predmetnej web stránky.  

 
Výsledky 

Ochorenia, ktoré v roku 2013 najväčšou mierou prispeli k strateným rokom života 
obyvateľstva Slovenskej republiky, sú: 

− Ischemická choroba srdca – 14,9 % 
− Muskuloskeletálne ochorenia – 7,37 % 
− Náhla cievna mozgová príhoda – 5,99 % 
− Pády a úrazy – 3,53 % 
− Nádory pľúc – 3,17 % 
− Ochorenia zmyslových orgánov – 3,04 % 
− Depresia – 2,93 % 
− Diabetes – 2,6 % 
− Nádory hrubého čreva – 2,34 %  
− Chronická obštrukčná choroba pľúc – 2,23 % 

Rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku týchto ochorení, sú v menovanej štúdii zoskupené 
do troch hlavných kategórií – rizikové faktory životného prostredia (zahŕňajúce aj pracovné 
prostredie), behaviorálne rizikové faktory a metabolické rizikové faktory. Pochopiteľne, 
štúdia sumarizuje tie rizikové faktory, ktoré sú známe na základe výskumu a potvrdené 
valídnymi epidemiologickými štúdiami. Tento faktor je dôležité brať do úvahy, pretože 
pomer známych rizikových faktorov sa výrazne líši podľa jednotlivých ochorení. V prípade 
ischemickej choroby srdca, náhlej cievnej príhody, nádorov pľúc alebo diabetu v súčasnosti 
dokážeme s pomocou poznania rizikových faktorov vysvetliť viac ako 90 % prípadov 
(diabetes až 100 % podľa GBD štúdie), zatiaľ čo pre ochorenia zmyslových orgánov alebo 
depresiu súčasný stav poznania umožňuje vysvetliť len nanajvýš 20 % prípadov.  

Najvýznamnejšou skupinou rizikových faktorov pre uvedených desať ochorení, ktoré 
spôsobujú najväčšiu záťaž na zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky sú 
metabolické a behaviorálne rizikové faktory. V prípade metabolických rizikových faktorov 
ide najmä o vysoký krvný tlak, vysokú hodnotu BMI, vysokú hladinu celkového cholesterolu, 
vysokú hladinu glukózy v krvi, nízku mineralizáciu kostí a nízku glomerulárnu filtráciu. 
Z behaviorálych rizikových faktorov sú najvýznamnejšie aktívne a pasívne fajčenie, 
nadmerná konzumácia alkoholu, vysoký príjem soli, nízky príjem ovocia a zeleniny, nízky 
príjem vlákniny, nízky príjem železa, nedostatočná pohybová aktivita, vysoký príjem 
nasýtených mastných kyselín, nedostatočná výživa dojčiat a malých detí, zneužívanie a 
týranie detí a násilné správanie. Z rizikových faktorov životného prostredia ide hlavne o 
znečistenie ovzdušia, radón vo vnútornom prostredí, ergonomické rizikové faktory, expozícia 
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karcinogénnym látkam v pracovnom prostredí, hluk v pracovnom prostredí a riziká 
vyplývajúce z nedostatku pitnej vody.  

 
Diskusia 

Verejné zdravotníctvo v SR je postavené na základoch systému hygieny a epidemiológie 
vybudovaného po druhej svetovej vojne s prioritným zameraním na ochranu zdravia, 
prevenciu ochorení a výchovu k zdraviu. Nespochybniteľná úloha štátneho zdravotného 
dozoru pokrývajúca oblasť ochrany zdravia tvorí zásadnú časť práce existujúceho systému 
a zabezpečuje tak výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. Proces 
epidemiologickej transformácie však prináša nové výzvy vo forme chronických ochorení, 
ktorých príčiny sú multifaktoriálne, zahŕňajúce sociálno-ekonomické prostredie, so zdravím 
súvisiace správanie sa jednotlivca a ďalšie determinanty zdravia, ktoré sú predmetom záujmu 
podpory, a nie ochrany zdravia. Obyvatelia Slovenskej republiky strácajú najviac rokov 
svojho života z dôvodu ochorení, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti predovšetkým 
s behaviorálnymi rizikovými faktormi, ktoré sú ovplyvniteľné najmä nástrojmi a metódami 
práce podpory zdravia. Ak majú byť činnosti a služby verejného zdravotníctva efektívnejšie, 
a majú sa odzrkadliť na znížení stratených rokov života, je potrebné sústrediť väčšiu 
pozornosť na ovplyvňovanie behaviorálnych a metabolických rizikových faktorov.  

 
Záver 

Pre dosiahnutie merateľného efektu znižovania počtu rokov stratených kvôli predčasným 
úmrtiam a chorobe prostredníctvom služieb verejného zdravotníctva je potrebné kapacitne 
výrazne posilniť činnosti podpory zdravia, pri zachovaní rozsahu činností a aktivít 
zameraných na ochranu zdravia a prevenciu ochorení.  
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S technickým rozvojem se v životním prostředí člověka zvyšuje zátěž hlukem nejen 
z neustále rostoucí dopravy, ale stoupá i zátěž z technických (průmyslových) zdrojů, a to 
včetně zdrojů z aktivit volného času, především tzv. entertainment music – moderní zábavní 
hudby. Díky tomu roste i počet stížností osob exponovaných hlukem z těchto zdrojů.  

Dopady expozice nízkofrekvenčnímu hluku (NfH) na zdraví lidí, zejména v kombinaci 
s tónovou složkou, nejsou dosud plně prozkoumány (1). Ve stěžejní práci v oblasti výzkumu 
působení NfH na člověka (2) a na ní navazující práci (3) se uvádí, že jedním z důsledků 
působení tohoto typu hluku je stres osob.  

NfH v komunálním (nepracovním) prostředí nemá v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (NV), stanoven hygienický limit. 
Evropské země ani USA nemají zaveden závazný limit pro NfH v komunálním prostředí a 
není k dispozici ani doporučení WHO, protože stanovení limitních hodnot NfH v životním 
prostředí člověka je velmi obtížné. Je stále omezené množství odborných podkladů, na jejichž 
základě by se expozice NfH dala regulovat prostřednictvím zdravotně odůvodněného 
administrativního limitu. Z těchto důvodů není ani v NV hygienický limit dosud stanoven. 
Stávající systém měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí v ČR, založený na 
korekci širokopásmových určujících ukazatelů hluku, podceňuje nepříznivé působení NfH na 
člověka a neumožňuje objektivně hodnotit jeho extrémní rušivost. Proto je žádoucí hledat 
možnosti objektivního hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčním hlukem, které 
by mohly být základem pro jeho regulaci.  
                                                   
1 Výzkum byl finančně podporován Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, 
projekt Prvouk, P37/09  
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Problém NfH s tónovou složkou z průmyslových zdrojů je v terénu obtížně zkoumatelný, 
protože z praxe hygienické služby, resp. NRL pro komunální hluk, vyplývá, že okruh 
obtěžovaných a rušených osob tímto typem hluku je ve srovnání s působením např. 
dopravních zdrojů hluku poměrně omezený (jednotlivci, popř. jednotlivé rodiny). 
Z hygienické praxe vyplynulo, že účinky obtěžování a rušení vyvolané NfH s tónovou 
složkou je možné dobře zkoumat na případech expozice venkovní elektroakusticky 
zesilovanou hudební produkcí, vzhledem k dostupnosti zdroje hluku a poměrně velkému 
počtu exponovaných osob. Z tohoto okruhu je také největší počet stížností na NfH. Při 
produkci současné elektronicky zesilované hudby jsou používány výkonné aparatury pro její 
zesílení, úpravu a reprodukci, jejichž výsledkem je zvuk, který obsahuje z hlediska 
akustického též výraznou nízkofrekvenční složku. Charakter tohoto zvuku je navíc periodicky 
proměnný v čase a obsahuje tónové složky (4). Pro nezúčastněné osoby v intravilánech 
okolních obcí, tj. nikoliv návštěvníky těchto koncertů, bývá tato hudba velmi často zdrojem 
obtěžování a rušení, které může vyvolat stresovou reakci.  

V pilotní studii jsme vycházeli z předpokladu, že nedobrovolná expozice NfH vyvolává u 
exponovaných osob stres, který je možné objektivizovat stanovením hladin stresového 
hormonu kortizolu a enzymu α-amylázy ve slinách. 

 
Metodika, soubor, materiál 

Studie se zúčastnilo 100 dospělých osob od 18 do 79 let, z toho 37 mužů a 63 žen. Do 
pilotní studie byly zařazeny pouze osoby bez zjevných známek akutního onemocnění (teplota, 
kašel, rýma), neužívající antibiotika. Vzhledem k tomu, že většina respondentů byla starší 50 
let, nebylo možné vyloučit osoby léčící se s hypertenzí a kardiovaskulárními onemocněními. 
Nebylo výjimkou, že oslovený člověk účast v pilotní studii odmítl s odůvodněním, že tento 
typ zvuku nemá rád (byly použity i expresivní výrazy „nesnáším to“). Právě tedy osoby, které 
uváděly výrazně negativní pocity a účinky vyvolané expozicí NfH popisované literaturou a u 
nichž byl teoretický předpoklad, že by mohlo dojít k objektivní odezvě prostřednictvím 
slinných ukazatelů, se pilotní studie nezúčastnily. Některé osoby odmítly účast nikoliv 
z důvodu expozice jako takové, ale z důvodu zvoleného typu odběru slin prostřednictvím 
tamponu v ústech, který u nich vyvolává nucení na zvracení. 

Výběr účastníků pilotní studie tedy nebyl náhodný, ale jednalo se o výběrovou skupinu, 
do níž byly zahrnuty pouze osoby, které byly ochotny se zúčastnit a splňovaly výběrová 
kriteria: věk nad 18 let, vyhovující zdravotní stav, tj. vyloučení těhotných žen, osob 
s poruchou sluchového aparátu, osob s kardiostimulátorem, dále nepřítomnost kontraindikace, 
tj. podle doporučených metodik vyloučení osob např. osob s diabetem či jiným 
endokrinologickým onemocněním, osob užívajících antidepresiva, léky na bázi kortikoidů 
atd. 

Respondenti byli rozděleni do věkových skupin: <18;30> let, <31;60> let a > 60 let. Na 
základě zkušeností z hygienické praxe získaných při šetření a řešení stížností obyvatel na 
NfH, bylo snahou získat k účasti co nejvíce osob ve věkové kategorii nad 60 let, protože od 
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osob z této věkové kategorie přichází nejvíce podnětů a také z toho důvodu, že starší lidé jsou 
společně s dětmi, chronicky nemocnými, lidmi se sluchovým postižením a osobami 
s duševním onemocněním považováni za ohrožené (citlivé) skupiny, pro které mohou být 
některé expozice hlukem závažnější (5, 6). Obecné informace jako je pohlaví, věk, úroveň 
vzdělání, pracovní produktivita, fyzická aktivitu a subjektivní hodnocení nálady v den odběru, 
byly získány z dotazníku. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách 1 až 3. 

 
Tab. 1. Popis demografických údajů o účastnících – věk, vzdělání, ekonomická aktivita, pravidelné užívání léků 

 Celkem (n = 100) Ženy (n = 63) Muži (n = 37) 
Věk – průměr [let] 51,8 (42.0-64.2) 52,4 (42.5-64.0) 50,8 (38.0-66.0) 
Věk – rozložení ve věkových pásmech  

< 18 – ≥ 30  11  6 5 
< 31 – ≥ 60 52 32 20 

 > 60  37 25 12 
Vzdělání 

Základní   5  3  2 
Středoškolské  48 37 11 

Vysokoškolské  47 23 24 
Ekonomická aktivita 

Pracující  70 43 27 
Starobní důchodci  30 20 10 

Pravidelně užívané léky 
Věk – průměr [let] 65,0 (60.8-70.3) 64,8 (59.7-71,5) 65,3 (63.5-70.2) 

Celkem osob 24 14 10 
Hypertenze  8  4  4 
Cholesterol  4  1  3 

Hypertenze + cholesterol 10  7  3 
Kardiovaskulární onemocnění  1  1  0 

Hypertenze + KVO   1  1  0 
 
Tab. 2. Údaje o účastnících týkající se pravidelného kouření  

 Celkem (n = 100) Ženy (n = 63) Muži (n = 37) 
Kouření > 5 cigaret/den 5 3 2 

 
Jako zdroj hluku byla použita reprodukovaná disko hudba s parametry odpovídajícími 

charakteristikám akustického signálu s parametry NfH, tj. akustická energie převážně 
v oblasti nízkých frekvencí, periodicky proměnná tónová složka, rozdíl hladin hluku vážených 
filtrem C a A (LCeq,T – LAeq,T ) cca 20 dB; záznam obsahoval i pasáže se zpěvem. Akustické 
parametry signálu použitého k expozici jsou patrné z obrázku 1, který zahrnuje záznam po 
celou dobu expozice jednoho respondenta (T = 30 min), kde v horní části obrázku je hladina 
hluku vážená filtrem A (LAeq,T, znázorněna spodní modrou křivkou) a filtrem C (LCeq,T, 
znázorněna horní červenou křivkou), ve střední části obrázku jsou v tabulce číselné hodnoty 
určujících ukazatelů hluku LAeq,T a LCeq,T v [dB] a v levé dolní části obrázku je modrý graf, 
který znázorňuje třetinooktávové spektrum akustického signálu.  
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Tab. 3. Údaje o účastnících týkající se pravidelné fyzické aktivity a fyzické aktivity a nálady v den odběru 

 Celkem (n = 100) Ženy (n = 63) Muži (n = 37) 
Pravidelná fyzická aktivita 19 12 7 
Fyzická aktivita v den odběru  

Délka aktivity [min] 25 15 10 
<15;30> 11 7 4 
<31;60> 9 5 4 
<61;90> 0 0 0 

<91;120> 3 3 0 
<121;150> 1 0 1 
<151;180> 1 0 1 

Celková nálada v den odběru 
pozitivní 87 54 33 
negativní 13 9 4 

 

 
 
Obr. 1. Záznam akustického signálu (hudební produkce), který byl použit pro expozici (pro vyhodnocení použit 

program Evaluator firmy Brüel & Kjaer, Dánsko) 
 
U všech jednotlivě prováděných expozic účastníků byla po celou dobu expozice 

sledována kvalita akustického signálu (jeho parametry) zvukoměrem B&K 2250, čímž byla 
zajištěna kontrola, že všechny osoby byly exponovány akustickým signálem stejné kvality.  

Reálně dlouhodobá expozice při konání koncertu či festivalu řádově v hodinách a dnech 
byla v laboratorních podmínkách nahrazena krátkodobou 30 minutovou expozicí a hladinou 
hluku LAeq,T cca 75 až 80 dB, která je o cca 20 dB vyšší oproti hladinám hluku naměřeným 
standardně v obytné zástavbě (4). Vliv délky expozice nižším hladinám v reálu jsme se tak 
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pokusili simulovat kratší expozicí intenzivním hladinám. Při stanovení výše hladiny LAeq,T pro 
expozici jsme vycházeli i ze závěru studie, která doporučuje hladinu max. 100 dB pro 
expozici posluchačů při hudebních festivalech jako dobrý kompromis mezi požadavky na 
ochranu zdraví účastníků hudebních produkcí, požadavky organizátorů těchto akcí a 
samotných hudebníků a také očekáváním veřejnosti (7).  

V den expozice byly analyzovány vzorky slin. Měřeny byly koncentrace slinného 
kortizolu a α-amylázy ve vzorcích odebraných: 
− ráno do 30 minut po probuzení (fáze 0),  
− bezprostředně před expozicí (fáze 1),  
− bezprostředně po třicetiminutové expozici (fáze 2),  
− večer před večerní hygienou a ulehnutím na lůžko (fáze 3).  

Doba odběru slin fáze 0 a 3 byla předurčena metodikou. Doba odběru fáze 1 a 2 byla dána 
časem expozice, resp. scénáři studií zabývajícími se zkoumáním akutního stresu (8, 9). 
Expozice probíhala jednotlivě, účastníci si mohli zvolit pro svou účast v pilotní studii 
kterékoliv dopoledne v kalendářním týdnu (odběry byly prováděny i o víkendu) a jeden z časů 
expozice, tj. v 8, v 9, v 10 nebo v 11 hodin. 

Vzorky byly odebírány do odběrných zkumavek Salivette Cortisol, které jsou standardně 
používány ve studiích pro odběr vzorků slin a stanovení slinných ukazatelů (10, 11). Ihned po 
odběru byly zkumavky se vzorky uloženy v chladničce. Po odstředění byly vzorky zmraženy 
na –20 °C až do doby převozu k analýze (měření). Měření slinných ukazatelů bylo provedeno 
v akreditované laboratoři Endokrinologického ústavu v Praze. 

Součástí studie byl zásahový test, jehož účelem bylo zjistit, zda expozice bude mít 
negativní vliv na soustředění účastníků. Zásahový test byl realizován na přístroji vyrobeném a 
zapůjčeném Fakultou vojenského zdravotnictví, Universita obrany Hradec Králové (FVZ 
UO). Jedná se o jednoduchý test spočívající v evidování správných a nesprávných zásahů 
hrotem speciální tužky (stylus) do otvorů umístěných přibližně v rozích obdélníkové desky 
(cca 10 x 7 cm), a to postupně ve směru hodinových ručiček během časového limitu v délce 1 
min. Úkolem bylo získat co nejvíce zásahů, a to s co největším podílem správných zásahů. 
Podle doporučené metodiky FVZ UO si každý účastník jedenkrát vyzkoušel test před 
započetím expozice. Samotný test byl realizován 3-krát: těsně před expozicí, v polovině 
expozice (v 15 minutě) a bezprostředně po ukončení expozice (v 31 minutě). Poměr 
správných a nesprávných zásahů se u jednotlivých účastníků ve třech provedených 
zásahových testech příliš nelišil. Z výsledků zásahového testu nevyplývá, že by expozice měla 
vliv na soustředění účastníků, proto tyto výsledky nejsou publikovány.  

Po ukončení expozice, třetím zátěžovém testu a poexpozičním odběru vzorku slin byl 
účastníku předán psychologický dotazník – osobní nezdolnost typu S.O.C. 

Před použitím parametrických statistických metodik byly původní metrické proměnné 
transformovány mocninnými transformacemi k dosažení symetrie a konstantního rozptylu 
(homoscedasticity) v datech i reziduích (12). Po té byla symetrie rozdělení, homoscedasticita 
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a homogenita rozdělení v transformovaných datech zkontrolována diagnostickými grafy a 
analýzou reziduí a vlivných bodů (12, 13). K hodnocení vztahů mezi hladinami slinného 
kortizolu a slinné α-amylázy a nezávisle proměnných byla použita vícerozměrná regrese 
s redukcí dimenzionality metodou ortogonálních projekcí do latentních struktur (model 
OPLS). 

 
Výsledky a diskuse 

Slinný kortizol  
Naše výsledky neprokázaly rozdíl mezi pohlavími v celkové hladině kortizolu ze všech 4 

vzorků, kdy celkové hladiny u obou pohlaví byly srovnatelné. Publikované výsledky ohledně 
rozdílů hladin kortizolu mezi pohlavími nejsou jednoznačné, protože jsou uváděny jak vyšší 
průměrné koncentrace kortizolu u žen než u mužů (14), tak nevýznamně vyšší celková 
produkce kortizolu u mužů učitelů než žen učitelek (15). 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v celkové hladině kortizolu ze všech 4 
vzorků mezi posuzovanými věkovými skupinami <18 – 30> let, <31 – 60> let a > 60 let bez 
ohledu na pohlaví, avšak s věkem hladiny mírně stoupají, což koresponduje s nálezem u 
věkových skupin < 40 a > 40, kde rozdíly celkového kortizolu vyjádřené jako AUC(g) byly 
nevýznamné (15). 

Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinou mužů a žen ve věkových 
skupinách (interakce věku x pohlaví), což nekoresponduje s nálezem interakce věk x pohlaví 
s vyšší odezvou u mužů ve věkové kategorii 59 až 61 let (9). Nicméně ženy ve věkové 
skupině <31 – 60> let měly nevýznamně vyšší hladiny kortizolu než muži.  

U žen byla, na rozdíl od mužů, zjištěna významná závislost průběhu koncentrací na věku 
(interakce pohlaví x fáze), kdy jsme u žen zaznamenali významně rozdílný průběh závislosti 
na fázi u věkových skupin; poklesy se lišily strmostí podle věku, přičemž nejstrmější pokles 
měly ženy ve věkové skupině <18 – 30> let. U mužů byla nevýznamná závislost průběhu 
koncentrací na věku, přičemž nejmladší věková skupina <18 – 30> let měla na rozdíl od žen 
nejplošší pokles. Strmost křivky vypovídá o tempu poklesu hladin kortizolu, přičemž 
pomalejší tempo poklesu kortizolu přes den může souviset jak s chronickým, tak i akutním 
psychosociálním stresem. Strmější pokles bývá obvykle spojen s lepším zdravím, a to 
psychosociálním i fyzickém. Z výsledků je možné dovodit, že naši účastníci byli zdravější, 
dobře se cítící a pozitivně naladění lidé (obr. 2). 

Statisticky vysoce významný rozdíl mezi jednotlivými čtyřmi odběry (fázemi) bez ohledu 
na pohlaví a věkové skupiny potvrzuje, že zjištěné koncentrace slinného kortizolu měly 
standardní průběh křivky, tj. odpovídaly cirkadiánnímu rytmu hladin kortizolu v průběhu dne 
(8, 16), kdy nejvyšší hladiny byly v ranním vzorku po probuzení a v dalších třech 
následujících vzorcích statisticky významně klesaly. To znamená, že vlivem expozice NfH 
nedošlo ke změnám křivky, resp. expozice nevyvolala zvýšení koncentrací. Nepotvrdily se tak 
výsledky publikované Hérbert, Lupien (17), kteří po 20 minutové expozici širokopásmovým 
hlukem indikovali bezprostředně po expozici vyšší hladiny kortizolu než bezprostředně před 
ní ani publikovanými výsledky (9). Naše výsledky nekorespondují ani s nálezy vyšších hladin 
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slinného kortizolu v reakci na TSST (16), kdy byly vyšší hladiny nalezeny ve skupině 30 
mladých (průměr 24,8 let), zdravých mužů, ani s výsledky studie Gordis (18) na skupině 67 
adolescentů ve věku 10 – 14 let. 

Nejpravděpodobnější příčinou je, že hladiny kortizolu ve slinách se zvyšují během 
chronického stresu, avšak cílem naší studie bylo zkoumání akutního stresu, a proto byla 
expozice NfH pouze 30 minut. Další možnou příčinou je, že v naší výběrové skupině podle 
dotazníků S.O.C. bylo více osob odolných a nezúčastnily se jí teoreticky na tento zdroj hluku 
nejcitlivější osoby.  

ANOVA model ukazuje významné inter-individuální rozdíly v hladinách kortizolu jak u 
žen, tak u mužů. 

Slinná α-amyláza 
Naše výsledky prokázaly statisticky významný rozdíl mezi pohlavími v celkové hladině 

α-amylázy ze všech 4 vzorků, kdy celkové hladiny u žen byly vyšší než u mužů.  

Na rozdíl od slinného kortizolu byl prokázán statisticky významný rozdíl v celkové 
hladině α-amylázy ze všech 4 vzorků mezi posuzovanými věkovými skupinami <18 – 30> let, 
<31 – 60> let a > 60 let bez ohledu na pohlaví, kdy s věkem hladiny významně stoupají. Byl 
zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinou mužů a žen ve věkových skupinách 
(interakce věku x pohlaví), kdy ve věkových kategoriích <18 – 30> a <31 – 60> let měly ženy 
významně vyšší hladiny α-amylázy než muži na rozdíl od výsledků studie, kde rozdíl nebyl 
významný (9). V nejstarší věkové skupině > 60 let měly ženy, naopak, nižší hladinu α-
amylázy, přičemž tento rozdíl není statisticky významný. U mužů jsou statisticky významné 
rozdíly ve všech třech věkových skupinách, kdy s věkem hladiny α-amylázy statisticky 
významně stoupají. U žen nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi věkovými 
skupinami, avšak u nejstarší věkové skupiny žen > 60 byla nevýznamně nižší hladina α-
amylázy než u obou mladších skupin. 

Výsledky hladin α-amylázy bez ohledu na pohlaví a věkové skupiny vykazují statisticky 
vysoce významný rozdíl mezi ranním a před expozičním odběrem (fází) a po expozičním a 
večerním odběrem (fází). Rozdíl mezi hladinami zjištěnými bezprostředně před a 
bezprostředně po expozici ukazují na nevýznamně vyšší koncentraci po expozici (obr. 3).  

Nezaznamenali jsme významně rozdílný průběh fáze v závislosti na pohlaví. Vliv věku na 
průběh koncentrací α-amylázy se neprojevil, což koresponduje se závěry studie, kdy ve 
věkových skupinách 20-31 let a 59 až 61 let nebyl nalezen žádný vliv pohlaví anebo interakce 
pohlaví a věkové skupiny (9). Výsledky však ukazují u nejstarší věkové skupiny >60 let 
nevýznamný pokles hladiny α-amylázy ve vzorku bezprostředně po expozici oproti před 
expozicí, zatím co u věkových skupin <18;30> a <31;60> došlo k nevýznamnému nárůstu. 
Vzhledem k cirkadiánnímu cyklu α-amylázy (16) by se u nejstarší věkové skupiny >60 let 
mohlo jednat o nevýznamný výkyv směrem dolů, které jsou v průběhu denního cyklu běžné. 
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Pohlaví (A): F=0, p=0.843; Věková skupina (B): F=0.7, p=0.506; Fáze (C): F=8.1, p<0.001; 
Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=3.7, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=7.4, p=0.007; A × B: F=1.6, p=0.197; A × C: F=0.9, p=0.423; B × C: F=1.7, p=0.135; A × B × C: F=1.6, p=0.143 
Ženy: Věková skupina (B): F=1.2, p=0.3; Fáze (C): F=129.6, p<0.001; Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=3.8, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=0.2, p=0.686; B × C: F=2.6, p=0.02      
Muži: Věková skupina (B): F=1.6, p=0.206; Fáze (C): F=81.8, p<0.001; Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=3.2, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=1.6, p=0.211; B × C: F=0.7, p=0.627     

 

Obr. 2. Hodnocení vztahů mezi hladinami slinného kortizolu a nezávisle proměnnými (věk, pohlaví, fáze odběru) 
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Pohlaví (A): F=7.3, p=0.007; Věková skupina (B): F=5.8, p=0.004; Fáze (C): F=19.8, p<0.001;  
Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=8.8, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=1.8, p=0.176; A × B: F=8.3, p<0.001; A × C: F=1.8, p=0.15; B × C: F=1.3, p=0.251; A × B × C: F=0.2, p=0.99 
Ženy: Věková skupina (B): F=0.4, p=0.695; Fáze (C): F=12.1, p<0.001; Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=9.3, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=0.3, p=0.609; B × C: F=1, p=0.43  

Muži: Věková skupina (B): F=9.6, p<0.001; Fáze (C): F=22.7, p<0.001; Subjekt (Pohlaví, Věková skupina) (D): F=8.3, p<0.001; Pořadí odběru (E): F=1.1, p=0.294; B × C: F=1.3, p=0.257 
 
 

 
Obr. 3. Hodnocení vztahů mezi hladinami slinné α-amylázy a nezávisle proměnnými (věk, pohlaví, fáze odběru) 
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Vzhledem k řídkému vzorkovacímu teorému nelze tento výsledek přesněji interpretovat. Lze 
učinit závěr, že průběh hladin α-amylázy ve vzorcích je v souladu s cirkadiálním rytmem, kdy 
v podvečerních hodinách dochází již k pozvolnému poklesu hladin α-amylázy (16). 
Publikované studie jsou však zaměřeny na zkoumání zejména ranních koncentrací. 

 Výsledky interakce fáze x věkové skupiny ukazují, že průběh závislosti hladin α-amylázy 
na věku je u žen a mužů významně odlišný. U nejmladších žen <18;30> let hladiny α-
amylázy postupně statisticky nevýznamně stoupaly, u střední a nejstarší skupiny žen 
statisticky nevýznamně stoupaly až na večerní vzorek, kdy na rozdíl od nejmladší skupiny 
došlo k nevýznamnému poklesu. U nejstarších žen byly nevýznamně vyšší hladiny α-amylázy 
v ranním vzorku než u mladších věkových skupin a v dalších vzorcích vykazovaly hladiny 
nejmenší změny. U nejmladších mužů <18;30> let hladiny α-amylázy postupně statisticky 
nevýznamně stoupaly, u střední a nejstarší věkové skupiny mužů statisticky nevýznamně 
stoupaly až na večerní vzorek, kdy na rozdíl od nejmladší skupiny došlo k nevýznamnému 
poklesu hladin u nejstarší skupiny mužů a statisticky významnému poklesu hladin u střední 
věkové skupiny. Přičemž stejně jako u žen byl nejmenší rozdíl v koncentracích u vzorku před 
a po expozici u nejstarší věkové skupiny, což koresponduje se závěrem studie Strahler (9). U 
nejstarších mužů byly vždy vyšší hladiny α-amylázy než u mladších věkových skupin, což je 
opačný výsledek než u studie Strahler (9).  

ANOVA model ukazuje významné inter-individuální rozdíly v hladinách α-amylázy jak u 
žen, tak u mužů. Nepotvrdila se naše hypotéza, že nejstarší věková skupina > 60 let bude na 
expozici NfH s tónovou složkou reagovat zvýšenými hladinami slinné α-amylázy. 

Dotazníky S.O.C. byly vyhodnoceny na odborném pracovišti FVZ UO. Z celkového počtu 
100 účastníků bylo nadprůměrně odolných 46 osob, průměrně odolných (standard populace) 
18 osob a podprůměrně odolných 36 osob. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v tab. 4. Z 
údajů v tabulce vyplývá, že v naší skupině mírně převažovali nezranitelnější jedinci nad 
zranitelnějšími. 

 
Tab. 4. Počty osob – vyhodnocení testu S.O.C. 

 Vysoce 
zranitelní 

Spíše 
zranitelní 

Průměrně 
zranitelní 

Spíše 
nezranitelní 

Vysoce 
nezranitelní Celkem osob 

Ženy 12 11 9 14 17 63 
Muži 4 9 9 5 10 37 

Celkem 16 20 18 19 27 100 
 

Závěr 

V rámci pilotní studie byly shromážděny dostupné informace o stavu problematiky 
zdravotních účinků a regulace expozice NfH v mimopracovním prostředí, informace o 
dosavadním využití slinného kortizolu a α-amylázy jako objektivních biologických ukazatelů 
subjektivně pociťovaného stresu, který může expozice hlukem vyvolávat. Byla ověřena 
aplikace metodiky, resp. celého procesu studie od prvního kontaktu s účastníky studie 
v terénu, použitého zdroje NfH a nastavení jeho akustických parametrů po vlastní expozici, 
odběr, zpracování a vlastní analýzu slin (stanovení koncentrací kortizolu a α-amylázy), 
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zpracování a statistické vyhodnocení výsledků. Nepotvrdila se naše hypotéza, že expozice 
námi použitým zdrojem NfH s tónovou složkou vyvolá odezvu ve změně cirkadiánního rytmu 
slinného kortizolu bezprostředně po expozici. Ani nejstarší věková skupina > 60 let 
nereagovala na expozici zvýšením hladin kortizolu. Nepotvrdila se naše hypotéza, že nejstarší 
věková skupina > 60 let bude na expozici NfH s tónovou složkou reagovat zvýšenými 
hladinami α-amylázy. Naše pilotní studie však přinesla cenné a ojedinělé výsledky. Byla 
přínosem zejména v tom, že zkoumala vliv NfH na větším počtu zúčastněných osob a byla 
zaměřena na osoby vyššího věku. Ojedinělá byla použitým zdrojem NfH s tónovou složkou 
pro expozici, kterým byla elektroakustická hudební produkce a rovněž porovnáním tří 
věkových skupin v rámci jedné expozice.  

Poznatky získané v průběhu studie byly využity při formulování odborného návrhu 
hlukových paragrafů novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která vešla v platnost 1. 12. 
2015. Hluk z hudebních produkcí ve venkovním prostoru byl vyjmut z kompetence orgánů 
ochrany veřejného zdraví (Krajských hygienických stanic) a jeho regulace přešla plně do 
kompetence obcí. Na základě odborných poznatků byla NRL vypracována odborná pomůcka 
pro obce, která byla vydána Ministerstvem zdravotnictví jako Odborné doporučení pro 
regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru (19).  
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NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A JEHO HODNOTENIE1 
 
 

S. Žiaran, O. Chlebo 

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta STU, Bratislava 
 
 
 

Nízkofrekvenčnej oblasti zvuku a infrazvuku sa na rozdiel od vyspelých krajín sveta 
venuje menšia pozornosť, a to aj z toho dôvodu, že jeho vnímanie je podstatne ovplyvnené 
necitlivosťou sluchového orgánu človeka. Zvuk ako šíriace sa vlnenie prenáša akustickú 
energiu, ktorá závisí aj od jeho frekvenčného rozloženia. A práve nízke frekvencie, 
v porovnaní so strednými a vysokými frekvenciami, sú energeticky mohutnejšie, ktorých 
pôsobenie energie nemožno vzhľadom na človeka zanedbať. Nízkofrekvenčný zvuk možno 
definovať ako akustické vlnenie s frekvenčným intervalom od 16 Hz do 160 Hz a ak 
hovoríme o nízkofrekvenčnom zvuku (NFZ) na dolnej hranici počuteľnosti, myslí sa tým 
najmä akustické vlnenie od 10 Hz do 80 Hz, ktoré sa z hľadiska jeho hodnotenia správa 
špecificky. Intenzita NFZ od 10 Hz do 80 Hz je pre necitlivosť sluchového orgánu človeka 
s použitím váženia A značne redukovaná, ale pri vyšších hladinách je takýto zvuk z hľadiska 
psychického zaťaženia obťažujúci, rušivý a škodlivý. Vnímame ho ako dunivý zvuk (hluk). 

Zdroje, akustická energia a človek 
Zdrojmi silného nízkofrekvenčného akustického vlnenia, s ktorými sa bežne stretávame, 

sú klimatizačné a vetracie sústavy, kotly, kogeneračné jednotky (KGJ), kompresory, 
priemyselné ventilátory, dieselové motory pri nízkych otáčkach a voľnobehu, kmitajúce 
komponenty technického zariadenia budov (TZB), stroje a strojové sústavy, hudba z diskoték 
a susedných rezidencií, dopravný hluk z diaľnic, ako aj prúdenie plynov obtekajúce kavity so 
škárami. Nie tak často sa stretávame s nízkofrekvenčnými zdrojmi ako sú lodné motory, 
prúdové motory lietadiel, veterné turbíny, raketové strely v čase výbuchu, strelnice, vírenie 
vody pri jej páde, hudobné festivaly, horenie plynov, na zvuk (hluk) ktorých sa človek tiež 
sťažuje. 

                                                 
1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-
15-0630, Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV VEGA 1/0544/16 a článok bol spracovaný na zá-
klade výsledkov získaných počas realizácie projektu „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zaria-
dení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171), na základe podpory operačného programu 
Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Veľmi nízke frekvencie akustického vlnenia vnímame, ak sú energeticky silné, teda majú 
dostatočnú intenzitu. Zistilo sa, že ak je človek exponovaný veľmi nízkymi frekvenciami, čiže 
v okolí dolnej hranice počuteľnosti, resp. na hranici počuteľného frekvenčného pásma 
a infrazvuku, môže mať problémy pri vykonávaní duševnej práce a pociťuje aj určité 
nepohodlie. Ak hladina akustického tlaku veľmi nízkych frekvencií prevyšuje 100 dB, človek 
spravidla trpí závratmi, duševnou únavou, podráždenosťou, napínaním na zvracanie (nauzea), 
bolesťami hlavy a stratou rovnováhy (1, 2, 7, 9, 15, 25, 28). Existuje však malá citlivá časť 
populácie, ktorá môže pociťovať nepríjemnosť zvuku o veľmi nízkej frekvencii už od hladiny 
65 dB, ak ide o príslušnú kombináciu frekvencie a dĺžky pôsobenia. Účinky sa opisujú ako 
všeobecná rozladenosť, nevoľnosť, dezorientácia, zvýšená únava, poruchy spánku alebo 
spavosť a iné kombinácie nešpecifikovaných príznakov (17, 27). Účinky môžu byť 
sprostredkované aj pôsobením zvuku o veľmi nízkych frekvenciách na telo človeka priamym 
vybudením kmitania orgánov, tkaniva, prípadne častí tela, kde pri zhode budiacej a vlastnej 
frekvencie nastáva ich rezonancia (21). Treba poznamenať, že existuje určitá závislosť prahu 
účinku od dĺžky pôsobenia podnetu. Zatiaľ čo pri hladine 85 dB je pri 12 Hz detegovaná 
prítomnosť zvuku o veľmi nízkych frekvenciách okamžite, pri 10 Hz sa prah pocitu dosiahne 
po 75 s a so znižovaním frekvencie sa časový interval detekcie takéhoto zvuku zvyšuje. 
Prechod od sluchového vnemu k vibračnému vnemu je dosť neostrý. Účinky zvuku v okolí 
dolnej hranice prahu počutia, na dočasný posun prahu počutia, sa preukázali až pri 
expozíciách presahujúcich 3 minúty a intenzite 137 dB, a to približne pre polovicu osôb 
zúčastňujúcich sa na experimente (2). Skúšky ukázali, že pocit tlaku a bolesti v uchu 
vyvolávajú hladiny už od 120 dB v závislosti od frekvencie sledovaného pásma, a to od 21 Hz 
až 13 Hz (18, 20). 

Možno konštatovať, že akustické vlnenie vo frekvenčnom rozsahu 0,1 Hz až 100 Hz môže 
vo všeobecnosti ohroziť život v prípade prekročenia hladiny 170 dB až 180 dB, môže 
spôsobiť vážnejšie zmeny telesných funkcií pri prekročení 150 dB a v závislosti od dĺžky 
pôsobenia môže spôsobiť diskomfort pri prekročení 100 dB. Štúdie hovoria aj o rezonancii 
vnútorných orgánov a častí tela, morfologických zmenách tkanív, zmenách v hladinách 
niektorých biogénnych prvkov, zmenách v lipidovom spektre, o utlmovaní centrálnej 
nervovej sústavy, ovplyvňovaní vestibulárneho aparátu, ovplyvňovaní pulzovej frekvencie 
a frekvencie dýchania (2, 28). Dlhodobé účinky infrazvuku na ľudský organizmus, na 
pracovný výkon a pocit pohody sú stále otvoreným problémom a v epidemiologických 
i laboratórnych štúdiách je im treba venovať ďalšiu pozornosť aj na Slovensku. V článku sa 
uvádzajú príklady vplyvu NFZ na človeka, a to pri rôznych nastaveniach zadného okna idúceho 
automobilu, kde sa toto akustické vlnenie generovalo s najvyššou intenzitou, ďalej sa meral NFZ 
generovaný dieselovými motormi a KGJ, ako aj NFZ generovaný kmitaním potrubnej sústavy 
TZB.  

Cieľom tejto práce je pokračovať v diskusii o hodnotení vnemovo nevýrazného, ale 
energeticky silného akustického vlnenia v oblasti nízkych frekvencií, a to od rôznych zdrojov 
hluku spôsobených aktivitami človeka. Vykonali sa početné merania nízkofrekvenčného vlnenia 
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FFT (rýchla Fourierova transformácia) analyzátorom PULSE a zvukovými analyzátormi 2250 
fy Brüel&Kjaer a 114 fy Norsonic. 

Generovanie hluku otvoreným oknom idúceho automobilu 
Táto časť analýzy vychádza aj z priamych skúseností autora, kde sa v idúcom osobnom 

aute s otvoreným oknom vykonala analýza aerodynamicky generovaného NFZ v oktáve so 
strednou frekvenciou 16 Hz, ktorej zodpovedá dolná frekvencia 11,2 Hz a horná frekvencia 
22,4 Hz. Práve v tomto frekvenčnom pásme sa generuje energeticky silné akustické vlnenie, 
ktoré je predmetom skúmania a diskusie z hľadiska jeho hodnotenia. Uvádzajú sa aj zdravotné 
vplyvy na človeka a možnosti hodnotenia, a to nielen energeticky silného nízkofrekvenčného 
vlnenia (NFV) na dolnej hranici počuteľnosti, ale aj akustického vlnenia v blízkosti prahu počutia.  

Hluk generovaný prúdiacim vzduchom otvoreným oknom sa meral v osobných 
automobiloch Nissan a Lexus na diaľnici D1 a rýchlostnej komunikácii R1 tak, aby sa 
minimalizoval vplyv okolo idúcich vozidiel. Z FFT analýzy jednoznačne vyplýva, že za 
určitých podmienok dochádza ku generovaniu energeticky silného tónového NFZ na dolnej 
hranici počuteľnosti, ktorého hladiny Z presahujú 120 dB, a to v závislosti od rýchlosti 
automobilu (18, 22, 28). Tieto hodnoty hladín akustického tlaku (HAT) sú na hranici prahu 
bolesti kriviek rovnakej hlasitosti. 

 
Obr. 1. Schematické nastavenie polohy mikrofónu FFT analyzátora PULSE 

 
Signál pre FFT analýzu hluku sa snímal pri hlave vodiča tak, ako to ukazuje obr. 1, pri 

rôznych rýchlostných podmienkach automobilu a pri plne otvorenom zadnom okne. Cestovná 
rýchlosť automobilu bola od 70 km/h až do 150 km/h. Úseky cesty sa vyberali tak, aby boli 
približne homogénne z hľadiska konštrukcie a okolitého prostredia. Možno však konštatovať, že 
ani hluk motora, či hluk pneumatík a prejazd automobilov nemali vplyv na nízkofrekvenčné 
spektrum na dolnej hranici prahu počutia (pozri ďalej frekvenčné spektrá). 

V práci Hluk generovaný otvoreným oknom idúceho automobilu (18) je vykonaná 
podrobná frekvenčná analýza energeticky silného nízkofrekvenčného akustického vlnenia 
s vážením Z, teda bez vnemovej korekcie akustického signálu. Takto si možno priamo urobiť 
predstavu o expozícii človeka energiou tohto akustického vlnenia, ktorá pôsobí nezávisle od 
vnemovej citlivosti sluchového orgánu človeka. V súčasnosti odborná verejnosť polemizuje 
o tom, ako hodnotiť túto frekvenčnú oblasť relatívne energeticky silného akustického vlnenia, 
pretože hladiny A, ktoré sa najčastejšie používajú z hľadiska vnemového pôsobenia, 
nevystihujú korektné zhodnotenie vplyvov na zdravie a pohodlie človeka (4, 5, 8 – 12, 15, 19, 
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26, 29). Preto v analýze týchto frekvenčných spektier sa budú porovnávať hodnoty hladín pri 
najčastejšie používaných váženiach, teda A, C a Z. 

Frekvenčná analýza skúmanej nízkofrekvenčnej oblasti pre najčastejšie používané váženia 
HAT je na obr. 2, a to pri rovnakej rýchlosti auta (obr. 2a) a jeho rozdielnej rýchlosti (obr. 2b). 
Z tejto analýzy je vidieť, že pri sledovaní nameraných hodnôt v nízkofrekvenčnom pásme je 
veľký rozdiel medzi generovanými amplitúdami tónového akustického vlnenia, a to medzi 
vážením Z, C a A. Energetický rozdiel v nameraných hodnotách medzi vážením C a A je 
približne 32 000-násobný a rozdiel medzi vážením Z a A je až 160 000-násobný. Aj keď je 
akustická energia zanedbateľná v porovnaní s inými druhmi energie, uvedené rozdiely vo 
vážení nemožno pri hodnotení vplyvov na organizmus človeka ignorovať, pretože každá 
energia má z hľadiska zdravia človeka schopnosť vykonávať prácu, či už negatívnu alebo 
pozitívnu. Existuje však hranica medzi pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi na organizmu 
človeka a preto je potrebné túto hranicu stanoviť korektne, či priblížiť sa k najvýstižnejšiemu 
stanoveniu tejto hranice. 

 

  
(a) (b) 

Obr. 2. Energetické porovnanie nameraných hodnôt pri Z, C a A vážení toho istého akustického signálu 
 
Zmena hladiny A akustického tlaku (SPLA), zmena hladiny C akustického tlaku (SPLC), 

zmena hladiny Z akustického tlaku (SPLZ) a zmena frekvencie v závislosti od zmeny 
sledovaných prevádzkových rýchlostí automobilu je na obr. 3. Z obr. 3 vyplýva, že najvyššie 
energetické hodnoty nízkofrekvenčného tónového akustického vlnenia pri plne otvorenom 
zadnom okne sa dosahujú pri rýchlostiach 80 km/h až 130 km/h, ktoré sa blížia k prahu bolesti 
kriviek rovnakej hlasitosti. Energeticky nezanedbateľné nie sú ani hodnoty pri nižších a vyšších 
rýchlostiach automobilu. Výrazný energetický rozdiel je v použiteľnosti váženia, teda 
neprirodzenej korekcie expozície človeka prenášanou akustickou energiou s výnimkou 
rozdielnej sluchovej ostrosti na definovanom frekvenčnom intervale. Z uvedeného vyplýva 
otázka, či pre nízkofrekvenčné energeticky silné sledované pásmo nebude korektnejšie používať 
minimálne váženie C. Z obr. 3 je tiež vidno, ako so zmenou rýchlosti automobilu frekvencia 
tónovej zložky akustického vlnenia prechádza z oblasti infrazvuku do oblasti zvuku. 

Vykonanie tohto experimentu je dostupné pre väčšinu ľudí, ktorí využívajú k preprave 
automobil. Každý vodič či pasažier sa môže otvorením zadného okna presvedčiť o vplyvoch 
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akustickej energie pôsobiacej najmä na sluchový orgán a pri dlhšom pôsobení aj na zvýšenú 
únavu a zníženú pozornosť (20, 25). Tento zdroj NFZ vieme ovplyvniť zatvorením okna, ale 
čo iné zdroje NFZ (hluku) našej každodennej aktivity? 

 

 
Obr. 3. Hladiny A, C a Z akustického tlaku a zmena hodnoty frekvencií v závislosti od vybraných 

prevádzkových rýchlostí automobilu 

 
Potrubná sústava ako zdroj nízkofrekvenčného zvuku (hluku) 
Potrubné sústavy teplej úžitkovej a energetickej vody sú spravidla zavesené pod 

stropovou doskou pivničných priestorov, a to často na vibroizolačne neupravených závesoch. 
Stropná konštrukcia pivničných priestorov, tam kde je zavesené potrubie, je zároveň 
podlahovou konštrukciou bytov. Vzájomnú situáciu chráneného priestoru a zvyčajné 
umiestnenie potrubnej sústavy charakterizuje obr. 4 (25, 28). Takéto uloženie potrubnej 
sústavy je veľmi citlivé s ohľadom na prenos dynamického zaťaženia do okolitých 
a chránených priestorov, a preto jej vibroizolácii treba venovať zvýšenú pozornosť. 
V opačnom prípade sa môže do chránených priestorov cez stavebné konštrukcie šíriť najmä 
nízkofrekvenčné vibroakustické vlnenie (štruktúrny hluk) a v uzatvorenom priestore (izbách 
chráneného priestoru) vyvolať stojaté alebo čiastočne stojaté vlnenie. Toto akustické vlnenie, 
ktoré sa prejavuje ako dunivý hluk, je príčinou lokálneho zvýšenia NFZ a aj zvýšeného 
obťažovania človeka hlukom v akusticky chránených relaxačných priestoroch. 

 

   
 

Obr. 4. Pôdorys obytného bloku s potrubnou sústavou a chráneným priestorom 
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Cieľom merania hluku a zrýchlenia kmitania (FFT analýzy) dynamického zaťaženia 
chráneného priestoru a blízkeho okolia je analyzovať veľkosť a frekvenčné rozloženie 
vibroakustického vlnenia v tomto priestore a v priestore potrubných rozvodov 
a diagnostikovať jeho príčiny (3, 24, 28). Určuje sa aj spôsob a cesty prenosu vibroakustickej 
energie do okolitého chráneného prostredia s cieľom prijať účinné opatrenia na redukciu 
nežiaduceho vibroakustického vlnenia. Úspešnosť riešenia úlohy závisí aj od podmienok 
merania a od výberu meracích miest na trase prenosu tepla, čo ilustruje aj obr. 4 (28). 

FFT analýza umožňuje merať hladiny akustického tlaku aj pre tónové frekvencie, čo je 
veľmi dôležité pri identifikácii zdroja kmitania. V danom prípade rozloženie hladín hluku pre 
rovnaké vzdialenosti od akusticky tvrdých stien bolo približne rovnaké. Výsledky analýzy 
hluku v chránenom priestore sa uvádzajú na obr. 5. 
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Obr. 5. FFT analýza hluku v chránenom priestore 
 

Obr. 6. FFT analýza kmitania potrubnej sústavy kúrenia 
 
Z obr. 5 vyplýva, že v chránenom priestore je vybudené čiastočne stojaté vlnenie 

diskrétnej frekvencie 30 Hz (presne 30,21 Hz). Táto frekvencia, ako ukazuje frekvenčná 
analýza a potvrdila to aj modálna analýza (24), je generovaná kmitaním (rezonanciou) 
potrubnej sústavy (obr. 6). Potrubné sústavy s prúdiacou vodou budú mať tendenciu 
generovať výrazné mechanické kmitanie a tónový NFZ a preto ich uloženiu treba venovať 
osobitnú pozornosť. V opačnom prípade akustické a mechanické kmitanie (vibroakustická 
energia) šíriace sa stavebnou konštrukciou do okolitého priestoru vytvára akustické prostredie 
s nízkofrekvenčným dunivým hlukom, ktorý je v blízkych chránených priestoroch obťažujúci 
a rušivý. 

Treba podotknúť, že rezidenti tejto bytovej jednotky sa 5 rokov sťažovali na dunivý hluk 
(NFZ) v priestoroch spálne. Vo vykonaných hygienických meraniach sa však konštatovalo, že 
neboli prekročené dovolené hodnoty hluku. Okrem iného, výsledkom dlhodobého pôsobenia 
NFZ na týchto rezidentov bolo psychické narušenie ich zdravia a tento hluk si dokázali vyvolať 
aj v tichom prostredí mimo ich bytu (17). 
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Hluk z automobilovej dopravy 
Akustická klíma budov sa často krát narúša aj vibroakustickými zdrojmi z vonkajšieho 

prostredia. Ako sa v úvode konštatovalo, najčastejšími vibroakustickými zdrojmi sú kotolne, 
vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, pohony kogeneračných jednotiek, dieselové 
motory a iné zdroje, ktoré sú umiestnené mimo budovy. V takýchto prípadoch vnútorná klíma 
budov je spravidla narúšaná najmä stojatým vlnením vybudeným v chránených priestoroch 
(rezonanciou priestoru). Pri vybudení stojatého vlnenia v uzatvorenej miestnosti dochádza 
k okamžitému vyrušeniu človeka z jeho duševnej práce, ak je jeho pracovné miesto, alebo 
miesto na relax, v blízkosti maximálnych amplitúd vlastných tvarov chráneného priestoru. 

Príkladom je analýza stojatého vlnenia v pracovni nachádzajúcej sa v blízkosti križovatky, 
kde sa hluk generuje na križovatke stojacimi vozidlami s dieselovými motormi pri budove 
analyzovanej pracovne. Obr. 7a reprezentuje FFT analýzu meraného hluku pri otvorenom 
a zatvorenom okne. Obr. 7b porovnáva hluk generovaný tromi typmi dieselových motorov 
stojacich vozidiel pri voľnobehu a ich príspevok ku generovaniu nízkofrekvenčného akustického 
vlnenia. Z hľadiska kvalitatívneho je z obrázkov zrejmé, že pri voľnobehu meraných vozidiel s 
dieselovými motormi sa generuje tónová frekvencia 31,5 Hz. Táto frekvencia sa zhoduje s prvým 
axiálnym tvarom pracovne (pozri obr. 8). Z týchto frekvenčných spektier je zrejmý aj nárast 
hodnôt hladín A akustického tlaku (6, 28). Na Obr. 8 sa z hľadiska akustickej klímy 
analyzovala pracovňa situovaná na 3. poschodí budovy vzhľadom na zdroj hluku od 
dopravných prostriedkov s dieselovým motorom pri voľnobežných otáčkach a vybudený 
axiálny tvar akustického kmitania v priestore pracovne s pôdorysom 5,4 m x 2,25 m. 
Vybudenie stojatého vlnenia od toho istého zdroja sa zaznamenalo aj vo väčších 
miestnostiach, kde sa jeden z rozmerov zhodoval s vlnovou dĺžkou, resp. jej polovičnou 
hodnotou. V susednej miestnosti s rovnakou polohou, ktorá je kratšia o 1,7 m, sa stojaté 
vlnenie od týchto zdrojov nevybudilo. 

 

  
a) b) 

 
Obr. 7. a) FFT analýza hluku generovaného autobusom SOR, ktorý je vnímaný v pracovni; b) oktávová analýza 

hluku troch vozidiel vnímaného v pracovni 
Poznámka: Táto analýza sa vykonala v pracovni autora článku. Tento NFZ generujúci stojaté vlnenia ovplyvňuje 
duševnú prácu, a to najmä pri otvorenom okne. 
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Obr. 8. Meranie hluku v pracovni situovanej na obrázku vľavo počas čakania autobusu (zdroj hluku) na zelenú 

na Kollárovom námestí (vpravo) 

 
Rozdiel maximálnej a minimálnej hladiny A pri prvom vlastnom tvare dosahuje až 22 dB 

(autobus SOR). Uvedené poznatky sa môžu využiť pri výbere pracovného miesta a/alebo 
miesta relaxu. Treba však poznať frekvenčné rozloženie zdrojov hluku, ktoré trvale alebo 
periodicky pôsobia v blízkosti chráneného priestoru. 

Nízkofrekvenčný hluk kotolne 
Nízkofrekvenčné zdroje kmitania a následného šírenia sa vibroakustického vlnenia 

reprezentujú spaľovacie motory KGJ v ostatnom čase inštalované v kotolniach. Kotolne 
s kotlovými sústavami a KGJ sú jedným z hlavných zdrojov nízkofrekvenčného 
vibroakustického vlnenia (16, 27, 28). Akustické vlnenie od týchto zdrojov pri nízko 
otáčkových strojových zariadeniach je spravidla v oblasti infrazvuku, ktorý je pre sluchový 
orgán človeka nepočuteľný (do 16 Hz), ale vyššie hladiny pôsobia na bubienok nepríjemným 
pulzujúcim tlakom (28). Na druhej strane však tieto zdroje vybudzujú aj relatívne energeticky 
silný NFZ, ktorého energia je od určitej intenzity nebezpečná pre zdravie človeka, podobne 
ako energeticky silný infrazvuk, znižuje jeho pohodlie a produktivitu. Ako sa už konštatovalo, 
intenzita nízkofrekvenčného hluku od 16 Hz do 80 Hz je pre necitlivosť sluchového orgánu 
človeka značne redukovaná, ale pri vyšších hladinách je takýto hluk z hľadiska psychického 
zaťaženia obťažujúci, rušivý a škodlivý (dunivý hluk). Aj napriek krytovaniu a vibroizolácii 
KGJ, časť vibroakustickej energie sa konštrukciami prenáša do okolitého prostredia 
a zasahuje chránené priestory. Na obr. 9 je situovanie zdroja NFZ na sídlisku so zmenou 
amplitúdy pri frekvenčnej zložke 25 Hz v smere lúča. Hodnota hladiny Z sa pozdĺž vlny 
menila približne o 22 dB. 

Útlm nízkofrekvenčného akustického vlnenia protihlukovým krytom a stavebnými 
konštrukciami kotolne je pri nízkych frekvenciách veľmi malý, čo potvrdili aj merania 
v kotolni (vo vzdialenosti λ/4 pri frekvencii 25 Hz, čiže 3,5 m od krytu) a v akusticky 
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chránenom priestore vzdialenom približne 100 m od kotolne (obr. 10). Energia 
nízkofrekvenčného vlnenia sa cez konštrukcie a technické otvory kotolne šíri do relatívne 
veľkých vzdialeností a za určitých podmienok generuje v chránených priestoroch stojaté 
vlnenie, čo zvyšuje hustotu akustickej energie. Aj na vzdialenosť približne 100 m je útlm 
konštrukciou kotolne a vzduchom len 10 dB, zatiaľ čo útlm od 30 dB vyššie sa dosahuje už od 
frekvencie 50 Hz (obr. 10). Možno konštatovať, že analyzovaná kotolňa ako celok, má nízku 
tlmiacu účinnosť energie NFZ, zatiaľ čo pri vyšších frekvenciách je tento útlm akustickej 
energie podstatne vyšší. 

 

 
 

Obr. 9. Situovanie chráneného priestoru vzhľadom na kotolňu s priebehom zmeny  
amplitúdy frekvenčnej zložky 25 Hz 

 

 
 

Obr. 10. Spektrum hluku vyžarované KGJ v priestore kotolne a v byte 
 

Obsah nízkofrekvenčných zložiek hluku v tomto byte a ich zvýšená hladina v dôsledku 
stojatého vlnenia, ako sa už uviedlo, negatívne ovplyvňuje spánok rezidentov, ktorí sa 
sťažovali na častejšie migrény, problémy so žalúdkom, prebúdzanie a z toho prameniacu 
nevyspaosť, únavu, podráždenosť, stres, depresie a na väčšiu nervozitu, čo sú typické prejavy 
dlhodobého pôsobenia akustickej energie nízkofrekvenčného vlnenia (1, 2, 4, 7, 15, 28). 
Nakoniec sa obyvatelia tohto bytu dočasne vysťahovali, kým sa nevyrieši problém s dunivým 
hlukom. Iné podobné prípady sa uvádzajú v odkazovej literatúre, a najmä v odkaze (28). 

Posudzovanie nízkofrekvenčného hluku 
Výskumy naznačujú, že samotné frekvenčné váženie A nie je dostatočné na to, aby sa 

posúdil zvuk, ktorý sa charakterizuje ako tónový, impulzový a obsahuje energeticky silné 
nízke frekvencie. Aby sa odhadla reakcia dlhotrvajúceho obťažovania človeka zvukom 
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s určitými špeciálnymi charakteristickými črtami, k hladine A zvukovej expozície alebo 
k ekvivalentnej hladine A akustického tlaku sa pridáva korekcia v decibeloch, teda hladiny sa 
čiastočne upravujú. Výskumy ďalej ukazujú, že aj rôzne dopravné zvuky alebo priemyselné 
zvuky evokujú rôzne reakcie spoločnosti na obťažovanie zvukom pri tej istej ekvivalentnej 
hladine A akustického tlaku (7, 11, 14, 28). Vnímanie a vplyvy zvukov sa pri nízkych 
frekvenciách významne odlišujú v porovnaní so zvukmi stredných a vysokých frekvencií a pri 
posudzovaní zvukov s nízkofrekvenčným energetickým obsahom by sa mali hodnotiace 
postupy modifikovať. Hlavné príčiny týchto odlišností sú charakterizované (2, 28, 29) ako 
zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku, ktoré sa znižujú pod 60 Hz, vnímanie zvukov 
ako pulzujúce a fluktuujúce, oveľa rýchlejšie zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so 
zvyšujúcimi sa hladinami pri nízkych frekvenciách ako pri stredných alebo vysokých 
frekvenciách, sťažovanie sa pre pocity zvýšeného tlaku na sluchový orgán, obťažovanie 
vyvolané sekundárnymi vplyvmi, ako sú drnčanie konštrukčných prvkov budov, oblokov 
a dverí a menšia strata akustickej energie prenosom pri nízkych frekvenciách ako pri 
stredných a vysokých frekvenciách (obr. 10). 

Experimenty, štúdie a výskumy ukazujú, že pri posudzovaní zvukov s mohutným 
nízkofrekvenčným obsahom by sa mali hodnotiace postupy modifikovať. Meracie miesta sa 
môžu meniť a zvuky s mohutným nízkofrekvenčným obsahom ovplyvňujú frekvenčné 
váženia, čím sa vytvára väčšie obťažovanie, ako sa predikuje pomocou hladiny A akustického 
tlaku (5, 8, 10, 12, 15, 26, 28). 

Treba mať na zreteli, že nízkofrekvenčné akustické vlnenie sa vyznačuje podstatne vyššou 
energetickou mohutnosťou ako hluk stredných a vysokých frekvencií. Skúmané 
nízkofrekvenčné akustické vlnenie v automobile sa vyznačuje akusticky výraznou energiou, 
ktorá sa pri krátkodobých meraniach prejavovala nepríjemným pulzujúcim tlakom na 
bubienok sluchového orgánu. Energeticky dlhodobejšie akustické pôsobenie môže mať teda 
výraznejší vplyv na poškodzovanie zdravia človeka, a to nielen na sluchový orgán človeka, 
ale aj na nesluchové funkcie v iných častiach centrálnej nervovej sústavy. Preto je potrebné 
zdokonaľovať kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného energeticky silného akustického vlnenia 
tak, aby sa korektne zhodnotili jeho energetické vplyvy na zdravie a pohodlie človeka. 
Z dosiaľ vykonaných experimentov možno vyvodiť určité závery pre energeticky silné 
akustické vlnenie, a to: 
− sledovaný frekvenčný rozsah je od približne 10 Hz do približne 80 Hz, 
− nízkofrekvenčné akustické vlnenie (nízkofrekvenčný zvuk) často obsahuje tónové zložky, 

preto by bolo vhodné v rozsahu od 10 Hz do 80 Hz používať aj FFT analýzu, 
− na posúdenie nízkofrekvenčného energeticky silného zvuku v rozsahu od 10 Hz do 80 Hz 

používať skôr váženie C alebo Z ako váženie A, 
− kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného zvuku postaviť skôr na základe merania zvuku 

v chránenom priestore ako vo vonkajšom prostredí, a to z dôvodu možného vzniku 
stojatého vlnenia v tomto chránenom priestore, 

− zvážiť používanie RC kritérií (bližšie aj v odkaze 15). 
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Opatrenia na redukciu nízkofrekvenčného vlnenia 
V dôsledku nízkofrekvenčného kmitania konštrukcií, napr. potrubia na prenos tepla, sa 

v akusticky chránených priestoroch obytného domu môže zvýšiť hladina akustického tlaku, 
ktorá za určitých okolností môže prevýšiť prípustnú hodnotu danú legislatívou (14, 17). 
Takýto problém je preto nevyhnutné riešiť, pretože dotknuté osoby sa sťažujú na zvýšenú 
hladinu špecifického hluku (NFZ) generujúceho nielen technickým zariadením budov, ale aj 
vonkajšími zdrojmi komunálneho a dopravného hluku, a to najmä počas relaxu a spánku.  

Na redukciu prenosu energie dynamického zaťaženia od zdroja kmitania do okolitého 
priestoru sa v prvom rade využíva vibrodiagnostika, a to na detekciu zdrojov kmitania (13, 
23). Tam, kde nie je možné odstrániť diagnostikovaný zdroj výrazného kmitania, sa využíva 
vibroizolácia zdroja a/alebo vibroizolácia prenosovej cesty, napr. potrubnej sústavy (3, 13, 
28). Vibroizolácia je opatrenie využívané na zníženie akéhokoľvek výrazného prenosu 
dynamického zaťaženia (kmitania) od zdroja (napr. kotol, potrubná sústava teplej úžitkovej 
vody, potrubná sústava kúrenia, vzduchotechnika, motory KGJ a iné technické zariadenia 
budov) do okolitých konštrukcií (izolácia zdroja, ochrana pred emisiami kmitania), alebo na 
ochranu stavebných konštrukcií a ľudí pred kmitaním prijatým z ich okolia (izolácia príjemcu, 
ochrana pred imisiami). V obidvoch prípadoch pasívne izolátory dynamického zaťaženia 
(vibroizolátory) tvorí sústava hmota – pružný element (absorbér energie), ktorých dynamickú 
ozvu kriticky ovplyvňujú vlastnosti zdroja dynamického zaťaženia. Návrh takejto sústavy si 
vyžaduje úplné a podrobné znalosti všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú konštrukciu a účinnú 
aplikáciu vibroizolácie komponentov technického zariadenia budov, ich uloženia alebo 
aplikáciu v kontaktných plochách so stavebnými konštrukciami.  

 
Záver 

Experimenty a samotná prítomnosť na experimente ukazujú, že pôsobenie energeticky 
silného akustického vlnenia o veľmi nízkych frekvenciách nemožno korektne hodnotiť 
vážením A, a to z toho dôvodu, že tento filter silne potláča energetickú mohutnosť 
akustického vlnenia, ktoré pôsobí na celý organizmus človeka. Silné energetické pôsobenie 
pri hodnotení skôr predurčuje použitie váženia C prípadne Z, a to aj z toho dôvodu, že hladiny 
skúmaného NFZ vo vozidle sa približujú ku krivke prahu bolesti. Výsledky a analýza 
vykonaných experimentov z hľadiska ich hodnotenia sa približujú k spôsobu hodnotenia 
nízkofrekvenčného hluku aj v iných vyspelých krajinách. Ukazuje sa, že aj energeticky 
slabšie nízkofrekvenčné akustické vlnenie môže v chránených priestoroch vyvolať stojaté 
vlnenie, a tým zvýšiť nežiaduce energetické pôsobenie na človeka. Uvedené návrhy na 
hodnotenie akustického vlnenia o veľmi nízkych frekvenciách treba brať do úvahy ako 
príspevok k doterajším poznatkom ako hodnotiť tento hluk a zároveň ako podnet na diskusiu 
odbornej verejnosti, pretože korektné hodnotenie tohto zvuku napomôže znížiť riziko 
poškodzovania zdravia a znižovania komfortu človeka. 
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EXPOZÍCIA ENVIRONMENTÁLNEMU HLUKU VO VZŤAHU K OBEZITE1  
 
 

Ľ. Argalášová, Ľ. Ševčíková, Z. Štefániková, J. Babjaková, D. Vondrová, A. Filová, 
K. Hirošová, M. Samohýl, E. Janeková, J. Jurkovičová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava  
 
 
 

Hluk patrí v súčasnosti k najrozšírenejším škodlivinám životného a pracovného 
prostredia. Hlavnými zdrojmi environmentálneho hluku sú doprava, priemysel, konštrukcie, 
verejná práca a okolie. V sídelných aglomeráciách je najrozšírenejším a súčasne najrušivejším 
hluk z dopravy. V krajinách Európskej únie je približne 40 % populácie exponovanej 
dopravnému hluku s ekvivalentnou hladinou A presahujúcou 55 dB počas dňa, 20 % 
obyvateľstva dopravnému hluku s LAeq presahujúcou 65 dB, viac ako 30 % je exponovaných 
LAeq presahujúcej 55 dB v nočných hodinách, čo má rušivý vplyv na spánok (1).  

Hluk možno podľa najnovších poznatkov a prehľadov epidemiologických štúdií 
považovať za jeden z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Okrem zvyšovania 
tlaku krvi dochádza aj k zvyšovaniu hladín krvných lipidov, čo sa môže neskôr prejaviť 
manifestnými ochoreniami (hypertenzia, koronárna artériová choroba) (2, 3, 4, 5, 6).  

Krivka hodnotenie rizika (dávka-odpoveď) medzi expozíciou hluku z cestnej dopravy a 
incidenciou infarktu myokardu, ktorá bola odvodená z výsledkov metaanalýz naznačila, že 
expozícia pod hladinou A 60 dB počas dňa nie je spojená s nárastom incidencie chorobnosti 
na infarkt myokardu. Pri hladinách A hluku nad 60 dB riziko infarktu myokardu kontinuálne 
narastá s rizikom od 1,1 – 1,5 (3). Posledná metaanalýza poukázala na 8 % nárast rizika 
(relatívne riziko = 1,08 (95 % IS: 1,04–1,13) pri každom náraste váženej hladiny A hluku 
počas dňa a noci LDN o 10 dB v expozičnej kategórií 52 – 77 dB (7).  

K iným nepriaznivým účinkom hluku patrí negatívne ovplyvňovanie spánku. Mení sa 
nielen jeho kvalita, ale aj fyziologická odozva organizmu v podobe zmien krvného tlaku, 
srdcovej frekvencie alebo frekvencie dýchania. S nedostatočným spánkom sú následne 
spojené aj ďalšie prejavy: poruchy koncentrácie, zvýšená únava, zmeny nálady, bolesti hlavy 

                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 
Slovakia) O-15-101-/0001-00 a s podporou grantu KEGA č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou 
multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie 
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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 a podobne. Ako poukazujú viaceré štúdie, i keď si človek na hlučné okolie zdanlivo dokáže 
zvyknúť, k skutočnej adaptácii organizmu na hluk nedochádza ani po mnohých rokoch (8, 9, 
10).  

Rušenie spánku hlukom (najmä z cestnej dopravy) predstavuje najzávažnejšie zaťaženie 
životného prostredia ochoreniami, čo predstavuje 903 000 stratených rokov života vzhľadom 
na zdravotné postihnutie (tzv. DALYs) (11).  

V súčasnosti je vysoko aktuálna problematika vplyvu environmentálneho hluku na 
endokrinný a metabolický systém (obezita, najmä jej centrálny typ, diabetes mellitus typu 2). 
Súvisí to najmä s rušením spánku dopravným hlukom a následným chronickým stresom. 
Krátke trvanie spánku je spojené so znížením sérového leptínu a zvýšením grelínu, čo vedie k 
zvýšeniu chuti do jedla. Aktivácia hypotalamo-hypofyzárnej osi vedie k zvýšeným hladinám 
kortizolu, ktorý podporuje centrálne ukladanie tuku a zhoršenie regulácie hladiny glukózy. 
Epidemiologické štúdie na veľkých súboroch respondentov a metaanalýzy tieto súvislosti 
naznačujú po uplatnení ďalších skresľujúcich faktorov životného prostredia a životného štýlu 
(12, 13, 14, 15, 16).  

Cieľom štúdie bolo zistiť a komplexne zhodnotiť vplyv expozície environmentálnemu 
hluku vo vzťahu ku kardiometabolickému riziku, k vybraným antropometrickým 
ukazovateľom nadhmotnosti a obezity – body mass index (BMI), centrálne ukladanie tuku 
(obvod pása, W/H index), obsah telesného tuku, v súbore vysokoškolákov vo veku 19 – 25 
rokov. 

 
Materiál a metódy 

Objektívne a subjektívne sme vyhodnotili dynamiku kardiometabolických účinkov 
environmentálneho hluku vo vybranom súbore mladých zdravých jedincov (súbor 
vysokoškolákov v priemernom veku 23 rokov). Vybrané antropometrické ukazovatele sme 
objektivizovali pomocou všeobecne dostupných metód. 

Použili sme autorizované metodické postupy subjektívneho hodnotenia obťažovania, 
interferencie s aktivitami a rušenia spánku, ako aj metódu objektivizácie priamym meraním 
hladín zvuku pomocou analyzátora s modulom pre frekvenčnú analýzu.  

Hodnotenie expozície 
Hlukovú záťaž sme objektivizovali pomocou integrujúceho zvukového analyzátora Brüel 

& Kjaer typu 2250 so softvérom pre frekvenčnú analýzu BZ 7223 vo vybraných lokalitách v 
Bratislave (exponovanej dopravnému hluku – študentský domov Družba na Botanickej ulici a 
kontrolnej – študentský domov Ľudovíta Štúra, Staré Grunty). 

Ldvn (hlukový indikátor pre celkové obťažovanie počas dňa, večera a noci) sme zistili 
pomocou strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie, ktorá bola vypracovaná na 
základe Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady (tzv. END – European Noise 
Directive) transponovanej do slovenskej legislatívy zákonom č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a 
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí (17, 18). 
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Okrem toho sme hodnotili ekvivalentné, minimálne a maximálne hladiny zvuku A pre 
kontrolnú a exponovanú skupinu vysokoškolákov. Merania hladín zvuku sme vykonali 
v súlade s platnou legislatívou v časových intervaloch od 17.00 – 18.00 a od 20.00 – 21.00 h 
(19, 20). Tieto intervaly ešte zachytávajú poobedňajšiu špičku, ako aj čas, keď sú študenti 
doma a venujú sa štúdiu, prípadne iným aktivitám. Merali sme v jarnom období cez pracovné 
dni (utorky). Zisťovali sme zároveň aj skladbu dopravného prúdu na daných stanovištiach. 

Súbor 
Do štúdie bolo zatiaľ zapojených 484 vysokoškolákov, 25,6 % mužov a 74,4 % žien, 

v priemernom veku 22,9 ± 2 roka, 188 (38,8 %) v exponovanej oblasti a 296 (61,2 %) 
v kontrolnej oblasti. Probandi sa signifikantne neodlišovali pohlavím a životným štýlom, ale 
vekom (ženy v kontrolnej oblasti boli staršie), dĺžkou pobytu v danej lokalite (dlhšie 
v kontrolnej oblasti) a expozíciou hluku z rôznych zdrojov (okrem dopravného hluku, 
koľajového hluku (električky) ide aj o hluk zo susedných bytov a zo zábavných zariadení. 

Išlo o mladých a zdravých jedincov, ktorí tvorili homogénnu vzorku populácie vzhľadom 
na vek, vzdelanie a životný štýl a bývali v danej lokalite minimálne 4 roky.  

Subjektívne hodnotenie obťažovania (annoyance) 
Použili sme autorizovaný „Dotazník o obťažovaní hlukom“, ktorý obsahoval 67 otázok a 

využíva 5-stupňovú hodnotiacu škálu odpovedí na rušenie a obťažovanie dopravným hlukom 
podľa odporúčaní expertov z výskumného tímu ICBEN (The International Commission on the 
Biological Effects of Noise) (0 = neruší, 1 = ruší trochu, 2 = ruší, 3 = ruší veľmi, 4 = ruší 
extrémne) (21, 22).  

Dotazník obsahoval aj všeobecné otázky týkajúce sa pohlavia, veku a vzdelania, otázky 
zamerané na charakteristiku obytného prostredia (lokalizácia, konštrukcia a okolia obytnej 
budovy, umiestnenia a vybavenia bytu a dĺžky pobytu v byte), subjektívne hodnotenie 
zdravotných ťažkostí (bolesti hlavy, nervozita a podráždenosť, ťažkosti pri zaspávaní, 
užívanie rôznych druhov liekov, prítomnosť chorôb srdca a ciev a celkové zhodnotenie 
zdravotného stavu), samotné obťažovanie rôznymi zdrojmi environmentálneho hluku 
(doprava, priemysel, susedia, zábavné podniky a konštrukcie v dome).  

24-hodinový retrospektívny recall skonzumovanej stravy (príjem rizikových a ochranných 
nutrientov), ako aj 24-hodinový časový snímok fyzickej aktivity (výpočet energetickej 
bilancie) sme vyhodnotili s využitím slovenskej banky dát zloženia potravín a programu 
Výživa. Ďalšie dôležité demografické, behaviorálne a psychosociálne faktory (vek, pohlavie, 
rodinná anamnéza, používanie hormonálnej antikoncepcie, subjektívne vnímaný psychogénny 
stres, fajčenie, konzumácia alkoholu atď.), hladiny krvného tlaku a cholesterolu sme zahrnuli 
do ďalšieho hodnotiaceho „Dotazníka kardiovaskulárneho rizika“. Súčet bodov z oboch 
dotazníkov tvoril komplexnú premennú s názvom „kardiovaskulárne rizikové skóre“ (22). 
Danú premennú sme hodnotili ako skresľujúci faktor k celkovému kardiometabolickému 
riziku.  
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Hodnotenie antropometrických ukazovateľov nadhmotnosti a obezity 
Meranie sa vykonávalo na Ústave hygieny Lekárskej fakulty UK, pričom boli dodržané 

štandardné podmienky v závislosti od použitej metodiky. Meralo sa v doobedňajších 
hodinách. Študenti boli riadne poučení o priebehu merania a podpísali informovaný súhlas.  

Antropometrické parametre sa hodnotili podľa štandardného protokolu (naboso, s ľahkým 
oblečením). Hodnotili sme telesnú výšku, hmotnosť (elektronická váha), obvod pása – waist 
circumference (WC) sme merali vodorovne cez umbilikus na najbližší cm, pričom subjekt stál 
a normálne dýchal a obvod bokov – hip circumference (HC) ako maximálny obvod v oblasti 
bedrového kĺbu. Vypočítali sme WHR (pomer pás/boky) a BMI (index telesnej hmotnosti). 
Na meranie obsahu telesného tuku sme použili NIR (Near Infrared Radiation) metódu s 
využitím prístroja Futrex (23).  

Pri vyhodnocovaní výsledkov štúdie sme použili nasledovné medzné hodnoty: BMI ≥ 25 
kg/m2, WC > 94 cm (muži) / > 80 cm (ženy), WHR > 1,00 (muži) / > 0,80 (ženy), % tuku ≥ 
20 % u mužov a ≥ 25 % u žien (24, 25). 

Štatistická analýza 
Na štatistické spracovanie údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky, vzťahy 

medzi spojitými premennými sme posúdili pomocou dvojvýberového t-testu, analýzou 
rozptylov (ANOVA) a korelačnými koeficientmi. Vzťahy medzi kategorickými dátami sme 
hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek, chí-kvadrátového testu a stratifikovanou 
analýzou. Zo štatistických programov sme využili programy EPI-INFO 7.1.1.1, 2013, S-
PLUS 6 a IBM SPSS verzia 24. 

 
Výsledky a diskusia 

Hlukový indikátor Ldvn stanovený pomocou strategickej hlukovej mapy bratislavskej 
aglomerácie pre exponovanú oblasť Botanická ulica bol Ldvn = 66 dB a pre kontrolnú oblasť 
ulica Staré Grunty bol Ldvn = 54 dB (obr. 1) (26). 
 

Exponovaná skupina
(n = 188, 38,8%)

Kontrolná skupina
(n = 296, 61,2 %)

zdroj: http://www.laermkarten.de/bratislava/

Ldvn (indikátor deň, večer, noc v decibeloch (dB)

Ldvn = 66 dB Ldvn = 54 dB

 
 

Obr. 1. Exponovaná a kontrolná oblasť v bratislavskej aglomerácií 
(EUROAKUSTIK, 2017, www.hlukovamapa.sk) 
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Na základe výsledkov našich meraní hlukovej expozície vo vonkajšom prostredí v 
exponovanej lokalite v porovnaní s kontrolnou oblasťou sme zistili, že hladiny zvuku vo 
večerných hodinách (17.00 – 18.00 a 20.00 – 21.00) prekračovali limity dané národnou 
legislatívou ako aj medzinárodné odporúčania (LAeq = 67,5; 66,9 dB) (1, 11, 19). Hladiny 
zvuku A v kontrolnej oblasti boli signifikantne nižšie (LAeq = 50,4; 53,6 dB) (p < 0,001) (tab. 
1, 2). 

V zložení dopravného prúdu v exponovanej oblasti dominovali osobné automobily a 
električky, ktoré sa považujú za zvlášť obťažujúce (27). Aj v kontrolnej oblasti prevládali 
osobné automobily, nie však v takom počte ako v exponovanej oblasti; ojedinele sa vyskytli aj 
autobusy a nákladné automobily (tab. 1, 2). 

Hladiny akustického tlaku zvuku merané v interiéri pri zatvorenom okne (19.00 h, 7. 
poschodie) boli v exponovanom ŠD významne vyššie ako v kontrolnej oblasti (LAeq = 49,5 
dB, LAmax = 68,5 dB vs LAeq = 32,8 dB, LAmax = 61,5 dB). 

 
Tab. 1. Dynamika hladín zvuku v exponovanej oblasti (vysokoškolský internát Družba, Botanická 25, 
Bratislava), apríl 2015 

Časový interval Hladina zvuku 
LAmin (dB ) 

Hladina zvuku 
LAmax (dB) 

Hladina zvuku 
LAeq (dB ) 

Dopravný prúd  

17.00 – 18.00 58,6 75,5 67,5 OA 5460, B 36, NA 60, T 72 

20.00 – 21.00 52,1 81,3 66,9 OA 4644, B 12, NA 12, T 60 

Legenda: A – osobný automobil, B - autobus, NA – nákladný automobil, T – električka 
 

Študentov z exponovanej oblasti viac rušil dopravný hluk (ORMH = 4,1, 95% CI = 3,2–
5,2), železničný – koľajový hluk (električky) (ORMH = 2,0, 95% CI = 1,6–2,7), hluk zo 
susedných bytov (ORMH = 1,6, 95% CI = 1,3–1,9), zo zábavných podnikov (ORMH = 4,1, 95% 
CI = 3,2–5,2), z priemyslu (ORMH = 2,4, 95% CI = 1,9–3,1). Pri hodnotení obťažovania 
leteckým hlukom a hlukom z konštrukcií budov nebol významný rozdiel. 
 
Tab. 2. Dynamika hladín zvuku v kontrolnej oblasti (vysokoškolský internát Ľ. Štúra, Staré Grunty 36, 
Bratislava), apríl 2015 

Časový interval Hladina zvuku 
LAmin (dB ) 

Hladina zvuku 
LAmax (dB) 

Hladina zvuku 
LAeq (dB ) Dopravný prúd 

17.00 – 18.00 41,5 68,3 50,4 OA 108, B 12, NA 0, T 0 

20.00 – 21.00 41,7 69,9 53,6 OA 60, B 12, NA 0, T 0 

Legenda: A – osobný automobil, B - autobus, NA – nákladný automobil, T - električka 
 

 Dopravný hluk v exponovanej oblasti ruší zaspávanie a zobúdza (OR = 2,3 (95% CI 
1,48–3,58). Užívanie hypnotík vzhľadom na nízky vek respondentov nebolo významne 
rozdielne u daných skupín (tab. 3). 

Bivariantná analýza ukázala vyššie hodnoty markerov obezity a nadhmotnosti v skupine 
exponovanej dopravnému hluku v porovnaní s kontrolnou skupinou (tab. 4). Výsledky však 
neboli signifikantné, okrem percenta telesného tuku stanoveného NIR metódou na hraničnej 
hodnote významnosti.  
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 Tab. 3 Poruchy spánku spôsobené dopravným hlukom (rok 2015) 

Poruchy spánku z dopravného hluku Riziká v roku 2015 
OR (95 % CI) 

Zaspávanie 2,5 (1,9 – 3,3)*** 

Zobúdzanie 2,3 (1,5 – 3,6)*** 

Rušenie odpočinku + 2,8 (2,2 – 3,6) *** 

Užívanie hypnotík 1,4 (0,7 – 2,9) 

 Legenda: *** p < 0,001, + Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio  
 CI = confidence interval, OR = odds ratio  
 
 
Tab. 4. Markery obezity a nadhmotnosti vo vzťahu k rôznym zdrojom environmentálneho hluku (n = 484) 
Premenná Exponovaná skupina 

 (n = 188)* 
Kontrolná skupina  

(n = 296)* 
p-hodnota 

Pohlavie N (%) 
Muži 
Ženy 

 
54 (28,72) 

134 (71,28) 

 
70 (23,65) 

226 (76,35) 

 
0,21 

Vek (roky) ** 
Muži 
Ženy 

 
22,89 ± 1,48  
23,22 ± 1,99  

 
22,55 ± 0,97 
23,05 ± 2,61 

 
0,07 
0,62 

BMI (kg.m-2) *** 22,49 ± 7,97 21,78 ± 4,35 0,21 
Obvod pása (WC)***  75,20 ± 10,82 74,33 ± 11,22 0,41 
Pomer pás/boky (WHR) *** 0,78 ± 0,09 0,78 ± 0,09 0,66 
Percento telesného tuku*** 21,20 ± 5,9 20,10 ± 7,00 0,08 

* Každá kategória premennej obsahuje chýbajúce údaje 
** Priemerný vek v súbore (aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka) 
*** Priemerná hodnota v súbore (aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka) 
 

Pri kategorickej analýze u mužov boli výsledky významné pre percento telesného tuku 
stanoveného NIR metódou (OR = 2,19 (95% CI 1,1–4,75), p = 0,048), a to aj po adjustácii na 
komplexnú premennú „kardiovaskulárne rizikové skóre“ (22). Danú premennú obsahujúcu  
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Obr. 2. Markery obezity a nadhmotnosti vo vzťahu k expozícii dopravnému hluku u mužov (n = 124) 
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dôležité demografické, behaviorálne, psychosociálne a klinické faktory (vek, pohlavie, 
rodinná anamnéza, používanie hormonálnej antikoncepcie, subjektívne vnímaný psychogénny 
stres, fajčenie, konzumácia alkoholu, hladiny krvného tlaku a cholesterolu, príjem rizikových 
a ochranných nutrientov, energetická bilancia) sme hodnotili ako skresľujúci faktor k 
celkovému kardiometabolickému riziku (obr. 2).  

Percento telesného tuku stanovené NIR metódou bolo v signifikantne pozitívnom vzťahu 
s expozíciou dopravnému hluku pri viacnásobnej lineárnej regresii (β = 1,320, p = 0,02, r2 = 
0,14), ako aj viacnásobnej logistickej regresii v celom súbore pri použití medznej hodnoty 
percenta telesného tuku ≥ 20 % (AOR = 1,76 (95% CI 1,17–2,66), p = 0,007) po adjustácii na 
pohlavie a komplexnú premennú „kardiovaskulárne rizikové skóre“.  

 

Diskusia 

Štúdií, ktoré skúmajú vzťahy medzi komunálnym hlukom (najmä z dopravy) a 
kardiometabolickým rizikom (napr. obezitou, diabetom) nie je zatiaľ veľa. Výsledky sú 
kontroverzné. V Bulharsku, v meste Plovdiv sledovali vzájomné vzťahy medzi expozíciou 
dopravnému hluku a indexom telesnej hmotnosti (BMI) u 513 obyvateľov (18 – 83 rokov) a 
relatívne riziko obezity bolo 1,03 (95% CI = 1,01–1,05) u všetkých účastníkov štúdie a 1,05 
(95% CI = 1,01–1,09) u dlhodobo žijúcich obyvateľov. Znamená to, že expozícia dopravnému 
hluku bola vo významne pozitívnom vzťahu so zvýšeným BMI a obezitou. Štúdia má svoje 
limitácie, ktoré bude treba odstrániť ďalším výskumom (nízka návratnosť dotazníkov, 
samohodnotenie BMI, otázky o poruchách spánku a stravovacích návykoch) (28).  

V rozsiahlej štúdii na mestskej populácii v Osle, Nórsko, naopak, nenašli žiaden vzťah 
medzi dopravným hlukom a obezitou. U žien však zistili štatisticky významný vzťah medzi 
expozíciou dopravnému hluku a citlivosťou na hluk, čím naznačili, že práve táto citlivosť by 
mohla pôsobiť ako modifikujúci faktor vo vzťahu k obezite. U žien veľmi citlivých na 
expozíciu hluku bol dopravný hluk v štatisticky významnom vzťahu s markermi 
proporcionálnej a abdominálnej obezity (15).  

V Štokholme bola abdominálna obezita spojená aj s expozíciou železničnému a leteckému 
hluku. Mimoriadne vysoké riziko autori pozorovali pri kombinovanom vystavení všetkým 
trom zdrojom hluku z dopravy (29). Prednosťou štúdie bol veľký súbor 5 712 respondentov, 
podrobný dotazník, ako aj vyšetrenie markerov obezity a štatistická analýza. Limitáciou je 
prierezový (cross-sectional) dizajn štúdie, nedostatočné hodnotenie hlukovej expozície, 
chýbajúce informácie o modifikátoroch expozície (izolácia fasád a okien, umiestnenie spální). 
V súbore boli aj respondenti s pozitívnou rodinnou anamnézou diabetu. Riziko sa ukázalo byť 
obzvlášť vysoké pre letecký hluk a pre tých, ktorí sú súčasne vystavení rôznym zdrojom 
hluku z dopravy. Tieto zistenia sú dôležité pre pochopenie kardiovaskulárnych účinkov a 
otvárajú možnosť objavovaniu širokého spektra ďalších nepriaznivých účinkov dopravného 
hluku na zdravie. 

Limitáciámi našej štúdie sú mladý vek, krátke trvanie pobytu v danej lokalite a pomerne 
malá veľkosť súboru. Prednosťou štúdie je podrobný dotazník, vyšetrenie markerov obezity, 



88 
 

vrátane hodnotenia percenta telesného tuku NIR metódou a presné hodnotenie hlukovej 
expozície.  

Množstvo telesného tuku je exaktným ukazovateľom nutričného stavu a jeho nadmerné 
množstvo poukazuje na prítomnosť nadhmotnosti a obezity. Na sledovanie množstva 
telesného tuku slúži niekoľko metód. Skríningové vyšetrenia si vyžadujú rýchle a neinvazívne 
postupy. Radiačná metóda – NIR (Near Infrared Radiation) založená na princípe rozdielnej 
absorpcie svetelného lúča tkanivami tela sa ukázala byť najvhodnejšia pri hodnotení vzťahu 
k expozícií dopravnému hluku. Ševčíková et al. (1994) potvrdila vhodnosť použitia NIR 
metódy prístrojom Futrex v praxi. Sledovaný súbor bol tvorený 286 študentmi VŠ, pričom sa 
porovnávalo kaliperometrické stanovenie percenta tuku s meraním tukovej hmoty Futrexom. 
Zistili vysoké korelačné koeficienty medzi týmito dvomi metódami a vysokú mieru 
spoľahlivosti NIR metódy pri opakovanom meraní (23). Radiačná (NIR) metóda sa používa 
na zisťovanie množstva depotného tuku a aj na sledovanie dynamiky stavu pri liečebných a 
režimových programoch včítane dynamiky zmien na jednotlivých miestach tela (23). 

V budúcnosti plánujeme zhodnotiť aj percento viscerálneho tuku pomocou prístroja 
InBody bioimpedančnou analýzou. Takisto by sme chceli preskúmať vplyv hluku na fyzickú 
aktivitu probandov, ktorú sme hodnotili pomocou dotazníka CINDI.  

 
Záver 

Študentov z exponovanej oblasti viac rušil dopravný hluk, ktorý rušil zaspávanie a 
zobúdzal ich. Bivariantná analýza ukázala nevýznamne vyššie hodnoty markerov obezity a 
nadhmotnosti v skupine exponovanej dopravnému hluku v porovnaní s kontrolnou skupinou, 
naznačené pri NIR metóde. Pri kategorickej analýze u mužov boli výsledky významné pre 
percento telesného tuku stanovené NIR metódou, a to aj po adjustácii na komplexnú 
premennú „kardiovaskulárne rizikové skóre“.  

Po zohľadnení limitácií štúdie a finalizácií výsledkov by sme chceli v budúcnosti 
formulovať návrhy a intervenčné postupy a efektívne sa zamerať na preventívne opatrenia pre 
vulnerabilné skupiny adolescentov a mladých dospelých. 
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Sociálna expozícia hluku patrí v súčasnosti k závažným environmentálnym problémom 
najmä v skupine adolescentov a mladých dospelých. Rôzne aktivity trávenia voľného času 
môžu byť zodpovedné za sluchové postihnutie (dočasný alebo trvalý posun prahu sluchu, 
strata sluchu). 

Hluková záťaž populácie pochádza v 40 % z pracovného a 60 % z mimopracovného 
prostredia. Hluk môže mať sluchové a nesluchové účinky. Hlukom indikované straty sluchu 
sú rozšírené najmä v pracovnom prostredí. K pracovným faktorom začala pribúdať aj sociálna 
expozícia hluku, napríklad prostredníctvom osobných hudobných prehrávačov (OHP), alebo 
podujatí s vysokou intenzitou hluku (1).  

Tento fenomén sa vyskytuje najčastejšie u adolescentov a mladých dospelých. Rôzne 
voľnočasové aktivity môžu byť zodpovedné za poruchy sluchu (dočasné alebo trvalé 
posunutie sluchového prahu, nedoslýchavosť). Expozícia týmto zdrojom hluku sa prirovnáva 
k dolnej akčnej hodnote hluku pri práci (2). Limit podľa smernice 2003/10/ES – hladina A 
hluku 80 dB za 40 hodín týždenne sa dosiahne už po menej ako 30 minútach za týždeň. Ďalej 
sú to osobné hudobné prehrávače, ktoré pri vysokej hlasitosti (nad 89 dB) dosahujú expozíciu 
hluku rovnocennú s dolnou akčnou hodnotou už po 5 hodinách za týždeň. Môžeme teda 
konštatovať, že osobné hudobné prehrávače predstavujú riziko pre sluch pri vysokých 
hladinách akustického tlaku zvuku pri dlhodobej expozícií. Približne 2,5 až 10 miliónov 
občanov EÚ používa OHP tak často a tak nahlas, že riskujú stratu sluchu už po piatich rokoch 
ich používania (3, 4, 5). 

                                                           

1 Výskum bol čiastočne podporený grantom UK / 265/2016 Objektivizácia sluchových a nesluchových 
účinkov environmentálneho hluku z rôznych zdrojov u vybranej vulnerabilnej populácie 
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Cieľom štúdie je analýza sociálnej expozície hluku v skupine osôb vo veku od 20 do 30 
rokov, ktorá je vulnerabilná voči zdrojom hluku v exteriéri a interiéri. Zamerali sme sa na to, 
ako často a na akom stupni hlasitosti používajú naši respondenti osobné hudobné prehrávače 
(OHP), a ako často navštevujú udalosti s vysokou intenzitou hluku. Hodnotili sme sluchové a 
nesluchové účinky vyplývajúce z vystavenia sociálnemu a dopravnému hluku vo vybranej 
vzorke slovenských vysokoškolských študentov žijúcich v Bratislave. 

 
Materiál a metódy 

Subjektívne hodnotenie obťažovania, rušenia hlukom, používania osobných hudobných 
prehrávačov a zdravotného stavu pri zachovaní anonymity sme zisťovali pomocou 
štandardizovaného Dotazníka o obťažovaní hlukom. Zamerali sme sa aj na dobrovoľnú 
expozíciu hluku (osobné hudobné prehrávače, mobilné telefóny, zábavné podniky, diskotéky, 
koncerty, športové podujatia a podobne), ktorá je v tejto vekovej skupine veľmi významná. 
Hodnotili sme aj subjektívne udávanú frekvenciu vystavenia týmto expozíciám. Pomocou 
konverzie subjektívneho hodnotenia nastavenia hlasitosti a dĺžky trvania expozície osobným 
hudobným prehrávačom sme vypočítali odhad expozičnej dávky (intenzity hlukovej 
expozície) v dB podľa Portnuffa a kol. (6, 7). 

Hlukovú záťaž sme objektivizovali vo vybraných lokalitách – v exponovanej (internát 
Družba) a kontrolnej (internát Ľ. Štúra) priamym meraním spolu s frekvenčnou analýzou 
pomocou integrujúceho analyzátora zvuku novej generácie Brüel-Kjaer 2250 s nastaveným 
váhovým filtrom A. 

Skríning porúch sluchu sme uskutočnili v spolupráci s otorinolaryngológmi. Probandi sa 
zúčastnili na preventívnom audiometrickom vyšetrení vo Foniatrickej a ORL ambulancii na 
pracovisku Poliklinika Mýtna v Bratislave. Probandi boli vyšetrení subjektívnou 
audiometrickou metódou, pri ktorej sa vyšetruje sluch pomocou elektroakustických prístrojov 
– audiometrov. Základným vyšetrením bola prahová tónová audiometria, ktorou sa stanovuje 
prah sluchu pre čisté tóny (najnižšia intenzita stimulu, ktorá vyvolá u vyšetrovaného zvukový 
vnem). 

Na štatistické spracovanie údajov z dotazníka a audiometrického vyšetrenia sme použili 
metódy deskriptívnej štatistiky, vzťahy medzi spojitými premennými sme posúdili pomocou 
dvojvýberového t-testu, analýzou rozptylov (ANOVA) a korelačnými koeficientmi. Vzťahy 
medzi kategorickými premennými sme hodnotili pomocou chí kvadrátového testu 
a kontingenčných tabuliek.  

 
Výsledky 

Monitorovanie hladín zvuku v exponovanej oblasti ukázalo, že namerané hodnoty hladín 
zvuku sa pohybujú nad národnými limitmi (vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.) v poobednom 
a vo večernom intervale 17.00 – 18.00 a 20.00 – 21.00 (LAeq = 67,6; 64,7 dB). Hladiny zvuku 
v kontrolnej oblasti boli významne nižšie (p < 0,001) (LAeq = 53,4; 54,3 dB). Vyššie hladiny 
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zvuku vo večernom intervale môžu byť spôsobené ďalšími zdrojmi (napríklad zábavnými 
podnikmi v okolí) (tab. 1, 2). 

 
Tab. 1. Hladiny zvuku v exponovanej oblasti, apríl 2016  

Časový interval Hladina zvuku 
LAmin (dB ) 

Hladina zvuku 
LAmax (dB) 

Hladina zvuku 
LAeq (dB ) 

17.00 – 18.00 53,2 85,8 67,6 
20.00 – 21.00 49,0 82,4 64,7 

 
Tab. 2. Hladiny zvuku v kontrolnej oblasti, apríl 2016 

Časový interval Hladina zvuku 
LAmin (dB) 

Hladina zvuku 
LAmax (dB) 

Hladina zvuku 
LAeq (dB) 

17.00-18.00 41,6 69,0 53,4 
20.00-21.00 44,8 73,5 54,3 

 
Z celkovej vzorky 1 003 respondentov 794 (79,16 %) počúvalo v poslednom týždni OHP, 

pričom priemerná doba počúvania bola 286 minút a 26 % užívateľov OHP prekročilo LAV 
(dolná akčná hodnota pre hluk pri práci = 80 dB). Výsledky poukázali na signifikantný 
rozdiel u študentov používajúcich OHP medzi exponovanou (85,59 %) a kontrolnou skupinou 
(75,76 %) (p = 0,0002), ale rozdiel v dobe počúvania OHP v minútach, 286 ± 367 vs 292 ± 
367, nebol signifikantný (p = 0,55), rozdiel nebol signifikantný ani medzi pohlaviami (p = 
0,08). 

Respondenti mali najčastejšie (39,6 %) svoje OHP nastavené na úroveň hlasitosti 3 (bolo 
počuť prechádzajúce auto). Hudbu na úrovni hlasitosti 4 (nebolo počuť rozhovor ani dopravu) 
počúvalo 16 % študentov. Pri nastavení hlasitosti OHP sa nenašiel signifikantný rozdiel medzi 
exponovanou a kontrolnou skupinou. 

Signifikantný rozdiel sa ukázal medzi skupinami pri používaní určitého typu slúchadiel. V 
exponovanej skupine používalo slúchadlá zasunuté do uší 91 % respondentov a v kontrolnej 
skupine 84 % respondentov (p = 0,01). Tento typ slúchadiel je podľa SCENIHR (2008) viac 
škodlivý, pretože úplne uzavrie zvukovod a zvyšuje hlasitosť hudby o 7 – 9 dB. 

Na základe subjektívneho hodnotenia uviedlo zníženú schopnosť počutia 26 % probandov 
z exponovanej oblasti a 22 % probandov z kontrolnej lokality (p = 0,23). Prítomnosť 
subjektívnej poruchy sluchu u používateľov OHP nebola významne vyššia (23,99 %) ako 
u probandov nepoužívajúcich OHP (20,67 %) (p = 0,4).  

Pri kvantifikácii expozície environmentálnemu hluku sme sledovali u našich probandov aj 
iné dobrovoľné vystavovanie sa hluku okrem používania OHP. Zamerali sme sa najmä na 
aktivity, ktoré sa odohrávajú v prostredí s vysokou intenzitou zvuku.  

Väčšina študentov (z exponovanej aj kontrolnej lokality) sa zapájala do domácich a 
záhradných prác (n = 756), kde strávili v priemere 481 ± 776 minút. Druhou najčastejšou 
aktivitou bola návšteva kina (n = 514), kde študenti strávili priemerne 227 ± 358 minút 
za mesiac. Treťou bola návšteva diskoték (n = 437), s 544 ± 701 minútami za mesiac. Štvrtou 
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najpreferovanejšou aktivitou bola návšteva športových podujatí (n = 242), kde strávili v 
priemere 538 ± 763 minút mesačne. Hraním na hudobné nástroje strávili 556 ± 880 minút (n = 
215). Respondenti trávili svoj čas aj na rockových koncertov (n = 206), kde strávili v 
priemere 302 ± 457 minút za mesiac, na koncertoch vážnej hudby 203 ± 234 minút (n = 90) a 
191 ± 290 minút venovali športovej streľbe (n = 18). 

Audiometrické vyšetrenie absolvovalo 41 dobrovoľníkov s trvalým alebo prechodným 
bydliskom v Bratislave. Prevalencia audiometrického poškodenia sluchu je definovaná ako 
prahový priemer vyšší ako 20 dB u dospelých, u detí je to podľa Niskara (8) 16 dB. Túto 
prahovú hodnotu prekročilo 22 % subjektov pri vyšetreniach na frekvencii 8 000 Hz v pravom 
uchu a v ľavom uchu u 12 % subjektov (obr. 1, 2).  

 
Obr. 1. Prahy počutia pre čisté tóny na 8 000 Hz – pravé ucho (n = 41) 

 
Obr. 2. Prahy počutia pre čisté tóny na 8 000 Hz – ľavé ucho (n = 41) 

 
Vypočítali sme aj prahové priemery pre nízke frekvencie (500, 1000 a 2 000 Hz) na 

ľavom a pravom uchu a vysokofrekvenčný priemer na ľavom a pravom uchu (3 000, 4 000, 
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6 000 a 8 000 Hz). Pri hodnotení výsledkov sme využili metodiku podľa Kabátovej a kol. (9), 
kde normálny sluch je definovaný ako prahový priemer ≤ 20 dB, ľahká porucha sluchu je od 
21 do 40 dB, stredne ťažká 41 – 70 dB, ťažká porucha 71 – 90 dB a praktická hluchota > 90 
dB. Vzhľadom na malú skupinu probandov v mladom veku boli výsledky audiometrických 
testov iba v prvých dvoch kategóriách.  

Naši dobrovoľníci mali znížené počutie na vyšších frekvenciách 6 000 Hz a 8 000 Hz 
bilaterálne a aj pri nižších frekvenciách 1 000 Hz v pravom uchu a 2000 Hz obojstranne (obr. 
3, 4).  

 

 
Obr. 3. Počutie na 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz – pravé ucho 

 

 
Obr. 4. Počutie na 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz – ľavé ucho 
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Diskusia 

V našej štúdii 79,16 % respondentov uviedlo, že v uplynulom týždni počúvalo OHP, 
pričom priemerná doba počúvania bola 286 minút, a 26 % užívateľov OHP prekročilo LAV 
(dolná akčná hodnota pri práci = 80 dB). V exponovanej skupine počúvalo OHP 85,59 % 
respondentov v porovnaní s kontrolnou lokalitou, kde OHP počúvalo 75,76 % študentov. 
Tento rozdiel bol signifikantný p < 0,001. Môžeme konštatovať, že probandi z exponovanej 
lokality sú okrem dopravného hluku navyše vystavení dobrovoľnej expozícii z osobných 
hudobných prehrávačov. Avšak dĺžka a intenzita počúvania OHP sa medzi týmito dvoma 
skupinami výrazne nelíšili. Tento fenomén môžeme vysvetliť tým, že študenti z exponovanej 
skupiny pravdepodobne maskujú svoju expozíciu dopravnému hluku počúvaním OHP. 

Na základe audiometrických vyšetrení na 41 dobrovoľníkoch sme zaznamenali u 22 % 
sledovaných subjektov posun prahu počutia na vysokých frekvenciách. Táto vulnerabilná 
skupina mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov je vystavená mnohým zdrojom hluku –
okrem častého počúvania OHP na vysokých hladinách zvuku cez hluk z dopravy, stavebných 
zariadení, od susedov, až po voľnočasové aktivity s vysokou intenzitou hlukovej expozície. 
Táto skupina si vyžaduje osobitnú pozornosť pri prevencii porúch sluchu. Voľnočasové 
aktivity s vysokou hlukovou expozíciou sú porovnateľné s hlukom z pracovného prostredia 
(1). Podľa autorov Twardella a kol. (2) sa tento fenomén vyskytuje najčastejšie u 
adolescentov a mladých dospelých. 

V najnovších štúdiách autori odporúčajú pri sledovaní porúch sluchu u mládeže použitie 
vysokofrekvenčnej audiometrie a evokovaných otoakustických emisií (EOAE) (konkrétne 
transientné evokované otoakustické emisie (TEOAE) a distortion-product (produkt skreslenia) 
OAEs (DPOAE) (10). Práve táto frekvenčná špecificita umožňuje monitorovanie zmien 
kochley a skoré odhalenie porúch sluchu (hluk, otoakustické lieky, morbus Menier). 

 
Záver 

Naše výsledky priniesli poznatky, že expozícia environmentálnemu hluku je v súčasnosti 
oveľa intenzívnejšia ako v minulosti, pretože s ním čoraz častejšie prichádzame do styku 
okrem hluku z dopravy aj pri oddychových a voľnočasových aktivitách. Túto expozíciu ešte 
zvyšujú osobné hudobné prehrávače, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre každého, či už 
formou mp3 prehrávača alebo smartfónu. Tejto problematike je potrebné venovať viac 
pozornosti, pretože počúvanie hudby prostredníctvom OHP je mimoriadne populárne, najmä 
medzi mládežou a mladými dospelými. Týka sa to aj návštevy rôznych zábavných a 
rekreačných podujatí s vysokou intenzitou hluku (kino, koncerty, diskotéky, festivaly). 

Výsledky štúdie poukazujú na rovnakú dôležitosť expozície hluku z rôznych zdrojov v 
životnom prostredí, ako aj sociálnemu hluku. V budúcnosti by sme chceli formulovať návrhy 
a intervenčné postupy v prevencii sluchových a nesluchových účinkov environmentálneho 
hluku vo vulnerabilných skupinách adolescentov a mladých dospelých. 
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Lidé tráví velkou část svého života ve vnitřním prostředí, z toho pouze spánkem v 
dospělosti přibližně 7 – 8 hodin denně. Mezi mnoho faktorů, které jeho kvalitu a tím i zdraví a 
pohodu člověka ovlivňují, je i vnitřní prostředí, ve kterém se spánek uskutečňuje. Studie 
zaměřené především na děti (1, 2) poukazují na značnou korelaci mezi kvalitou spánku a 
schopností koncentrace následujícího dne a zaměřují se především na malou výměnu vzduchu 
v ložnicích finských a holandských dětí. Stejné negativum pak popisuje i studie z Dánska (3), 
která upozorňuje na nadpoloviční množství (57 %) měřených dětských ložnic s nedostatečnou 
výměnou vzduchu během spánku. Práce švédských autorů (4) poukazuje na nedostatečné 
větrání až v 80 % rodinných domů, které byly monitorovány a 55 % bytových domů se 
stejným problémem (5). Měření v 79 domácnostech v Grónsku (6) ukázalo obdobně vysoké 
procento (73 %) nedostatečně větraných ložnic. Zaměření na vnitřní prostory a zejména 
ložnice v severských studiích vychází z dlouhého zimního období, kdy obyvatelé tráví více 
času doma a kdy je přirozená ventilace menší díky nižším teplotám venku a logické snaze 
snížit úniky energie větráním. Z evropského prostoru s mírnějším klimatem je podobných 
studií málo (existují studie vnitřního prostředí týkající se zejména škol a školek), získání 
základních informací o kvalitě ovzduší v ložnicích bylo proto hlavním cílem této pilotní 
studie, která se zaměřila na koncentrace CO2 jako jednoho z indikátorů kvality vnitřního 
ovzduší. Limitní hodnota pro definování dobré kvality je pro tento indikátor ve více 
evropských zemích stanovena na 1 500 ppm.  

 
Materiál a metody 

Měření oxidu uhličitého bylo spolu s dotazníkovým šetřením uskutečněno v období od 
prosince 2015 do února 2016. Zimní období bylo zvoleno kvůli menší ochotě obyvatel větrat 
                                                           
1 Monitoring proběhl v rámci programu PRVOUK PE 02 Environmentální výzkum, Karlova Univerzita, 
Praha 
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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a tedy zvýšeným hodnotám CO2 v ložnicích. Použitelné výsledky monitoringu byly měřeny v 
33 ložnicích a účastnilo se ho celkem 50 dospělých osob (26 žen a 24 mužů) v Praze a 3 
krajích (Středočeský, Jihočeský, Vysočina). Celkem bylo použito měření z 93 
monitorovaných nocí.  

Na měření byl použit přístroj EXTECH CO210 od výrobce FLIR Commercial Systems, 
Inc. Extech Instruments Division, který v průběhu spánku zaznamenával koncentraci oxidu 
uhličitého, vlhkost a vnitřní teplotu v intervalu 3 minut. V ložnicích byl přístroj umisťován 
dle doporučené metodiky v dostatečné vzdálenosti od přímého zdroje CO2, průvanu, zdroje 
tepla a stěny místnosti. Koncentrace oxidu uhličitého byla zaznamenávána po dobu 1 – 5 dnů 
v závislostech na časových možnostech respondentů. V jednom případě byla monitorována 
ložnice po dobu 12 dnů s různými kombinacemi větrání pomocí oken a dveří. Byly 
zaznamenány rozměry ložnic, způsob a doba větrání, typ vytápění a časové údaje týkající se 
usínání a vstávání respondentů spolu se subjektivně hodnocenou kvalitou spánku. Ložnice 
byly rozděleny na malé (48 %) a velké (52 %) s hraniční hodnotou 25 m3/osobu 
s přihlédnutím na počet osob (na 2 osoby připadá 1,5 násobek objemu, výpočet vychází 
z platných předpisů – ČSN 734301).  

Měření spolu s dotazníky bylo zpracováno za pomoci popisné statistiky, korelačního 
koeficientu, krabicových grafů a spojnicových grafů.  

 
Výsledky 

Během monitoringu byly zaznamenávány kromě koncentrace CO2 i teplota a vlhkost 
vzduchu. Monitoring proběhl jako pilotní studie, zde jsou uvedené předběžné výsledky.  

Přestože je tato zpráva zaměřená především na CO2, je zajímavé zmínit, že v 6 (18 %) 
monitorovaných ložnicích byla nahlášena přítomnost plísně – tedy respondenti o ní věděli a 
považovali tuto skutečnost za jakési nutné zlo. V polovině z těchto případů pak byla vlhkost 
vyšší než 60 %, což je považováno za vhodné prostředí pro růst plísní. Vlhkost nad tuto 
hodnotu byla naměřena u dalších 13 % ložnic, kde přítomnost plísně nebyla respondenty 
hlášena (objektivní šetření nebylo provedeno).  

Koncentrace CO2 jsou velmi závislé na počtu osob (vydechovaný vzduch obsahuje u 
člověka asi 4 % CO2) – rozdíly v koncentracích jsou vidět na obr. 1, který ukazuje stav v 
jedné ložnici, kde byly přítomny 2 a 1 osoba. Přítomnost 1 osoby odpovídala koncentrací CO2 
zhruba 2 500 ppm, při dvou osobách dosahovaly koncentrace hodnot 2 750 – 4 100 ppm, 
přičemž rozptyl hodnot byl větší. Rozdíly v teplotě (1 °C) a vlhkosti (1 – 3 % v průběhu nocí) 
byly velmi malé.  

Podle velikosti bylo 33 ložnic rozděleno na 16 malých ložnic (48 %) a 17 velkých ložnic 
(52 %). Koncentrace CO2 dosahovala nepřekvapivě vyšších hodnot v malých místnostech. 
Rozložení koncentrací je zřetelně vidět z obr. 2 a 3.  

Překvapující byla rychlost růstu koncentrace CO2 zejména v malých ložnicích 
v přítomnosti dvou osob. Např. u místnosti o objemu 25,4 m3, ve které je přes den okno 
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otevřeno na mikroventilaci a před spaním je zavřeno okno i dveře, došlo k nárůstu z 975 na 
6 530 ppm. Průběh monitoringu je vidět na obr. 4 – svislé plné čáry znázorňují začátek 
spánku obou osob a vstávání 1 osoby, přerušovaná svislá čára pak vstávání druhé osoby. 

 
Obr. 1. Porovnání vlivu různeho počtu osob 

 

 

 

 

Obr. 2. Koncentrace CO2 v malých ložnicích Obr. 3. Koncentrace CO2 ve velkých ložnicích 
 

Současně zavřené okno i dveře a nevyvětrání místnosti před spaním se ukázaly jako 
hlavní faktory pro dosažení nejvýše naměřených hodnot (nad 3 000 ppm) – tento stav nastal 
v 6 (18 %) měřených ložnicích. V 1 případě byla tato (a vyšší) koncentrace zaznamenána po 
80 % noci, ve 2 případech po 90 % noci a ve 3 případech dokonce po celou dobu spánku. 
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Nejnižší kombinace byly naměřeny v místnostech s různou kombinací otevřených oken či 
dveří.  

 

 
Obr. 4. Růst koncentrace CO2 v malé ložnici 

 
Nedostatek větrání byl zaznamenán překvapivě i u ložnic, ve kterých tráví respondenti i 

další čas, než pouze spánkem. V 9 ložnicích (27 % měřených), kde takto trávený čas 
představoval více než 3 hodiny denně, nebývá zvykem větrat před spaním. Koncentrace CO2 
pak byla vždy vyšší než 1 500 ppm (ve 3 případech hodnoty dosáhly nad 3 000 ppm). U dvou 
stejně využívaných ložnic, které vyvětrány před spaním byly, nedosáhly koncentrace CO2 
hranice 1 500 ppm. 

V monitorovaných ložnicích připadlo 82 % malých ložnic do kategorie s nedostatečným 
větráním, u velkých ložnic je to 53 %. 

 
Diskuse 

Reálné hodnoty koncentrací CO2 v domácím prostředí se jeví jako málo známá část 
kvality vnitřního ovzduší. Řada studií, které proběhly a probíhají, se věnuje prostředí ve 
školách a školkách. Z nich je zřejmé, že vysoké koncentrace CO2 mohou způsobovat bolesti 
hlavy, únavu, nebo sníženou pozornost. Účinek nižších koncentrací CO2 na kvalitu spánku je 
prozatím málo prostudován.  

Ložnice je často jedna z nejmenších místností (zvláště pokud je určena pouze na spaní) 
v bytě. V takovém prostoru jsou zvýšené nároky na výměnu vzduchu, v zimním období je ale 
snaha obyvatel ušetřit energie větší než starost o kvalitu vnitřního ovzduší, což zřejmě platní 
nejen v zemích s chladnějším podnebím (6, 7). Celkové uzavření místnosti (zavírání dveří), 
chápáno často jako nastolení klidu vhodného pro spánek však kvalitu ovzduší negativně 
ovlivní.  
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Naměřené hodnoty CO2 v této pilotní studii byly oproti jiným publikovaným výsledkům 
značně vysoké – např. polští autoři (8) autoři uvedli jako maximální naměřené hodnoty 3 800 
ppm (v této studii maxima dosahovala nad 6 500 ppm). Část ložnic s nevyhovující obměnou 
vzduchu, zvlášť těch malých, byla také větší, než je uvedeno ve studiích, zabývajících se 
podobnou problematikou (3, 4, 5, 6). Velkým problémem se ukazuje i doba, po kterou je 
koncentrace CO2 nadlimitní, stejně jako rychlost jejího růstu. Stejné zjištění uvedli ve své 
práci i polští autoři (8), většina času stráveného spánkem tak probíhá v nevhodných 
podmínkách.  

 
Závěr 

Nedostatečné větrání bylo zjištěno v 82 % malých a v 53 % velkých monitorovaných 
ložnic. 

Většina respondentů projevila zájem o výsledky měření, přičemž 1/3 uvedla domněnku, 
že jejich ložnice má z hlediska mikroklimatu nějaký nedostatek (18 % respondentů uvedlo 
přítomnost plísně). 

Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v malých místnostech se zavřenými okny i dveřmi, kde 
není větráno ani před spánkem.  

Je zřejmé, že monitorovaný soubor nebyl velký (33 ložnic, 93 nocí). Pro lepší možnosti 
zobecnění a srovnání bude proto nutné sledovaný soubor ložnic nejen rozšířit, ale zvětšit i 
jejich variabilitu. Stejně zajímavé bude také sledování několika málo místností s měnícími se 
podmínkami, které je naplánováno na další zimní období.  
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Pôda je nevyhnutnou zložkou životného prostredia človeka. Existencia pôdy podmieňuje 
jeho živobytie, zabezpečuje životné prostredie pre živočíchy a rastliny, filtruje vodu a tým aj 
určuje kvalitu životného prostredia. Súčasné extrémne klimatické podmienky a priemyselne 
rozvinutá spoločnosť predstavujú degradačné faktory, ktoré spôsobujú jej kontamináciu, 
acidifikáciu, eróziu a vysušovanie. V minulosti ľudia nepoznali pojem odpad, pretože sa 
snažili svoje prebytočné veci znovu využívať, zhodnocovať, prípadne premeniť na užitočný 
materiál. Súčasný nárast populácie a vývoj priemyslu spôsobuje permanentnú kontamináciu a 
ohrozovanie pôdy, a tým aj celého životného prostredia. Obrovské priemyselné závody, 
využívanie prírodných zdrojov (zemný plyn, ropa), doprava, resp. celá konzumná spoločnosť, 
ktorej aktivita je zameraná na spotrebu materiálnych statkov, každoročne vyprodukuje stále 
viac a viac miliárd ton odpadu. Vzniknuté odpady sa recyklujú, spaľujú, ale podstatná časť sa 
hromadí na riadených a neriadených skládkach odpadu. Neriadené skládky odpadov na jednej 
strane spôsobujú estetický problém, a na druhej strane predstavujú vážny hygienický problém 
a veľké riziko pre samotnú prírodu. Pri nekontrolovaných skládkach sa nerieši 
prevádzkovanie ani minimalizácia kontaminácie umelou tesniacou a drenážnou vrstvou. Tieto 
neriadené skládky predstavujú veľký zdroj kontaminácie životného prostredia, a teda majú 
negatívny dopad na kvalitu pôdy. Z hľadiska poľnohospodárstva tieto kontaminované pôdy 
ohrozujú aj zdravie človeka. 

Je známy veľký počet možných zdrojov kontaminácie pôd ťažkými kovmi. Do skupiny 
statických zdrojov ťažkých kovov sa zaraďuje gravitačný prašný spad, z oblasti priemyslu 
najmä hutníctvo a energetika a ďalšie zdroje, ako kaly čistiarní odpadových vôd, umelé 
hnojivá a nebezpečné pesticídy. Z mobilných zdrojov je to hlavne doprava. Okrem vyššie 
spomenutých umelých zdrojov poznáme aj jeden prírodný, a to je materská hornina, ktorá 
vopred určí prirodzený obsah kovov. Antropogénnym spôsobom vzniknutá kontaminácia má 
vyššiu mobilitu ako tá, ktorá pochádza z prírodných zdrojov (1, 3). Transport mobilných 
ťažkých kovov zabezpečujú lokálne a globálne ekologické cykly. Najväčšiu a najdôležitejšiu 
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úlohu v distribúcií prvkov zohráva pôda a voda. Pôda v tomto zmysle sa chápe ako zdroj 
kontaminácie a predstavuje riziko znečistenia ďalších zložiek životného prostredia (2). 

Cieľom práce bolo posúdiť vplyv neriadenej skládky na životné prostredie, získať 
informácie o jednotlivých ťažkých kovoch v pôde a následne posúdiť ich pohyblivosť v pôde, 
ako aj poukázať na možnosti a dôležitosť jej ochrany. Neriadená skládka môže byť zdrojom 
kontaminácie pôdy ťažkými kovmi, preto sme pre odber pôdy vybrali lokalitu v blízkosti 
bývalej neriadenej skládky v meste Tornaľa.  

 
Materiál a metódy 

Odber vzoriek pôdy sa uskutočnil na jar a na jeseň podľa adekvátne zvolených 
vzorkovacích schém. Použili sme dva typy odberu, a to pevné miesto a priečny pás (obr. 1). 
Čiastkové vzorky sme odobrali vo vzdialenostiach 6 m pre pevné miesto (VZ.1 a VZ.1´1) 
a 3 m pre priečny pás (VZ.2 a VZ.3). Pri vzorkovaní pre pevné miesto a priečny pás sme 
odobrali 12 čiastkových vzoriek. Výslednú reprezentatívnu vzorku (zmes) sme získali 
zmiešaním čiastkových vzoriek. Hmotnosť týchto výsledných vzoriek bola približne 12 – 
13 kg. Plocha odberového miesta – pevné miesto so 6-metrovými vzdialenosťami medzi 
čiastkovými vzorkami tvorila cca 216 m2. Odberové miesta VZ.2 a VZ.3 (priečny pás) 
umožňujú získať informácie o mobilite prvkov z telesa skládky (možné riziko kontaminácie 
pôdy). Vzorka 2 vo vzdialenosti 10 m od telesa skládky a vzorka 3 vo vzdialenosti 20 m. 

 

 
Obr. 1. Katastrálna mapa – pevné miesto, priečny pás (4) 

 
Pri úprave vzoriek na rozklad sa vzorky postupne kvartovali a mleli v guľovom mlyne 

FRITSCH (SRN) a na rozklad sa použilo mikrovlnné zariadenie Ethos One (Milestone, 
Taliansko) contr AA 700. Pôdna reakcia všetkých vzoriek pôd sa stanovila potenciometricky 
pH-metrom Thermo Orion 410A+. Pre kvalitatívnu analýzu sme použili metódu ICP-OES, 
spektrometer Iris AP (Thermo Jarrell Ash, SRN). Pri kvantitatívnej analýze sa použila metóda 
HR-CS AAS prostredníctvom režimu rýchlej sekvenčnej analýzy. Proces analýzy a 
vyhodnotenie riadil softvér ASpect CS.  
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 Výsledky a diskusia 

Študovanou odberovou lokalitou je pôda/pozemok zarastený burinou, nachádzajúci sa v 
blízkosti poľnohospodárskej pôdy. Katastrálna mapa druh pozemkov definuje ako ostatná 
plocha. Pozemky nie sú zaradené ani do lesného, ani do poľnohospodárskeho fondu. Parcely 
sú umiestnené mimo zastaveného územia obce Tornaľa. Pre odber vzoriek sme vybrali pevné 
miesto, kde sa nachádzalo teleso skládky, a priečny pás sme použili na kontrolu pohyblivosti 
ťažkých kovov. Vzhľadom na to, že na skládke sa skládkoval zmesový odpad (elektronický, 
komunálny, stavebný, atď.) môže sa prostredníctvom vetra a zrážok do pôdy uvoľniť široká 
paleta rizikových prvkov anorganického (ťažké kovy) a organického pôvodu. Tieto látky sa 
môžu dostať do rastlinného systému a môžu sa ďalej transportovať v pôdnom systéme 
prostredníctvom pôdneho roztoku. 

Pred stanovením jednotlivých prvkov v pôde sa stanovila pôdna reakcia. Na vyhodnotenie 
výsledkov stanovenia pôdnej reakcie sme použili kritériá hodnotenia pôdnej reakcie podľa 
literatúry a vyhlášky MPaRV SR 151/2016 Z. z. (5). Hodnoty pH ukazujú, že všetky vzorky 
sú z hľadiska pôdnej reakcie slabo alkalické a pH sa ani medzi sezónami, ani so 
vzdialenosťou od telesa skládky výrazne nemení (7,61 – 8,47). 

Dôkaz prítomnosti prvkov sme realizovali pomocou spektrometra IRIS AP s budením v 
axiálnej indukčne viazanej plazme. Výstupom kvalitatívnej analýzy je tzv. full-frame, obraz 
spektra s vyznačenými prvkami a ich vlnovými dĺžkami (obr. 2). Vo vzorkách pôdy sa 
nachádzajú prvky Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Fe, Mg, Mn, Pb, Sb, Sr, Ti. Na kvantitatívnu analýzu 
sme z hľadiska toxicity vybrali nasledujúce prvky: Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn.  

 

 
 

Obr. 2. Signály prvkov v spektre – full-frame 
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Kvantitatívna analýza preukázala, že koncentrácie kadmia a kobaltu boli pod hranicou 
detekcie danej metódy. Z toho vyplýva, že koncentrácie týchto prvkov sú z hľadiska 
kontaminácie na koncentračne nevýznamnej úrovni. Nízke koncentrácie prvkov kadmia a 
kobaltu môžu byť zapríčinené tým, že skládka už 15 – 20 rokov nie je aktívna a bola 
rekultivovaná. Nanášaním a následne zmršťovaním pôdy sa rizikové prvky mohli dostať do 
hlbších vrstiev pôdy. 

Prvky chróm, meď, nikel a olovo mali vyššie koncentrácie v jarnom období. To znamená, 
že pohyblivosť týchto prvkov sa môže zmeniť podľa ročného obdobia (obr. 3). Na 
pohyblivosť prvkov môže pôsobiť napr. teplota a počet zrážok, ktoré sú charakteristické pre 
dané ročné obdobie. Pri medi a olove sa vyskytli vyššie koncentrácie v hlbších vrstvách 
(306,27/150,58 mg/kg). Získané hodnoty niektorých ťažkých kovov boli podľa legislatívy nad 
limitom. 

 

Obr. 3. Mobilita Cr a Ni 
 

Prepočítané výsledky kvantitatívnej analýzy pôdy na mg/kg suchej hmoty sú uvedené 
v tabuľke 1. Nadlimitné zastúpenie malo olovo vo vzorkách 1 a 1´1 (teleso skládky 
423,44/150,58 mg/kg), zinok vo vzorkách 1 (260,55/182,06 mg/kg) a v referenčnej vzorke v 
obidvoch odberoch (197,76/193,50 mg/kg) a meď vo vzorke 1´1 (306,27 mg/kg). 

Zvýšený obsah medi a zinku na odberovej lokalite referenčnej vzorky môže byť 
zapríčinený materskou horninou. Vysoké, ale podlimitné zastúpenie mal aj chróm vo 
vzorkách 2 (99,15 mg/kg) a 3 (94,11 mg/kg) pri jarnom odbere. Najmenej pohyblivý je zinok 
a olovo. Na základe nameraných hodnôt z hľadiska mobility možno konštatovať, že najvyššiu 
mobilitu má nikel a chróm. Kobalt a kadmium sa môže nachádzať v hlbších vrstvách, resp. 
horizontoch. 

Získané výsledky koncentrácie zinku potvrdzujú teoretické predpoklady, že alkalické 
prostredie zníži pohyblivosť zinku. Koncentrácia zinku v telese skládky je nadlimitná v 
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obidvoch odberoch (260,55; 197,76/182,06; 193,50 mg/kg), ale pre kontrolu slúžiaca vzorka 2 
(10 m od telesa skládky) a vzorka 3 (20 m od telesa skládky) nepreukázali nadlimitné 
koncentrácie. 
 
Tab. 1. Prepočítané výsledky kvantitatívnej analýzy pôdy na mg/kg suchej hmoty 

Kov/vlnová dĺžka Vzorka jesenný odber 
mg/kg suchej hmoty  

jarný odber  
mg/kg suchej hmoty  

Limit  
mg/kg suchej hmoty 

Cr357 

VZ. 1 32,85 54,86 

150 
VZ. 2 64,06 99,15 
VZ. 3 60,91 94,11 
R.V. 33,74 41,44 

VZ. 1´1  26,19 

Cu324 

VZ. 1 30,83 32,94 

60 
VZ. 2 22,80 25,61 
VZ. 3 21,46 29,10 
R.V. 39,35 39,80 

VZ. 1´1  306,27 

Ni232 

VZ. 1 18,38 25,04 

50 
VZ. 2 23,56 27,53 
VZ. 3 22,59 26,59 
R.V. 17,98 21,05 

VZ. 1´1  21,60 

Pb217 

VZ. 1 51,66 423,44 

70 
VZ. 2 22,43 24,01 
VZ. 3 24,99 29,40 
R.V. 11,80 10,10 

VZ. 1´1  150,58 

Zn213 

VZ. 1 260,55 182,06 

150 
VZ. 2 86,45 93,88 
VZ. 3 76,53 97,30 
R.V. 197,76 193,50 

VZ. 1´1  59,70 
 

Hodnoty koncentrácie olova vo vzorkách svedčia o tom, že Pb z hľadiska mobility patrí k 
najmenej pohyblivým prvkom. Nadlimitné koncentrácie sme pozorovali v jarnom odbere vo 
vzorkách 1 (423,44 mg/kg) a 1´1 (150,58 mg/kg), ktoré predstavujú bývalé teleso skládky a 
vzorky 2 a 3 mali podlimitné koncentrácie. Vysoké hodnoty koncentrácie vzorky 1 a 1´1 v 
jarnom období mohli byť spôsobené daždivým počasím. Teoretické predpoklady, že alkalické 
prostredie spôsobuje fixáciu medi a tým jej nižšiu pohyblivosť, potvrdzovali aj nízke obsahy 
medi. Jedine vzorka 1´1 mala zvýšenú nadlimitnú koncentráciu (306,27 mg/kg), ale to mohlo 
byť zapríčinené aj hĺbkou odberu a vysokým počtom hrubých odpadových nečistôt (tab. 1).  

 
Záver 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že vzhľadom na zistený obsah ťažkých kovov, 
hlavne Cu, Pb a Zn, by sa nemala pôda v oblasti bývalej neriadenej skládky mesta Tornaľa 
využívať pre poľnohospodárske účely. Na elimináciu ťažkých kovov by mohlo mesto 
uskutočniť fytoremediáciu, ktorá z finančného hľadiska patrí medzi lacné metódy.  

Na fytoremediáciu by sa podľa literatúry mohla použiť jelša lepkavá (Alnus glutinosa), 
ktorá má veľkú toleranciu voči ťažkým kovom a dokáže akumulovať hlavne Cu, ale aj Pb a 
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Zn v menších množstvách. Fytoremediácia, resp. využívanie bioakumulácie, vyžaduje ďalšie 
štúdie a monitoring tejto oblasti.  
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Kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou morbidity a mortality vo vyspelom 
svete. Ich patofyziologickým podkladom je progredujúca deštrukcia cievnej steny, ktorá u 
rizikových jedincov začína už v detskom veku. Dokázané je, že ateroskleróza je 
etiopatogenetickým a patofyziologickým základom závažných kardiovaskulárnych ochorení 
v dospelosti. Vývoj aterosklerózy závisí od pôsobenia rizikových faktorov, ktoré začínajú 
pôsobiť už od raného veku. Ich častý výskyt je výsledkom negatívnych vplyvov vonkajšieho 
prostredia, spoločenských, sociálnych a ekonomických faktorov (1).  

K  faktorom životného štýlu, ktoré majú potenciál významne ovplyvniť prevalenciu 
kardiometabolických rizikových faktorov u adolescentov, patrí aj telesná aktivita a čas 
venovaný sedavým aktivitám – učenie sa, sledovanie TV, práca/hra na PC, ako aj doba 
spánku. Osobitne dôležitá je pravidelná telesná aktivita v detstve a v mladom veku, lebo vtedy 
sa vytvára celoživotný návyk. Nízka aeróbna zdatnosť (fitness) u detí a adolescentov súvisí s 
vyššou prevalenciou kardiometabolických rizikových faktorov (obezitou, väčším obvodom 
pása, zvýšeným TK, zvýšenou hladinou inzulínu, glukózy a krvných lipidov, zvýšenou 
inzulínovou rezistenciou, zväčšenou ľavou srdcovou komorou) (2, 3, 4, 5).  

Životný štýl detí a mládeže sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Deti sú telesne menej 
aktívne, pobyt vonku pri hrách sa zamenil za nekonečné vysedávanie pred počítačom 
a televízorom v kombinácii s konzumáciou nezdravých potravín (najmä typu fast food 
a rôznych pochutín) a presladených nealkoholických nápojov. V dôsledku toho vzrastá u detí 
prevalencia obezity, inzulínovej rezistencie, stúpa krvný tlak a zvyšuje sa výskyt diabetu 2. 
typu už u mladých ľudí.  

                                                 
1 Práca čiastočne podporená grantom Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-
101-/0001-00 a grantom KEGA č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového 
programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie 
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Altenburg et al. (6) zistili v súbore mladých dospelých vo veku 18 – 28 rokov, že 
kardiometabolické biomarkery významne pozitívne korelovali s dĺžkou času sledovania TV, 
ale nesúviseli s časom stráveným za počítačom. Odporúčajú preto, aby sa osobitne hodnotil 
čas sledovania TV a čas strávený za počítačom. Podľa Mathesona et al. (7) a Lowryho et al. 
(8) môže ísť o spolupôsobenie sledovania TV a konzumácie vysokoenergetických a často 
reklamovaných jedál: adolescenti, ktorí deklarovali časté sledovanie TV, deklarovali súčasne 
vyššiu konzumáciu tučných jedál, fast-foodov a sladených nápojov a menej ovocia a zeleniny. 
K podobným záverom dospeli aj Coombs a Stamatakis (9): čas strávený sledovaním TV (ale 
nie inými sedavými aktivitami) koreloval s nadváhou a obezitou (meranou BMI) u detí. Hoci 
kauzálny vzťah sa zatiaľ nepotvrdil, pri znižovaní rizika obezity v detstve a adolescencii sa 
možno zamerať aj na redukciu času venovanému sledovaniu TV, ale súčasne aj na redukciu 
konzumácie nezdravých jedál alebo ich zámeny počas sledovania TV (10). Na druhej strane 
Fletcher et al. (11) našli stredne silné až silné dôkazy o vzťahu medzi sledovaním 
TV, celkovým sedavým správaním a obezitou, a to nezávisle od stravovacích zvyklostí.  

Cieľom našej práce bola, vzhľadom na vyššie uvedené, analýza vybraných 
kardiometabolických rizikových faktorov u adolescentov vo vzťahu k dĺžke sledovania TV.   

 
Súbor a metódy 

Analyzovaný súbor adolescentov sme vybrali z projektu Podpora kardiometabolického 
zdravia v prostredí stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja (Rešpekt pre 
zdravie), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hl. 
m. Bratislava na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 gymnázií 
a 48 stredných odborných škôl).  

Vybraný súbor tvorilo 1 385 adolescentov vo veku 14 – 18 rokov v priemernom veku 16,6 
± 1,0 rokov, z toho bolo 668 chlapcov (48,2 %) a 717 dievčat (51,8 %). Podmienkou pre 
výber respondentov bol vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO), kompletné 
biochemické a antropometrické vyšetrenie a každodenné sledovanie TV.  

Chlapcov aj dievčatá sme rozdelili na tri podskupiny podľa dĺžky sledovania TV denne. 
Vybrali sme tých, ktorí počas celého týždňa (t.j. počas pracovných dní a súčasne aj počas 
víkendu) sledovali TV menej ako 2 h (n = 553), od 2 do < 4 h (n = 522) a 4 a viac h (n = 310) 
denne. Zastúpenie chlapcov a dievčat podľa dĺžky sledovania TV denne uvádzame v tab. 1. 

 
Tab. 1. Zastúpenie chlapcov a dievčat podľa dĺžky sledovania TV denne (n = 1 385) 

Dĺžka sledovania TV denne 
počas celého týždňa 

[h] 

Spolu 
(n = 1 385) 

n (%) 

Chlapci 
(n = 668) 

n (%) 

Dievčatá 
(n = 717) 

n (%) 
< 2 553 (39,9) 289 (43,3) 264 (36,8) 

2 – < 4 522 (37,7) 246 (36,8) 276 (38,5) 
 4 310 (22,4) 133 (19,9) 177 (24,7) 
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Nadhmotnosť/obezitu sme hodnotili pomocou antropometrického vyšetrenia. Hmotnosť 
sme merali pomocou váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510, z výslednej hodnoty sme 
odčítali 500 g na oblečenie). Výšku sme merali pomocou výškomera na vodorovnej ploche 
podlahy s presnosťou na celý milimeter. Body mass index (BMI) sme vypočítali ako podiel 
hmotnosti a druhej mocniny výšky v metroch. Obsah telesného tuku sme merali pomocou 
váhy na analýzu stavby tela (OMRON BF510). Obvod pása sme merali pásmovým meradlom 
vo vzpriamenom stoji vo výdychu priamo na koži vo vodorovnej rovine v polovičnej 
vzdialenosti medzi crista iliaca anterior superior a dolným okrajom posledného rebra. 
Získané antropometrické údaje sme hodnotili podľa percentilových kriviek zo VI. 
celoštátneho antropometrického prieskumu (AP) telesného vývoja detí a mládeže v SR z roku 
2001 (12).  

Odbery venóznej krvi nalačno na laboratórne vyšetrenie vykonávali kvalifikované 
zdravotné sestry pod vedením lekára, biochemické analýzy vykonávalo certifikované 
biochemické laboratórium. Z venóznej krvi sa vyšetril kompletný lipidový profil (hladina 
celkového CHOL, TAG a HDL-cholesterolu), hladina glykémie, inzulínu 
a vysokosenzitívneho C-reaktívneho proteínu (hsCRP). Z vyšetrených parametrov sme 
vypočítali LDL-CHOL podľa Friedewalda, index aterogenity CHOL/HDL-cholesterol, 
aterogénny index plazmy AIP (log TAG/HDL-cholesterol) a index inzulínovej rezistencie 
HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment = glykémia [mmol/l] x hladina inzulínu [mIU/l] / 
22,5). Výsledky vyšetrenia sérových lipidov sme hodnotili podľa Odporúčaní pre diagnostiku 
a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov (13). Aterogénny index plazmy sme hodnotili ako 
nízke riziko hodnotu < 0,1 a vysoké riziko > 0,2. Pre HOMA-IR sme ako rizikové z hľadiska 
inzulínovej rezistencie považovali hodnoty (cut off point) ≥ 3,16 (14). Metabolický syndróm 
sme hodnotili podľa definície IDF konsenzu pre deti a adolescentov (15). 

Krvný tlak a pulzovú frekvenciu sme merali digitálnym tlakomerom OMRON M-6 
COMFORT za štandardných podmienok na pravom ramene (po minimálne 10 minútovom 
sedení v pokoji s opretým chrbtom a nohami položenými na podlahe). Vyšetrovaná osoba 
pred vyšetrením 2 hodiny nejedla ani nefajčila. Krvný tlak sme merali 3-krát s 5-minútovými 
prestávkami medzi meraniami.  Pre posudzovanie TK u detí a adolescentov sú v praxi vhodné 
percentilové grafy podľa pohlavia a výšky (1, 16). 

Celkovú telesnú zdatnosť sme hodnotili pomocou Ruffierovho testu, ktorý slúži na 
orientačné posúdenie zdatnosti srdcovo-cievneho systému (17). Po 5-minútovom sedení sme 
odmerali pulzovú frekvenciu v pokoji pred záťažou (PF1), následne počas 30 až 45 sekúnd 
vyšetrovaná osoba vykonala 30 hlbokých drepov s predpaženými rukami a dopadom na päty. 
Ihneď po docvičení sa v stoji opäť odmerala pulzová frekvencia (PF2) a po 1 minúte 
odpočinku v sede sa odmerala pulzová frekvencia (PF3). Z nameraných údajov sme vypočítali 
Ruffierov index (RI) zdatnosti podľa vzorca:  

RI = (PF1 + PF2 + PF3 – 200) / 10  

Výsledky sme hodnotili podľa schémy: ≤ 0 – zdatnosť výborná, 0,1 – 5 – dobrá, 5,1 – 10 
– priemerná, 10,1 – 15 slabá a > 15 nedostatočná. 
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Objektívne vyšetrenie doplnilo vyplnenie obsiahleho dotazníka, kde sme sa zamerali 
najmä na vybrané charakteristiky životného štýlu (fajčenie, konzumácia alkoholických 
nápojov, telesná aktivita, spánok, sedavé aktivity), psychosociálne faktory, výživu a výživové 
zvyklosti (frekvencia konzumácie jednotlivých potravinových skupín a pravidelnosť 
stravovania) a hodnotili sme aj školský prospech.  

Na štatistické spracovanie údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky (početnosti, 
aritmetické priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými sme 
posúdili pomocou dvojvýberového t-testu, vzťahy medzi kategorickými dátami sme hodnotili 
pomocou kontingenčných tabuliek, chí-kvadrátového testu a stratifikovanou analýzou. Vplyv 
dĺžky sledovania TV na kardiometabolické rizikové faktory a niektoré faktory životného štýlu 
sme testovali pomocou stratifikovanej analýzy a Mantel-Haenszelovej chí-kvadrátovej 
štatistiky, ktorej výsledkom bolo Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio pri 95 % intervale 
spoľahlivosti. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 0,05. Na štatistické 
spracovanie výsledkov sme využili programy Microsoft Office Excel, EpiInfo 7 (verzia 2013) 
a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

Adolescenti sledovali TV  počas pracovného týždňa v priemere 2,1 ± 1,9 h, počas víkendu 
významne dlhšie (2,7 ± 2,4 h). Dievčatá sledovali TV významne dlhšie ako chlapci aj počas 
pracovných dní, aj počas víkendu (obr. 1). 

 
Obr. 1. Dĺžka sledovania TV u adolescentov počas pracovných dní a počas víkendu 

(po-pi – pondelok – piatok, so-ne – sobota – nedeľa) 
 

Pre väčšinu sledovaných kardiometabolických rizikových faktorov sme u chlapcov 
nepotvrdili vyššie riziko z dlhodobého každodenného sledovania TV s výnimkou rizika 
zvýšených hladín hsCRP (OR=2,103, 95% CI 1,59-2,77, p = 0,000) a rizika horšej fyzickej 
kondície podľa RI (OR=1,280, 95% CI 1,03-1,59, p=0,025) (tab. 2). 
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U dievčat sme zistili signifikantne vyššie riziko dlhodobého sledovania TV denne vo 
vzťahu k zvýšeným hodnotám CHOL (p = 0,044), LDL-CH (p = 0,001), indexu CHOL/HDL-
CH (p = 0,002), AIP (p = 0,032) a hsCRP (p = 0,012) a k zníženým hodnotám HDL-CH (p = 
0,000) (tab. 2). 
 
Tab. 2. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané kardiometabolické rizikové faktory a telesnú zdatnosť podľa RI 
asociované s dĺžkou sledovania TV denne u chlapcov a dievčat (n = 1 385) 

Faktor 
Chlapci 
(n = 668) 

Dievčatá 
(n = 717) 

OR 95% CI χ2 p  OR 95% CI χ2 p 
BMI 1,211 0,95-1,54 2,46 0,117  1,167 0,91-1,50 1,43 0,232 
Obsah tuku 0,944 0,72-1,24 0,17 0,683  1,126 0,89-1,42 0,97 0,324 
CHOL 1,184 0,93-1,51 1,89 0,170  1,243 1,01-1,53 4,07 0,044 
LDL-CH 1,116 0,84-1,48 0,57 0,449  1,462 1,16-1,84 10,36 0,001 
HDL-CH 0,902 0,70-1,16 0,64 0,425  0,334 0,26-0,42 110,6 0,000 
CHOL/HDL-CH 1,043 0,83-1,30 0,14 0,708  1,417 1,14-1,77 9,65 0,002 
AIP 1,016 0,69-1,49 0,01 0,937  1,727 1,04-2,86 4,58 0,032 
hsCRP 2,103 1,59-2,77 30,66 0,000  1,342 1,06-1,69 6,25 0,012 
HOMA-IR 1,163 0,89-1,53 1,19 0,276  1,166 0,89-1,52 1,30 0,255 
Systolický TK 1,224 0,94-1,59 2,29 0,130  0,666 0,36-1,23 1,72 0,190 
Diastolický TK 1,177 0,83-1,67 0,81 0,368  0,932 0,62-1,39 0,12 0,731 
RI 1,280 1,03-1,59 5,00 0,025  1,121 0,90-1,39 1,07 0,302 

Legenda: OR – Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio; CI – interval spoľahlivosti 
 
Tab. 3. Priemerné trvanie fyzickej aktivity/týždeň a priemerná týždenná frekvencia konzumácie vybraných 
potravinových skupín a nápojov v skupine chlapcov a dievčat s dĺžkou sledovania TV < 2h denne a  2 h denne 
(n = 1 385) 

Potravinová skupina 

Chlapci 
(n = 668) 

Dievčatá 
(n = 717) 

< 2h 
(n = 289) 
x ± SD 

 2 h  
(n = 379) 
x ± SD 

p 
< 2 h 

(n = 264) 
x ± SD 

 2 h  
(n = 453) 
x ± SD 

p 

Fyzická aktivita/týždeň [min] 297,4±267,2 303,6±259,3 0,640 149,8±185,8 130,0±157,5 0,157 
Počet jedál denne 4,1 ± 1,4 4,1 ± 1,3 0,199 4,1 ± 1,4 4,0 ± 1,2 0,163 
Údeniny 2,5 ± 2,3 2,6 ± 2,2 0,376 1,5 ± 1,9 1,9 ± 2,2 0,003 
Sladkosti 3,4 ± 2,4 3,9 ± 2,4 0,178 4,0 ± 2,4 4,2 ± 2,4 0,397 
Slané pochutiny 1,8 ± 2,0 2,0 ± 1,9 0,006 1,6 ± 1,8 1,8 ± 1,8 0,160 
Jadierka 0,5 ± 1,2 0,5 ± 1,1 0,328 0,5 ± 1,1 0,5 ± 1,0 0,945 
Orechy 0,8 ± 1,4 0,8 ± 1,3 0,262 0,8 ± 1,5 0,8 ± 1,4 0,492 
Voda, nesladené minerálky 5,2 ± 2,5 4,9 ± 2,5 0,046 5,8 ± 2,2 5,2 ± 2,5 0,002 
Ovocné džúsy 1,6 ± 1,9 1,8 ± 1,9 0,033 1,7 ± 2,0 1,7 ± 1,9 0,968 
Kolové nápoje 1,9 ± 1,9 2,1 ± 2,0 0,002 1,3 ± 1,9 1,6 ± 1,9 0,111 
Sladené nápoje 2,3 ± 2,3 2,6 ± 2,3 0,001 1,8 ± 2,2 2,2 ± 2,4 0,081 
Energetické nápoje 0,7 ± 1,5 0,7 ± 1,3 0,058 0,4 ± 1,1 0,5 ± 1,2 0,636 

 

Pri testovaní rozdielov v  trvaní fyzickej aktivity/týždeň a vo vybraných stravovacích 
zvyklostiach podľa dĺžky sledovania TV sme u chlapcov nezistili významný rozdiel v trvaní 
fyzickej aktivity, zistili sme však v priemere častejšiu konzumáciu tzv. rizikových 
potravinových skupín: chlapci sledujúci TV dlhšie ako 2 h denne konzumovali nevýznamne 
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častejšie údeniny, sladkosti a významne častejšie slané pochutiny (p = 0,006), ovocné džúsy 
(p = 0,033), kolové (p = 0,002) a sladené nealkoholické nápoje (p = 0,001) a významne 
zriedkavejšie konzumovali vodu a nesladené minerálky (p = 0,046) (tab. 3). 

U dievčat sledujúcich TV dlhšie ako 2 h denne sme zistili nevýznamne nižšiu týždennú 
fyzickú záťaž a nižší priemerný počet jedál denne, nevýznamne častejšiu konzumáciu 
sladkostí, slaných pochutín, kolových, sladených nealkoholických a energetických nápojov 
a významne častejšiu konzumáciu údenín (p = 0,003) a významne menej častú konzumáciu 
vody a nesladených minerálok (p = 0,002) (tab. 3). 

 

Diskusia 

Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami má potenciál pre formovanie osobnosti 
detí a mládeže. Dnešný životný štýl je charakterizovaný úbytkom fyzickej aktivity a 
nadmernou nečinnosťou, celkovou prevahou sedavých aktivít. Každodenné sledovanie 
televízie sa stáva u detí a mládeže rutinnou záležitosťou. Sledovanie televízie môže 
podporovať návyk na sedavé zamestnanie, obmedzuje aktívny prístup k životu, redukuje 
rozvoj širších záujmov, môže mať negatívny vplyv na kognitívny vývoj a utváranie 
sociálnych zručností dieťaťa (18). 

Telesná aktivita má ústrednú úlohu v prevencii a liečbe KVCH. Veľká štúdia na viac ako 
400 tisíc respondentoch potvrdila, že dokonca 15 min cvičenie denne znamená 14 % zníženie 
mortality a ďalšie 4 % poklesu možno pridať na každých ďalších 15 min každodenného 
cvičenia (19). 

Každé dieťa má prirodzený vzťah k pohybovej aktivite. Fyzická aktivita v mladosti je 
asociovaná s lepšou stavbou tela a s vyššou pravdepodobnosťou, že títo ľudia budú aktívni aj 
v dospelosti. Sedavý spôsob života možno v súčasnosti považovať za rizikový faktor 
kardiometabolických chorôb v neskoršom živote a púta značnú pozornosť ako rizikový 
marker u mladých ľudí (9). Odporúča sa, aby deti nesledovali TV dlhšie ako 2 h denne, hoci v 
USA deti vo veku 8 – 18 rokov sledujú TV približne 4,5 h denne a dokonca až 7 – 10 h denne, 
ak majú televízor vo svojej spálni (20). 

Pretože sa v odbornej literatúre objavuje čoraz viac poznatkov o skutočnosti, že zo 
všetkých pasívnych sedavých aktivít má na kardiometabolické rizikové faktory najhorší vplyv 
sledovanie TV (9), porovnali sme prevalenciu kardiometabolických rizikových faktorov u 
adolescentov podľa dĺžky sledovania TV denne počas pracovných aj víkendových dní, pričom 
za akceptovateľnú dávku sme považovali < 2 h denne. U chlapcov sme potvrdili len 
významne zvýšené riziko z dlhodobého sledovania TV vo vzťahu k hladine hsCRP a horšej 
fyzickej kondícii podľa RI, u dievčat aj vo vzťahu k zvýšenej hladine celkového CHOL, 
LDL-CH, indexu CHOL/HDL-CH, AIP a hsCRP a k zníženej hladine HDL-CH. U chlapcov 
sme potvrdili aj pozitívnu asociáciu dlhodobého sledovania TV s konzumáciou tzv. 
rizikových potravinových skupín a nápojov, ktoré sa zvyčajne viažu k sledovaniu TV: 
sladkostí, slaných pochutín, džúsov, kolových a iných sladených nápojov; u dievčat boli 
výsledky podobné. 
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Prirodzený vzťah k pohybovej aktivite u detí je často utlmený nízkym počtom hodín 
telesnej výchovy, chýbaním prostredia na bežnú fyzickú aktivitu (chôdza, bicyklovanie, atď.), 
nedostatočnou telesnou aktivitou v čase mimo vyučovania a dlhým časom stráveným pri 
televízii a počítačoch. Už mierne zvýšenie bežnej dennej aktivity môže zvýšiť výdaj energie 
približne až o 60 – 200 kJ za hodinu. Programy zamerané na redukciu sedavého spôsobu 
života a podporu voľnej hry omnoho efektívnejšie zabraňujú ďalšiemu priberaniu na 
hmotnosti než nariadenie povinného cvičenia a redukcie príjmu potravín (21, 22). Podľa 
Baškovej (23) žiaci, ktorí pravidelne fyzicky pracujú a trénujú, sú odolnejší, lepšie sa 
prispôsobujú telesnej i duševnej námahe v škole a majú pevnejšie zdravie ako tí, ktorí žijú 
v pohybovej nečinnosti. Jednou z možných príčin fyzickej inaktivity je nadmerné sledovanie 
televízie a trávenie voľného času pri počítači. Adolescenti v našom súbore trávia pri PC počas 
pracovných dní viac ako 3 h denne a počas víkendu približne o 1 h viac; sledovaním TV 
strávia počas pracovného týždňa viac ako 2 h denne a počas víkendu približne o polhodinu 
viac. Keď k tomuto času pripočítame čas strávený prípravou do školy (1,5 h denne), je 
očividné, že na voľnočasové pohybové aktivity im už nezostáva dostatok času. 

Podľa štúdie WHO Health Behaviour  in School-aged Children (HBSC), do ktorej sa 
zapojilo po 1 500 žiakov piatych, siedmych a deviatych ročníkov zo 41 krajín vrátane 
Slovenska, strávi 46 % detí dve až tri hodiny denne pri TV. Počítačové hry pohltia cez 
pracovné dni 40 % školákom dve hodiny (24). Je nevyhnutné skrátiť čas, ktorý deti venujú 
sledovaniu televíznych programov a videohrám, keďže sledovanie televízie môže u detí 
zvýšiť riziko vzniku metabolických a kardiovaskulárnych ochorení v neskoršom veku 
nezávisle od stupňa telesnej aktivity. 

Coombs a Stamatakis (9) potvrdili, že sledovanie TV (ale nie iné formy sedavých aktivít) 
významne súviselo s vyššími hodnotami BMI, aj po adjustácii na telesnú aktivitu a iné 
potenciálne confoundery, hoci kauzálny vzťah nemožno potvrdiť. Podobne ani Altenburg et 
al. (25) nepotvrdili predpokladanú pozitívnu asociáciu medzi časom tráveným sledovaním TV 
a kardiometabolickým rizikom u adolescentov s nadváhou či obezitou. Viaceré práce priniesli 
kontroverzné výsledky: napr. Pardee et al. (26) zistili, že čas strávený sledovaním TV bol 
asociovaný s väčšou pravdepodobnosťou vývoja hypertenzie u obéznych detí a adolescentov 
vo veku 8 – 17 rokov. Staiano et al. (20) potvrdili v súbore 5- až 18-ročných detí 
a adolescentov, že sledovanie TV bolo vo vzťahu s väčšími hodnotami obvodu pása, obsahu 
tuku a abdominálnou podkožnou adipozitou. Naproti tomu Goldfield et al. (27) zistili, že 
sledovanie TV a sedenie za počítačom nebolo asociované so zvýšeným TK ani s hladinami 
krvných lipidov u obéznych adolescentov vo veku 14 – 18 rokov. Fletcher et al. (11) našli 
dôkazy o vzťahu medzi subjektívne udávanou dobou sledovania TV a celkovým časom 
stráveným sedavými aktivitami s obezitou, a to nezávisle od energetického príjmu. 
Z uvedeného vyplýva, že až doposiaľ nie je jasné, či skutočne existuje vzťah medzi 
sledovaním TV a PC a kardiometabolickým rizikom u adolescentov s nadváhou a obezitou 
(25). 

Väčšina publikovaných prác sa zhoduje v názore, že sedavé aktivity, osobitne sledovanie 
TV, tesne koreluje s obezitou u detí a mládeže. Predpokladá sa, že hlavnou príčinou je 
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konzumácia často reklamovaných vysoko denzitných potravín počas sledovania TV. 
Adolescenti, ktorí deklarujú dlhšie sledovanie TV, súčasne uvádzajú častejšiu konzumáciu 
potravín s vysokým obsahom tuku a cukru, fast-foodu, sladených nápojov a menej častú 
konzumáciu ovocia a zeleniny (7). 

Martinez-Gomez (28) skúmali kombinovaný vplyv 4 faktorov životného štýlu (telesná 
aktivita, sledovanie TV, trvanie spánku a frekvenciu konzumácie jedál) u viac ako 1 300 
španielskych detí vo veku 13 – 18,5 rokov. Zistili, že tieto faktory pozitívne asociovali 
s množstvom abdominálneho tuku a predstavovali približne 6-násobné riziko vzniku nadváhy 
u adolescentov. 

 
Závery 

V súbore 1 385 adolescentov sme analyzovali vplyv sledovania TV na vybrané 
kardiometabolivké rizikové faktory. 

U chlapcov sme potvrdili len významne zvýšené riziko z dlhodobého sledovania TV vo 
vzťahu k hladine hsCRP a horšej fyzickej kondícii podľa RI, u dievčat aj vo vzťahu 
k zvýšenej hladine celkového CHOL, LDL-CH, indexu CHOL/HDL-CH, AIP a hsCRP 
a k zníženej hladine HDL-CH. U chlapcov sme potvrdili aj pozitívnu asociáciu dlhodobého 
sledovania TV s konzumáciou tzv. rizikových potravinových skupín a nápojov, ktoré sa 
zvyčajne viažu k sledovaniu TV: sladkostí, slaných pochutín, džúsov, kolových a iných 
sladených nápojov; u dievčat boli výsledky podobné. 

Preventívne programy je potrebné zamerať predovšetkým na deti a adolescentov a zvýšiť 
zdravotné vzdelanie a uvedomenie rodičov, aby správnym výchovným vedením v oblasti 
životného štýlu významne prispievali k lepšiemu zdravotnému stavu svojich detí.  
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Strata pružnosti ciev (tzv. arteriálna tuhosť) je významným faktorom rizika vzniku 
kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Meranie pružnosti ciev ako neinvazívna metóda sa 
v posledných rokoch stáva dôležitou súčasťou prediktívneho určovania kardiovaskulárnych 
rizík v rámci tzv. predklinickej medicíny/diagnostiky (1). Ako hlavné rizikové faktory KVO 
sa vo všeobecnosti uvádzajú najmä stres, genetická predispozícia, obezita, fajčenie, nezdravé 
stravovacie návyky, nadmerná konzumácia alkoholu, no rovnako aj environmentálne faktory 
(najmä kvalita pitnej vody a ovzdušia). Spomedzi environmentálnych faktorov veľmi dôležitú 
úlohu zohráva chemické zloženie pitných vôd, a to nielen z pohľadu zvýšeného obsahu 
zdraviu škodlivých potenciálne toxických prvkov, napr. As, Cd, Pb, Sb, Ba, ale aj z hľadiska 
dostatočného obsahu prvkov potrebných pre ľudské zdravie, najmä Ca a Mg. Uvedené dva 
makroprvky sú esenciálne katióny podieľajúce sa v ľudskom organizme na mnohých 
biologických procesoch (metabolických, enzymatických). Okrem iného sú dôležité aj pre 
správny vývin a funkciu cievneho systému (2).  

História výskumu vplyvu obsahu makroprvkov v podzemných/pitných vodách na 
zdravotný stav ľudí sa vo vzťahu ku KVO datuje na začiatok 50. rokov 20. storočia. Jedným 
z prvých, ktorý sa zaoberal vzťahom medzi mäkkými pitnými vodami (deficitné obsahy Ca 
a Mg) a výskytom KVO bol Schroeder (3). Poukázal na potrebu dostatočného obsahu Ca 
a Mg v pitnej vode pre správny vývin cievneho systému a výsledky svojho výskumu 
sformuloval do známeho výroku „mäkká voda – tvrdé cievy“. V súčasnosti existuje najmä 
v geochemickej literatúre nespočetne veľa prác, ktoré dokumentujú príčinnú súvislosť medzi 
zvýšenou incidenciou/úmrtnosťou na KVO a nízkym (deficitným) obsahom Ca a Mg 
                                                           
1 Tento výskum bol realizovaný v rámci projektu LIFE FOR KRUPINA (LIFE12 ENV/SK/000094), ktorý je 
podporovaný finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie: Life+ program a Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky. 
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v pitných vodách (4, 5, 6, 7, 8). Vo všeobecnosti sa udáva, že ideálny je látkový pomer Ca : 
Mg v pitnej vode v rozsahu 2 – 3 : 1. Väčšina autorov uvádza žiaduce obsahy priaznivé pre 
ľudské zdravie (zahŕňajúc cievny systém) v rozsahu Ca 20 – 80 mg.l-1, Mg 10 – 50 mg.l-1 (9). 
Napriek doterajším poznatkom nie sú vo svete zavedené limitné obsahy uvedených prvkov 
definujúce ich optimálny koncentračný rozsah v pitnej vode na legislatívnej úrovni 
(minimálne potrebný, maximálne prípustný obsah). Na Slovensku sú v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 496/2010 Z. z. stanovené tzv. odporúčané hodnoty na úrovni Ca > 30 mg.l-1, Mg 
> 10 mg.l-1 a Ca + Mg (tvrdosť vody) 1,1 – 5,0 mmol.l-1. 

V predkladanom príspevku sa zaoberáme hodnotením pružnosti ciev obyvateľov okresu 
Krupina za účelom posúdenia negatívneho vplyvu nízkeho (deficitného) obsahu Ca a Mg v 
pitných vodách na stav ciev miestnej populácie. Štúdia sa zakladá na doterajších poznatkoch, 
ktoré indikujú vzájomnú súvislosť medzi nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľstva 
okresu Krupina najmä z hľadiska zvýšenej úmrtnosti na KVO a geologickým prostredím 
neogénnych vulkanitov, ktoré sa odráža najmä v nízkom obsahu Ca a Mg 
v podzemných/pitných vodách (projekt GEOHEALTH, 10). Hlavným cieľom využitia 
merania tzv. arteriálnej tuhosti ako jednej z metód biomonitoringu bola identifikácia rozdielov 
v arteriálnom veku medzi dvomi skupinami obyvateľov okresu žijúcich v obciach 
zásobovaných pitnou vodou s rôznou tvrdosťou. 

 
Metodika práce 

Výber respondentov 
Meranie tuhosti ciev sme realizovali v dvoch fázach na súbore 144 respondentov z okresu 

Krupina, zahŕňajúc 72 respondentov z oblastí s mäkkou, nízko mineralizovanou pitnou vodou 
(celková mineralizácia 200 – 300 mg.l-1, Ca 20 – 25 mg.l-1, Mg 5 – 10 mg.l-1) a 72 
respondentov z oblastí s tvrdšou pitnou vodou (celková mineralizácia ≈ 550 mg.l-1, Ca ≈ 90 
mg.l-1, Mg ≈ 25 mg.l-1). Výber respondentov bol náhodný. Do náhodného výberu boli 
zaradení muži aj ženy trvalo žijúci v okrese Krupina, vo vekovom rozpätí 35 – 60 rokov. 
Základné kritériá výberu boli nasledovné: trvalý pobyt najmenej 5 rokov, používanie pitnej 
vody z hromadného zásobovania, nie z individuálnych vodných zdrojov, respondenti 
neliečení na KVO.  

Prvá fáza meraní sa realizovala v 2 mestách okresu Krupina na vzorke 22 respondentov z 
oblasti zásobovanej mäkkou vodou (mesto Krupina) a kontrolnej skupine 22 respondentov z 
oblasti zásobovanej tvrdšou vodou (mesto Dudince). Výber týchto dvoch miest okresu sa 
uskutočnil na základe výsledkov projektu LIFE FOR KRUPINA (www.geology.sk/ 
lifeforkrupina), ktoré dokumentujú zvýšenú úmrtnosť na KVO v meste Krupina, ktoré je 
zásobované pitnými vodami s deficitným obsahom Ca a Mg, približne 3-násobne nižším ako 
v meste Dudince. Na rozdiel od mesta Dudince je mesto Krupina zásobované pitnými vodami 
s deficitným obsahom Ca a Mg a nízkou tvrdosťou (Ca + Mg), ktoré nedosahujú odporúčané 
hodnoty v zmysle Nariadenia vlády SR 496/2010 Z. z. V meste Krupina bola 
zdokumentovaná vyššia relatívna úmrtnosť na choroby obehového systému (ReI.00-I.99 

http://www.geology.sk/geohealth
http://www.geology.sk/%20lifeforkrupina
http://www.geology.sk/%20lifeforkrupina
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v zmysle medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10), a to za obdobie rokov 1993 – 2004 
na úrovni 717,3 úmrtí na 100 000 obyvateľov. V meste Dudince zásobovanom tvrdšou pitnou 
vodou (s vyšším obsahom Ca a Mg) bola úroveň relatívnej úmrtnosti na KVO za dané 
obdobie výrazne nižšia, a to na úrovni 484,1 úmrtí na 100 000 obyvateľov. Hodnoty ReI00-
I99 v meste Krupina výrazne prekračujú aj priemer Slovenskej republiky, ktoré je za dané 
obdobie na úrovni 529,3 úmrtí na 100 000 populáciu.  

Na základe dosiahnutých výsledkov v rámci 1. fázy merania tuhosti ciev a zistených 
významných rozdielov v arteriálnom veku medzi hodnotenými skupinami obyvateľov okresu 
Krupina sme meranie zopakovali na väčšom počte respondentov. Druhá fáza meraní sa 
realizovala na vzorke 100 respondentov, rozdelených na polovicu podľa obsahu Ca a Mg 
v pitnej vode (mäkká, nízko mineralizovaná pitná voda vs. tvrdšia, stredne mineralizovaná 
pitná voda). Do výskumu sme zahrnuli opäť mestá Krupina a Dudince, ako aj okolité obce. 

Súhrnný prehľad o respondentoch zahrnutých do merania tuhosti ciev a kvalite pitných 
vôd z pohľadu obsahu Ca a Mg je uvedený v tab. 1. Plošná distribúcia tvrdosti podzemných 
vôd ako zdroja pitných vôd v rámci okresu Krupina je znázornená na obr. 1. 

 

Tab. 1. Prehľad o respondentoch a kvalite pitných vôd 

1. fáza meraní počet respondentov Ca Mg Ca + Mg 
muži ženy spolu [mg . l–1] [mg . l–1] [mmol . l–1] 

Krupina* 6 16 22 23,6 9,2 0,97 
Dudince** 9 13 22 96,8 21,3 3,29 

2. fáza meraní počet respondentov Ca Mg Ca + Mg 
muži ženy spolu [mg . l–1] [mg . l–1] [mmol . l–1] 

Krupina* 9 16 25 23,6 9,2 0,97 
Horné Mladonice* 6 2 8 22,9 7,2 0,87 
Litava* 5 4 9 21,5 7,4 0,84 
Senohrad* 4 4 8 22,9 5,1 0,78 
Dudince** 2 23 25 96,8 21,3 3,29 
Hontianske Moravce** 2 11 13 86,5 26,8 3,34 
Hontianske Tesáre** 3 9 12 88,2 28,0 3,35 
*oblasť s mäkkou pitnou vodou, **oblasť s tvrdšou pitnou vodou 
 

 
Obr. 1. Tvrdosť podzemných vôd v obciach okresu Krupina (Zdroj: 11) 

http://www.geology.sk/lifeforkrupina
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Meranie pružnosti ciev 
Pojem arteriálna tuhosť (strata pružnosti ciev, tzv. arterial stiffness) sa dostal do 

povedomia iba v posledných rokoch. Je to všeobecný termín, ktorý sa vzťahuje na poškodenie 
cievnych stien, stratu elastickosti ciev alebo zmeny vo vlastnostiach cievnych stien, príp. 
oboch. Vyšetrovanie arteriálnej tuhosti je jednoduchá metóda známa približne 100 rokov, 
pričom v posledných 20 – 25 rokoch sa využíva ako užitočné neinvazívne vyšetrenie v rámci 
prevencie zdravia (1). Markery arteriálnej stiffness: zvýšená rýchlosť pulzovej vlny aorty 
a zvýšený centrálny tlak aorty sú nezávislými prediktormi kardiovaskuláneho rizika. Sú to 
tzv. tkanivové biomarkery artérií. Tieto markery sa ukázali prognosticky lepšie než je tradičné 
meranie tlaku krvi, aj ako biomarkery v krvnom obehu. Okrem toho ich výrazná prediktívna 
hodnota upresňuje hodnotenie rizika stanovovaného na základe tzv. tradičných rizikových 
faktorov. Umožňujú nám pohľad do skutočných patologických procesov prostredníctvom 
hodnotenia straty pružnosti aorty. Zvýšená pulzová reflexia, zvýšený centrálny tlak aorty 
a zvýšená rýchlosť pulzovej vlny aorty pomáhajú stanoviť charakter a mieru poškodenia 
tepien. Postupom veku progreduje poškodenie endotelu a následne narušenie pomeru 
vazokonstrikčných a vazodilatačných mediátorov, to má za následok poškodenie arteriálnej 
elastickosti, čo vedie k strate pružnosti cievnej steny. V určitej časti prípadov dochádza 
k predčasnému rozvoju týchto zmien, čo vedie k progresii aterosklerózy. U náchylných 
pacientov dochádza k predčasnému vaskulárnemu starnutiu (tzv. vascular aging), čo vedie 
k predčasnému rozvoju kardiovaskulánych komplikácií (ischemickej chorobe srdca a rozvoju 
ochorení perifénych tepien). Vaskulárne starnutie môžeme zistiť aj priamo neinvazívnou 
metódou prostredníctvom merania arteriálnej tuhosti, centrálneho tlaku a vlnovej reflexie 
odrážajúcej funkciu endotelu. Meranie sme realizovali tzv. artériografom, prístrojom 
vyvinutým v Maďarsku a patentovaným vo vyše 30 krajinách. Artériograf dokáže jednoducho 
a bez zdravotného rizika merať také fyziologické parametre charakterizujúce stav tepien, 
ktoré sú nezávislé od ostatných známych rizikových faktorov (vek, pohlavie, hodnota tlaku 
krvi, hladina cholesterolu, fajčenie) a ktoré dokážu spoľahlivo zhodnotiť stav 
srdcovocievneho systému a predpovedať riziko komplikácií u asymptomatických, na prvý 
pohľad zdravých osôb. 

Meranie prebieha u pacienta v polohe v ľahu a podobá sa na jednoduché meranie krvného 
tlaku s dodržiavaním štandardných pravidiel (12). Originálna a patentovaná oscilometrická 
metóda, ktorá bola validovaná aj invazívnymi metodikami, získava informácie z pulzových 
kriviek registrovaných na ramene pacienta. Špeciálna, tzv. stop-flow metóda uplatňujúca 
úplnú oklúziu brachiálnej artérie zabraňuje deformácii tlakových kriviek, ktoré sa takto dajú 
dobre analyzovať. Oklúzia ramena trvá iba niekoľko sekúnd. Meranie však dokáže stanoviť 
viac než len samotný systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie 
detegovať celé pulzové krivky, ktoré prakticky zodpovedajú zmenám krvného tlaku. Tieto 
krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál, následne ich počítačový 
program analyzuje. Získaná informácia charakterizuje funkciu malých tepien, tlakové pomery 
v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti srdca (stanovenie bezprostrednej záťaže srdca), 
pružnosť hlavnej tepny zmeraním rýchlosti pulzovej vlny na aorte (PWVao).  
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Na základe hodnôt PWVao je možné následne odvodiť tzv. arteriálny vek jedinca. 
Vyhodnotením viac než 10 000 meraní bol odvodený tzv. stredoeurópsky priemerný 
arteriálny vek, ktorý predstavuje štandard voči ktorému porovnávame namerané výsledky. 
Hodnoty arteriálneho veku a korešpondujúce hodnoty PWVao pre stredoeurópsku populáciu 
sú uvedené v tab. 2. So zvyšujúcim sa vekom sa vplyvom prirodzeného starnutia zvyšujú aj 
hodnoty PWVao. Výpočet arteriálneho veku je integrovaným softvérovým výstupom 
arteriografu. 

 
Tab. 2. Priemerný arteriálny vek stredoeurópskej populácie 

Arteriálny vek 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

PWVao (m/s) 5,35 6 6,6 6,8 7 7,3 7,7 8,3 8,6 8,8 9 
 

V rámci tejto štúdie sme stanovovali pružnosť hlavnej tepny zmeraním rýchlosti pulzovej 
vlny na aorte a následne stanovili tzv. arteriálny vek respondentov. Namerané výsledky sme 
porovnali s priemernými hodnotami stanovenými pre stredoeurópsku populáciu. Arteriálny 
vek sa môže podľa stavu tepien líšiť od skutočného veku. Môže byť vyšší (horší stav tepien), 
ale aj nižší (lepší stav tepien) ako skutočný vek. Rýchlosť pulzovej vlny od 6 m/s do 10 m/s sa 
považuje za hodnoty v norme (12). Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o 
funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena 
tejto tepny – nižšia rýchlosť pulzovej vlny, tým je aorta zdravšia a jej vek je nižší ako fyzický 
vek vyšetrovaného jedinca. 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky merania pružnosti ciev 1. fázy výskumu sú uvedené v tab. 3 a výsledky 2. fázy 
výskumu sú uvedené v tab. 4. Graficky sú znázornené výsledky na obr. 2 a 3 (1. fáza meraní), 
obr. 4 a 5 (2. fáza výskumu) a na obr. 6 (spolu obe fázy). 

Z dosiahnutých výsledkov merania arteriálnej tuhosti vyplývajú rozdiely v arteriálnom 
veku medzi dvomi skupinami respondentov žijúcimi v okrese Krupina v mestách/obciach 
zásobovaných pitnou vodou s rozdielnou tvrdosťou (obsahom Ca, Mg). Tieto rozdiely sme 
zdokumentovali v oboch realizovaných fázach výskumu. Priaznivejší stav ciev pozorujeme 
v oblastiach zásobovaných tvrdšou pitnou vodou v porovnaní s oblasťami zásobovanými 
mäkkou vodou, ktorý sa odráža najmä v menšom počte výskytu patologických prípadov 
s abnormálne vysokými hodnotami PWVao (PWVao > 10 m/s), nižšími rozdielmi medzi 
skutočným a arteriálnym vekom jedincov a priaznivejšími hodnotami arteriálneho veku 
v porovnaní so stredoeurópskym priemerom. 

V 1. fáze meraní malo z 22 respondentov mesta Dudince 10 respondentov arteriálny vek 
vyšší ako skutočný vek, z toho dvaja respondenti mali patologický výsledok (PWVao > 10 
m/s), dvaja respondenti mali priemerný výsledok a 10 respondentov malo nižší arteriálny vek 
ako je stredoeurópsky priemer (tab. 3, obr. 2). V porovnaní s priemernými hodnotami pre 
stredoeurópsku populáciu mali respondenti z mesta Dudince o 3,5 roka nižší arteriálny vek. 
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Tab. 3. Výsledky 1. fázy merania pružnosti ciev v mestách Dudince a Krupina 
Dudince – pitná voda s vyššou tvrdosťou Krupina – pitná voda s nízkou tvrdosťou 

Pohlavie Vek Arteriálny 
vek 

PWVao* 
(m/s) Rozdiel** Pohlavie Vek Arteriálny 

vek 
PWVao* 

(m/s) Rozdiel** 

Muž 38 19 6,55 –19 Muž 35 31 7,01 –4 
Muž 42 18 6,52 –24 Muž 36 26 6,75 –10 
Muž 42 57 8,94 15 Muž 50 61 9,09 11 
Muž 44 13 5,41 –31 Muž 53 63 9,2 10 
Muž 44 17 6,47 –27 Muž 54 51 8,63 –3 
Muž 51 68 10,45 17 Muž 56 70 10,9 14 
Muž 55 42 7,88 –13 Žena 37 38 7,62 1 
Muž 59 48 8,56 –11 Žena 37 33 7,26 –4 
Muž 59 54 8,82 –5 Žena 38 14 5,81 –24 
Žena 32 62 9,09 30 Žena 38 32 7,15 –6 
Žena 35 48 7,57 13 Žena 38 13 5,63 –25 
Žena 35 38 7,69 3 Žena 39 75 12,5 36 
Žena 37 25 6,83 –12 Žena 40 42 7,95 2 
Žena 38 18 6,41 –20 Žena 44 38 7,55 –6 
Žena 38 35 7,38 –3 Žena 45 42 7,85 –3 
Žena 40 20 6,6 –20 Žena 45 52 8,71 7 
Žena 44 45 8,33 1 Žena 52 42 7,73 –10 
Žena 45 54 8,83 9 Žena 52 75 12 23 
Žena 46 36 7,37 –10 Žena 55 54 8,7 –1 
Žena 48 53 8,7 5 Žena 58 73 11,76 15 
Žena 52 62 9,9 10 Žena 59 62 9,12 3 
Žena 57 71 11,11 14 Žena 59 75 12,17 16 

Priem. 
muži 48,2 37,3 7,73 –10,9 Priem. 

muži 47,3 50,3 8,6 3 

Priem. 
ženy 42,1 43,6 8,14 1,5 Priem. 

ženy 46,0 47,5 8,7 1,5 

Priem. 
spolu 44,6 41 7,97 –3,54 Priem. 

spolu 46,4 48,3 8,7 1,91 

Pozn. *PWVao – rýchlosť pulzovej vlny aorty, **rozdiel medzi skutočným a arteriálnym vekom 
 

Na druhej strane, z 22 respondentov mesta Krupina malo 11 respondentov arteriálny vek 
vyšší ako skutočný vek, z toho mali štyria patologický výsledok (PWVao > 10 m/s), 5 
respondentov malo priemerný výsledok a 6 respondentov malo nižší arteriálny vek ako 
stredoeurópsky priemer (tab. 3, obr. 3). V priemere mali respondenti z mesta Krupina 
arteriálny vek o 1,9 roka vyšší ako je stredoeurópsky priemer. 

Na základe porovnania výsledkov 1. fázy merania arteriálnej tuhosti v dvoch skupinách 
respondentov môžeme skonštatovať, že absolútny rozdiel medzi skutočným a arteriálnym 
vekom u obyvateľov zásobovaných mäkkou pitnou vodou (mesto Krupina) je približne o 5,5 
roka vyšší ako u respondentov zásobovaných tvrdšou pitnou vodou (mesto Dudince). Horší 
stav ciev (vyššiu arteriálnu tuhosť) dokumentujeme na základe vypočítaných hodnôt 
arteriálneho veku u respondentov z mesta Krupina, teda oblasti s mäkkou pitnou vodou 
s deficitným obsahom Ca a Mg. 

V 2. fáze meraní malo z 50 respondentov mesta Dudince 18 respondentov arteriálny vek 
vyšší ako skutočný vek, z toho 9 respondentov malo patologický výsledok (PWVao > 10 
m/s), 6 respondentov malo priemerný výsledok a 26 respondentov malo lepší arteriálny vek 
ako je stredoeurópsky priemer (tab. 4, obr. 4). V priemere mali respondenti z mesta Dudince  
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Tab. 4. Výsledky 2. fázy merania pružnosti ciev v mestách Dudince a Krupina a okolitých obciach 
Dudince a okolité obce – pitná voda  

s vyššou tvrdosťou 
Krupina a okolité obce – pitná voda  

s nízkou tvrdosťou 
Pohlavie Vek Arteriálny 

vek 
PWVao* 

(m/s) Rozdiel** Pohlavie Vek Arteriálny 
vek 

PWVao* 
(m/s) Rozdiel** 

Muž 37 28 6,86 –9 Muž 36 32 7,11 –4 
Muž 40 15 6 –25 Muž 36 42 7,85 6 
Muž 41 74 11,49 33 Muž 36 18 6,5 –18 
Muž 42 28 6,9 –14 Muž 36 46 8,31 10 
Muž 43 15 6 –28 Muž 37 42 7,91 5 
Muž 45 44 8,16 –1 Muž 38 66 10 28 
Muž 48 38 7,61 –10 Muž 41 18 6,5 –23 
Žena 35 17 6,25 –18 Muž 41 32 7,11 –9 
Žena 35 18 6,43 –17 Muž 45 16 6,09 –29 
Žena 35 41 7,75 6 Muž 45 28 6,72 –17 
Žena 36 38 7,65 2 Muž 48 64 9,51 16 
Žena 37 32 7,21 –5 Muž 48 42 7,91 –6 
Žena 37 25 6,72 –12 Muž 49 17 6,24 –32 
Žena 37 28 6,9 –9 Muž 51 21 6,63 –30 
Žena 37 44 8,12 7 Muž 52 17 6,35 –35 
Žena 38 52 8,73 14 Muž 52 30 7,01 –22 
Žena 39 22 6,63 –17 Muž 52 68 10,36 16 
Žena 39 14 5,83 –25 Muž 53 63 9,39 10 
Žena 39 31 7,06 –8 Muž 56 65 9,68 9 
Žena 41 49 8,62 8 Muž 56 66 9,82 10 
Žena 41 56 8,93 15 Muž 56 75 13,94 19 
Žena 42 33 7,31 –9 Muž 58 11 5,38 –47 
Žena 42 37 7,44 –5 Muž 58 38 7,55 –20 
Žena 42 51 8,67 9 Muž 58 72 11,38 14 
Žena 43 31 7,04 –12 Žena 36 11 5,38 –25 
Žena 43 16 6,13 –27 Žena 37 13 5,66 –24 
Žena 44 13 5,56 –31 Žena 40 45 8,25 5 
Žena 44 16 6,09 –28 Žena 41 26 6,88 –15 
Žena 45 42 7,9 –3 Žena 41 21 6,59 –20 
Žena 46 43 8,08 –3 Žena 44 57 8,99 13 
Žena 46 38 7,58 –8 Žena 44 38 7,59 –6 
Žena 47 30 7 –17 Žena 44 74 11,7 30 
Žena 49 48 8,55 –1 Žena 44 47 8,34 3 
Žena 49 71 10,89 22 Žena 45 60 9,12 15 
Žena 50 64 9,45 14 Žena 46 47 8,35 1 
Žena 50 73 11,25 23 Žena 47 42 7,84 –5 
Žena 50 33 7,32 –17 Žena 47 57 8,89 10 
Žena 52 67 10,16 15 Žena 48 74 11,53 26 
Žena 53 41 7,69 –12 Žena 48 75 12 27 
Žena 53 66 9,84 13 Žena 48 72 11,33 24 
Žena 54 68 10,26 14 Žena 52 67 10,23 15 
Žena 54 74 11,67 20 Žena 53 42 7,84 –11 
Žena 56 74 11,67 18 Žena 53 75 12,5 22 
Žena 56 64 9,62 8 Žena 53 75 13,07 22 
Žena 57 52 8,7 –5 Žena 54 74 11,95 20 
Žena 57 75 12,14 18 Žena 55 75 12,25 20 
Žena 58 68 10,32 10 Žena 57 66 9,8 9 
Žena 59 29 6,98 –30 Žena 57 75 14 18 
Žena 59 60 9,07 1 Žena 59 74 11,88 15 
Žena 59 27 6,76 –32 Žena 60 68 10,5 8 

Priemer 
muži 42,3 34,6 7,6 –7,7 Priemer 

muži 47,4 41,2 8,1 0,6 
Priemer 

ženy 46,2 43,5 8,2 –2,6 Priemer 
ženy 48,2 55,8 9,7 1,0 

Priem. 
spolu 45,6 42,3 8,1 –3,36 Priem. 

spolu 47,8 48,8 9 0,96 

Pozn. *PWVao – rýchlosť pulzovej vlny aorty, **rozdiel medzi skutočným a arteriálnym vekom 
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Obr. 2. Porovnanie arteriálneho veku respondentov v Dudinciach so stredoeurópskym priemerom  

– 1. fáza meraní 
 

 
Obr. 3. Porovnanie arteriálneho veku respondentov v Krupine so stredoeurópskym priemerom – 1. fáza meraní 

 

 
Obr. 4. Porovnanie arteriálneho veku respondentov v Dudinciach so stredoeurópskym priemerom 

– 2. fáza meraní 
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Obr. 5. Porovnanie arteriálneho veku respondentov v Krupine so stredoeurópskym priemerom – 2. fáza meraní 

 
 

 
Obr. 6. Porovnanie arteriálneho veku respondentov žijúcich v oblastiach zásobovaných tvrdšou a mäkkou pitnou 

vodou so stredoeurópskym priemerom – 1. a 2. fáza meraní spolu 
 

a okolitých obcí (Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre) arteriálny vek približne o 3,4 roka 
nižší ako je stredoeurópsky priemer. 

Na druhej strane v oblasti s mäkkou pitnou vodou (mesto Krupina a okolité obce – Horné 
Mladonice, Litava a Senohrad) z 50 respondentov malo 28 respondentov arteriálny vek vyšší 
ako skutočný vek, z toho 15 respondentov malo patologický výsledok (PWVao > 10 m/s), 2 
respondenti mali priemerný výsledok a 20 respondentov malo nižší arteriálny vek ako je 
stredoeurópsky priemer (tab. 4, obr. 5). V priemere mali respondenti z mesta Krupina 
arteriálny vek o 0,96 roka vyšší ako je stredoeurópsky priemer. Hodnoty PWVao sú vo 
všeobecnosti vyššie v porovnaní s hodnotami PWVao nameranými u respondentov 
z kontrolnej skupiny (z oblastí s tvrdšou vodou).  

Na základe porovnania výsledkov 2. fázy merania arteriálnej tuhosti u dvoch skupín 
respondentov žijúcich v mestách zásobovaných rôzne tvrdou pitnou vodou môžeme 
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skonštatovať, že absolútny rozdiel medzi skutočným a arteriálnym vekom u obyvateľov 
zásobovaných mäkkou pitnou vodou je približne o 4,3 roka vyšší ako u respondentov 
zásobovaných tvrdšou pitnou vodou. Dosiahnuté výsledky potvrdili stav zistený v 1. fáze 
meraní. Tento sa prejavuje vo vyšších hodnotách PWVao (zníženej pružnosti), vyššom počte 
patologických prípadov a následne aj vo vyššom arteriálnom veku respondentov 
zásobovaných mäkkou pitnou vodou v porovnaní s ich skutočným vekom. 

Rozdiel medzi skutočným a arteriálnym vekom respondentov z oboch hodnotených 
oblastí s rôznou tvrdosťou pitných vôd, zahŕňajúc všetkých 144 respondentov, ktorí sa 
zúčastnili merania arteriálnej tuhosti, dokumentuje obr. 6. Výsledky indikujú potenciálny 
vplyv mäkkých pitných vôd na stav ciev obyvateľov, ktorý sa odráža najmä vo väčšom počte 
výskytu extrémnych hodnôt PWVao a následne vo vyššom arteriálnom veku respondentov 
a jeho väčšou odchýlkou od hodnôt stanovených pre stredoeurópsku populáciu. V dvoch 
skupinách respondentov žijúcich v obciach zásobovaných rôzne tvrdou pitnou vodou môžeme 
skonštatovať, že absolútny rozdiel medzi skutočným a arteriálnym vekom u obyvateľov 
zásobovaných mäkkou pitnou vodou je v priemere (1. + 2. fáza merania) o 4,9 roka vyšší ako 
u respondentov zásobovaných tvrdšou pitnou vodou. 

Z hľadiska pohlavia pozorujeme určité rozdiely v arteriálnom a skutočnom veku mužov 
a žien, avšak dosiahnuté výsledky považujeme len za indikatívne, vzhľadom na rôzne 
zastúpenie mužov a žien v oboch hodnotených skupinách a ich rôznorodú vekovú štruktúru 
(náhodný výber respondentov). Vzájomné porovnanie rozdielov v arteriálnom veku medzi 
mužmi a ženami z mesta Dudince a mesta Krupina v 1. fáze meraní indikuje podobný stav u 
žien s rovnakým priemerným rozdielom medzi skutočným a arteriálnym vekom a zároveň 
horším ako je priemer stredoeurópskej populácie (+1,5 roka). V prípade mužov pozorujeme 
výrazne lepší stav v prípade respondentov z mesta Dudince zásobovaných tvrdšou pitnou 
vodou (nízky arteriálny vek) a na druhej strane zhoršený stav u mužov z mesta Krupina, ktorý 
sa odráža v priemere o 3 roky vyššom arteriálnom veku v porovnaní so stredoeurópskou 
populáciou (tab. 3). Výsledky 2. fázy meraní potvrdili priaznivý stav ciev v oblastiach 
zásobovaných tvrdšou vodou, a to u oboch pohlaví, ktorý sa odráža v nižšom priemernom 
arteriálnom veku v porovnaní so skutočným vekom respondentov (–7,7 roka u mužov, –2,6 
roka u žien). V oblastiach s mäkkou pitnou vodou boli u oboch pohlaví namerané vyššie 
priemerné rýchlosti pulzovej vlny (tab. 4) v porovnaní s kontrolnou skupinou respondentov (s 
tvrdšou vodou), pričom u žien tieto dosiahli hodnotu až 9,7 m/s. 

 
Záver 

Okres Krupina patrí medzi okresy Slovenskej republiky s dlhodobo pozorovaným 
zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva, najmä zvýšenou úmrtnosťou na 
kardiovaskulárne ochorenia. Zároveň patrí medzi okresy SR zásobované nízko 
mineralizovanou pitnou vodou s deficitným obsahom esenciálnych makroprvkov – Ca a Mg. 
Potenciálny vzťah medzi tvrdosťou pitných vôd a pružnosťou ciev obyvateľov okresu 
Krupina sme analyzovali prostredníctvom merania tuhosti ciev ako neinvazívnej metódy, 
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ktorá umožňuje odhadnúť starnutie ciev a prognosticky zhodnotiť stav kardiovaskulárneho 
(cievneho) systému jedinca. Na vzorke celkovo 144 respondentov náhodne vybraných a 
rozdelených do dvoch skupín podľa tvrdosti pitnej vody v rámci okresu sme realizovali 
meranie tuhosti ciev za účelom zistenia rozdielov v stave ciev – ich pružnosti a rozdielov v 
arteriálnom veku respondentov. Hlavné rozdiely vo výsledkoch merania tuhosti ciev v 
oblastiach s mäkkou pitnou vodou v porovnaní s kontrolnou skupinou zásobovanou tvrdšou 
pitnou vodou boli nasledovné: vyšší počet patologických prípadov s vysokou rýchlosťou 
pulzovej vlny aorty (PWVao > 10 m/s), vyšší počet jedincov s vyššou tuhosťou ciev/stratou 
pružnosti ciev (vyššie hodnoty PWVao) v porovnaní s priemernými hodnotami pre 
stredoeurópsku populáciu a vyšší arteriálny vek v porovnaní so skutočným vekom 
respondentov. 

U respondentov z oblastí zásobovaných tvrdšou pitnou vodou s obsahom Ca a Mg a Ca + 
Mg na úrovni odporúčaných hodnôt v zmysle slovenskej legislatívnej úpravy pre pitnú vodu 
pozorujeme v priemere nižšie hodnoty arteriálneho veku v porovnaní so stredoeurópskym 
priemerom (–3,5 roka v 1. fáze a –3,4 roka v 2. fáze výskumu). U respondentov z oblastí 
okresu Krupina zásobovaných mäkkou pitnou vodou s deficitným obsahom Ca a Mg je stav 
ciev vyjadrený formou tzv. arteriálneho veku v porovnaní so stredoeurópskym priemerom 
mierne horší (+1,9 roka v 1. fáze a +0,96 roka v 2. fáze výskumu). Absolútny rozdiel medzi 
skutočným a arteriálnym vekom medzi dvomi hodnotenými skupinami respondentov (mäkká 
vs. tvrdšia voda) je v priemere takmer 5 rokov (5,5 a 4,3 roka v dvoch fázach meraní).  

Dosiahnuté výsledky merania tuhosti ciev z oboch fáz výskumu podporujú predpoklad 
potenciálne negatívneho vplyvu nepriaznivého geologického prostredia, ktoré sa odráža 
v nízkej mineralizácií a tvrdosti pitných vôd (obsahoch Ca a Mg) na zdravotný stav 
obyvateľstva okresu Krupina. Môžeme skonštatovať, že nízke obsahy Ca a Mg, resp. Ca + 
Mg v pitných vodách sa negatívne odrážajú na stave ciev miestnych obyvateľov okresu 
Krupina, vyššej arteriálnej tuhosti a vyššom arteriálnom veku. 
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Nanotechnológie sa v posledných rokoch začali používať takmer v každom odvetví 
priemyslu a služieb a široké použitie majú dnes aj v najrôznejších oblastiach novodobej 
medicíny. S prirodzeným rozvojom nanotechnológií sa zvyšuje aj profesionálna a 
environmentálna expozícia nanočasticiam, ktorej následky na zdravie nie sú celkom overené.  

Nanočastice magnetitu sa používajú v mnohých oblastiach, no najmä v medicíne – v 
diagnostike a terapii, napríklad pri cielenom doručovaní liečiva, hypertermálnej terapii 
nádorov, oprave tkaniva a pod. V medicínskej oblasti sa v súčasnej dobe nanočastice 
magnetitu považujú za pomerne inertné nosiče a používajú sa pre terapeutické a diagnostické 
farmaká, pričom sa predpokladá aj ich intravenózne podávanie. Keďže majú nano rozmery, 
prenikajú rôznymi membránami a dostávajú sa tak z krvného riečiska do iných orgánov v tele. 
Z toho dôvodu sme sa v našej práci zaoberali vplyvom expozície nanočastíc Fe3O4 (v dávke 
10 % z LD50 = 3,64 mg/kg telesnej hmotnosti experimentálneho zvieraťa) instilovaných i. v. 
do chvostovej vény laboratórnym potkanom na respiračný trakt (vybrané zápalové a 
cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže – BAL) (1, 2, 3).  

Cieľom práce bolo zistiť, či intravenózne podané nanočastice Fe3O4 (v dávke 10 % z 
LD50 = 3,64 mg/kg telesnej hmotnosti experimentálneho zvieraťa) prechádzajú cez cievny 
systém do respiračného traktu, a ak áno, ako ovplyvňujú vybrané zápalové a cytotoxické 
parametre BAL. 

 
Materiál a metódy  

Nanočastice magnetitu (Fe3O4) obalené oleátom sodným sú kryštály s osemstennou 

                                                           
1 Práca bola podporená EU projektom Nano Test (7 FP), No.19-40-10 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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štruktúrou, ktoré majú vysokú rýdzosť – viac ako 99 %. Ich rozmery sú v rozmedzí 14 – 
51 nm.  

Suspenziu nanočastíc magnetitu – Fe3O4, ktoré boli potiahnuté oleátom sodným a 
rozptýlené vo fyziologickom roztoku, ktorý obsahoval 10 objemových % potkanieho séra v 
dávke: 10 % z LD50 = 3,64 mg/kg telesnej hmotnosti zvieraťa, sme i. v. (intravenózne) 
injekčnou striekačkou vpravili do chvostovej vény samičkám Wistar potkanov.  

Vybrané zápalové a cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže:  
− diferenciálny obraz BAL buniek (% AM; % PMN; % Ly), 
− nezrelé formy AM, 
− percento dvoj a viacjadrových buniek,  
− fagocytovú aktivitu AM a  
− viabilitu AM  

sme vyšetrili v dvoch časových fázach, a to 1 a 28 dní po intravenóznom podaní suspenzie do 
chvostovej vény potkanov. Získané výsledky sme porovnali s kontrolnou skupinou. V každej 
skupine bolo 8 zvierat – samičiek W-potkanov. Výsledky sme štatisticky spracovali v 
programe SPSS vo verzii 19. 

 
Výsledky 
 

Tab. 1. Porovnanie výsledkov zápalových parametrov exponovanej skupiny (Fe3O4 ) voči kontrole po 1. a 28. dni 
od i. v. podania 

Parametre BAL Kontrolná skupina  
1 deň 

Fe3O4  
1 deň 

Kontrolná skupina  
28 dní 

Fe3O4  
28 dní 

D
ife

re
nc

iá
ln

y 
ob

ra
z 

AM (%) 98,380 (± 0,460) 82,000 (± 
3,076) ↓*** 98,430 (± 0,812) 95,750 (± 

0,921) ↓ * 

PMN (%) 0,500 (± 0,267) 9,880 (± 
2,503) ↑ *** 0,140 (± 0,143) 1,250 (± 

0,313) ↑ * 

Ly (%) 1,130 (± 0,295) 8,130 (± 
1,445) ↑ *** 1,430 (± 0,685) 3,000 (± 

0,732) ↑ NS 

NS – nesignifikantný štatistický rozdiel; ↓ – zníženie hodnôt; ↑ – zvýšenie hodnôt; *p < 0,05; *** p < 0,001; 
Číselné hodnoty predstavujú priemery a stredné chyby priemeru  

 
Štatistiky významný rozdiel AM (p < 0,001) sme zistili medzi exponovanou skupinou 

a kontrolou už po 1-dňovej expozícii Fe3O4, kde vidieť významný pokles počtu AM 
v exponovanej skupine laboratórnych potkanov, ktorý možno odôvodniť znížením 
obranyschopnosti vplyvom pôsobenia nanočastíc (tab. 1). Po 28-dňovej expozícii sa rozdiel 
výrazne mení a podiel počtu AM v exponovanej skupine vzrastá a posúva sa do pásma 
kontrolných hodnôt. Napriek tomu je stále medzi kontrolnou a exponovanou skupinou 
štatisticky významný rozdiel (p < 0,05). Nárast počtu AM možno vysvetliť postupnou 
prirodzenou obranou organizmu. Zistili sme aj štatisticky významný rozdiel (p < 0,01) medzi 
exponovanými skupinami v dvoch časových fázach (1. deň a 28. deň). 
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Tab. 2. Porovnanie výsledkov zápalových parametrov exponovaných skupín po 1. a 28. dni od i.v. podania 
navzájom 

Parametre BAL Fe3O4 – 1 deň Fe3O4 – 28 dní 

Diferenciálny 
obraz 

AM (%) 82,000 (± 3,076) 95,750 (± 0,921) ↑ ** 

PMN (%) 9,880 (± 2,503) 1,250 (± 0,313) ↓ *** 

Ly (%) 8,130 (± 1,445) 3,000 (± 0,732) ↓ *** 

NS – nesignifikantný štatistický rozdiel; ↓ – zníženie hodnôt; ↑ – zvýšenie hodnôt; ** p < 0,01;*** p < 0,001; 
Číselné hodnoty predstavujú priemery a stredné chyby priemeru  

 
V exponovanej skupine sme pozorovali po 1-dňovej expozícii štatisticky významný nárast 

(p < 0,001) podielu lymfocytov v porovnaní s kontrolnou skupinou. 28 dní po expozícii sa ich 
počet výrazne znižuje – voči kontrole je rozdiel nevýznamný. Pri porovnaní exponovaných 
skupín v oboch časových fázach sme zistili štatisticky významný rozdiel (p < 0,001) v počte 
lymfocytov – znížený v subakútnej fáze.  

V diferenciálnom obraze BAL buniek sme zaznamenali štatisticky významný nárast počtu 
polymorfonukleových leukocytov najmä v exponovanej skupine po 1-dňovej (p < 0,001) 
expozícii nanočasticiam Fe3O4 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Po 28-dňovej expozícii sa 
podiel PMN v exponovanej skupine voči kontrole zvýšil len na hladinu významnosti p < 0,05. 
Pri porovnaní výsledkov exponovaných skupín navzájom sme zaznamenali štatisticky 
významné zníženie podielu PMN (p < 0,001) po 28 dňovej expozícii (tab. 2). Skorý nárast 
polymorfonukleových leukocytov charakterizuje prítomnosť cudzorodého materiálu – 
v našom prípade nanočastíc Fe3O4 v pľúcach a odznievajúci zápalový proces po 28 dňoch.  

 
Tab. 3. Porovnanie výsledkov zápalových a cytotoxických parametrov exponovanej skupiny (Fe3O4 ) voči 
kontrole po 1. a 28. dni od i. v. podania 

Parametre BAL Kontrolná skupina  
1 deň 

Fe3O4  
1 deň 

Kontrolná skupina  
28 dní 

Fe3O4  
28 dní 

Nezrelé formy AM 
(%) 13,500 (± 1,239) 20,130 

(± 2,819) ↑ * 12,290 (±1,539) 15,630 
(± 2,121) ↑ NS 

Dvoj a viac jadrové 
AM (%) 0,750 (± 0,313) 2,880 

(± 0,295) ↑ *** 1,000 (±0,218) 1,380 
(± 0,263) ↑ NS 

Viabilita žijúcich 
AM (%) 79,500 (± 2,027) 56,130 

(± 4,760) ↓ *** 68,570 (±4,208) 62,000 
(± 2,457) ↓ NS 

Fagocytová aktivita 
AM (%) 50,130 (± 1,109) 39,880 

(± 2,083) ↓ *** 18,860 (±1,857) 23,130 
(± 2,608) ↑ NS 

NS – nesignifikantný štatistický rozdiel; ↓ – zníženie hodnôt; ↑ – zvýšenie hodnôt; *p < 0,05;*** p < 0,001; 
Číselné hodnoty predstavujú priemery a stredné chyby priemeru  
 

Štatisticky významný nárast (p < 0,001) počtu dvoj- a viacjadrových alveolárnych 
makrofágov v exponovanej skupine voči kontrole sme zistili 1 deň po expozícii 
a nesignifikantný rozdiel po 28-dňovej expozícii. Pri porovnaní exponovaných skupín 
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navzájom sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel (p < 0,01) – zníženie podielu dvoj- 
a viacjadrových AM po 28-dňovej expozícii (tab. 3, 4).  
 
Tab. 4. Porovnanie výsledkov zápalových a cytotoxických parametrov exponovaných skupín po 1. a 28. dni od i. 
v. podania navzájom 

NS – nesignifikantný štatistický rozdiel; ↓ – zníženie hodnôt; ↑ – zvýšenie hodnôt; **p < 0,01; ***p < 0,001; 
Číselné hodnoty predstavujú priemery a stredné chyby priemeru  
 

Percentuálny podiel nezrelých AM sa zvýšil v oboch skupinách, ale významne (p < 0,05) 
len po jednodňovej expozícii. Tento vzrast napovedá o prirodzenej reakcii organizmu na 
prebiehajúce zápalové procesy v pľúcach, a o potrebnom doplnení AM v obrannom procese.  

Fagocytová aktivita alveolárnych makrofágov sa štatisticky významne znížila 
v exponovanej skupine (p < 0,001) po 1-dňovej expozícii voči kontrole. Po 28-dňovej 
expozícii došlo k približnému vyrovnaniu hodnôt v porovnaní s kontrolou. Medzi 
exponovanými skupinami sme zaznamenali štatisticky významný pokles aktivity fagocytov (p 
< 0,001) po 28-dňovej expozícii (tab. 4).  

Výsledky viability AM poukázali na štatisticky významný rozdiel (p < 0,001) – zníženie 
podielu živých buniek v exponovanej skupine v porovnaní s kontrolnou po 1-dňovej 
expozícii. Po 28-dňovej expozícii výsledky viability AM v porovnaní s kontrolou neboli 
významne rozdielne. Tak isto sme nezistili významný rozdiel výsledkov pri porovnaní 
exponovaných skupín navzájom v oboch časových úsekoch.  

 
Diskusia  

Nanočastice (častice, ktoré majú aspoň jeden rozmer menší než 100 nm a ultrajemné 
častice, ktorých všetky rozmery sú menšie než 100 nm) majú pre svoje nano rozmery úplne 
iné vlastnosti, než častice toho istého materiálu, ale napr. s veľkosťou mikrometrov (5). Pre 
svoje danosti majú široké použitie ako nanotechnológie alebo nanomateriály v mnohých 
odvetviach, napr. v strojárenstve, stavebníctve, elektronike, elektrotechnike, textilnom, 
chemickom, automobilovom, vojenskom, kozmickom, potravinárskom, farmaceutickom 
priemysle a v nemalej miere majú zastúpenie aj v medicíne. Pri profesionálnej expozícii sú 
zamestnanci vystavení nanočasticiam pri ich samotnej výrobe, ale aj pri balení, čistení 
a údržbe nanomateriálov a produktov z nich.  

Použitie nanočastíc je široké, a z toho dôvodu je potrebné, aby spĺňali požiadavky kladené 
na ich nezávadnosť. V súčasnosti existuje len obmedzené množstvo údajov o možnom 
riziku/bezpečnosti niektorých NP pre človeka a ekosystém. Preto ich účinky skúmajú vedci po 
celom svete. Niektoré práce naznačujú, že expozícia nanočasticiam, vzhľadom na ich 
selektivitu a vyššiu aktivitu, môže pôsobiť negatívne – ich účinkom môže dôjsť k poškodeniu 

Parametre BAL Fe3O4 – 1 deň Fe3O4 – 28 dní 
Nezrelé formy AM (%) 20,130 (± 2,819) 15,630 (± 2,121) ↓ NS 
Dvoj a viac jadrové AM (%) 2,880 (± 0,295) 1,380 (± 0,263) ↓ ** 
Viabilita žijúcich AM (%) 56,130 (± 4,760) 62,000 (± 2,457) ↑ NS 
Fagocytová aktivita AM (%) 39,880 (± 2,083) 23,130 (± 2,608) ↓ *** 
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jednotlivých orgánov (4). Aj preto možno predpokladať, že nanomateriály sa čoskoro stanú 
vážnou témou v oblasti ochrany zdravia. 

Keďže je hlavná cesta vstupu nanočastíc do organizmu inhalácia, mnohé práce sa týkajú 
respiračnej toxicity. Pľúca sú najčastejším cieľovým orgánom. Riziko kardiovaskulárnych 
a respiračných ochorení ultrajemných častíc na zvieratách preukázal Schwarze so 
spolupracovníkmi (6). 

Rao a kolektív (7) zistili zvýšenú produkciu cytokínov v pľúcnych epiteliálnych bunkách 
a pľúcnom tkanive po expozícii nanočasticiam, čo tiež svedčí o prebiehajúcich patologických 
dejoch. 

Lin a kol. (8) tiež dokázali, že intratracheálna instilácia nanočastíc môže indukovať 
zápalové reakcie a spôsobiť poškodenie pľúc. 

Vplyv a potenciálny vplyv nanočastíc na mnohé orgány ľudského tela po inhalácii [mozog 
(Parkinsonova, Alzheimerova choroba), pľúca (astma, bronchitída, pľúcna rakovina), 
obehový systém (ateroskleróza, zúženie ciev, trombus, vysoký krvný tlak), srdce (arytmie a 
iné ochorenia srdca), lymfatický systém (Kaposiho sarkóm), ďalšie orgány (choroby pečene a 
obličiek neznámeho pôvodu)] uvádzajú vo svojej práci Rupová a Skřehot (9). 

Z toxikologického hľadiska významnú úlohu pri expozícii nanočasticiam majú alveolárne 
makrofágy (AM). Nachádzajú sa v alveolárnom priestore a ich úlohou je odstraňovanie 
cudzorodých látok z pľúc, teda zohrávajú obrannú funkciu. Alveolárne makrofágy tvoria 
95 % pľúcnych buniek. Zmena počtu makrofágov alebo ich funkcie odzrkadľuje stav 
poškodenia pľúcneho tkaniva a prebiehajúce procesy. 

V aktivovanom stave AM uvoľňujú mnohé zápalové mediátory, cytokíny, rastové faktory 
a reaktívne kyslíkové radikály, a tak za určitých podmienok prispievajú k poškodeniu 
pľúcneho tkaniva (pri dlhodobom pôsobení noxy). Dlhodobý oxidačný stres môže spôsobiť 
apoptózu a nekrózu (10). 

Zníženie podielu AM, fagocytovej aktivity a viability môže mať za následok oslabený 
clearens inhalovaných častíc a zapríčinenie zvýšenej koncentrácie inhalovanej škodliviny. 
V našej práci sme štatisticky významné zníženie AM po expozícii Fe3O4 zaznamenali v oboch 
časových úsekoch, ale významné zníženie viability a fagocytovej aktivity len v akútnej fáze.  

 
Záver  

- Experimentálna práca priniesla poznatky o vplyve nanočastíc magnetitu na respiračný 
trakt po intravenóznej instilácii, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie štúdie a 
následný odhad zdravotného rizika pri expozícii nanočasticiam Fe3O4 u ľudí.  

- Zistili sme vplyv expozície nanočasticiam Fe3O4 na vybrané cytotoxické a zápalové 
parametre bronchoalveolárnej laváže v dvoch časových fázach, a to 1 deň a 28 dní po 
intravenóznom podaní Fe3O4 do chvostovej vény laboratórnym Wistar potkanom.  
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- Zistením, že všetky vyšetrené BAL parametre boli významne ovplyvnené – najmä v 
akútnej fáze (dôkaz vzniku zápalu a cytotoxického poškodenia), sme dokázali schopnosť 
nanočastíc Fe3O4 prechádzať po intravenóznom podaní do respiračného traktu.  

- V subakútnej fáze (28 dní) sa štatisticky významný rozdiel potvrdil len v dvoch 
parametroch (v diferenciálnom obraze percentuálneho podielu AM a PMN, ktoré sa však 
dostávali do normálnych hodnôt). Dôležitý je aj tento poznatok, nakoľko zistené výsledky 
napovedajú o eliminácii nanočastíc Fe3O4 z organizmu po 28 dňoch od podania. Iná by 
mohla nastať situácia, keby organizmus bol exponovaný priebežne dlhodobo.  

- Naše výsledky, ako aj výsledky iných štúdií dokazujú, že nanočastice sú schopné vyvolať 
negatívne zmeny v organizme. Avšak celkové zhodnotenie zdravotného rizika, ktoré 
nanočastice jednoznačne predstavujú, bude zložitý kontinuálny proces, ku ktorému by 
mohli napomôcť aj naše výsledky poskytujúce informácie o toxicite nanočastíc.  
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SCHOPNOSŤ KMEŇA LACTOBACILLUS PLANTARUM LS/07 MODIFIKOVAŤ 
AKTIVITU ČREVNÝCH ENZÝMOV V PREVENCII CHRONICKÝCH CHORÔB1 

 
 

E. Hijová 

Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 

 
 

Symbiotické interakcie medzi rezidentnými mikroorganizmami a tráviacim traktom 
prispievajú k udržaniu črevnej homeostázy. Črevná mikroflóra účinkuje ako skutočný orgán. 
Zmeny v mikrobióme spôsobené zmenami životného prostredia u ľudí, ale aj zvierat 
(napríklad diéta, antibiotiká, xenobiotiká, stres, vírusové, bakteriálne, parazitárne infekcie a 
veku) však môžu spôsobiť významné zmeny v zložení črevnej mikroflóry (11). Narušenie 
črevnej mikroflóry – dysbióza zvýši náchylnosť jedinca k infekciám a chorobám. Rôzne 
druhy mikrobiálneho osídlenia spojené s chorobným stavom v porovnaní so zdravými 
kontrolami boli zdokumentované, hoci sa nepreukázala príčinná súvislosť. Aj mikrobiálne 
osídlenie zdravého jedinca je veľmi ťažko definovať. Ak by sme poznali definíciu zdravej 
mikroflóry, poskytla by vzor pre intervenciu na udržanie všeobecného zdravia populácie 
a zlepšenie zdravotného stavu ľudí vykazujúcich narušenú mikroflóru u chorôb sposôbujúcich 
tieto narušenia. Dysbióza negatívne ovplyvňuje hostiteľský organizmu prostredníctvom 
kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien v zložení črevnej mikroflóry, mení jej metabolickú 
aktivitu a miestnu distribúciu a hrá veľmi dôležitú úlohu v patogenéze chronických ochorení. 
V dôsledku toho dochádza v gastrointestinálnom trakte k narušeniu črevnej priepustnosti, 
zvýšenému prechodu lipopolysacharidov odvodených z gram-negatívných baktérií do 
krvného obehu, endotoxémii a zápalu, čo vedie k metabolickým poruchám a chronickým 
ochoreniam (5). Produkcia biologicky aktívnych karcinogénnych látok z faktorov prostredia 
(diéta, chemické látky) môže byť dôsledkom aktivácie enzýmov. Posúdenie aktivity črevných 
enzýmov sa často používa na preukázanie zmien v hrubom čreve, čím sa poskytujú dodatočné 
informácie o účinku diétnej intervencie na moduláciu črevnej mikroflóry (3, 6). 

V tejto štúdii sme hodnotili vplyv dlhodobého podávania probiotického kmeňa 
Lactobacillus plantarum LS/07 v prevencii aterosklerózy vyvolanej diétou s vysokým 

                                                 
1 Práca bola podporená Výskumnou agentúrou SR projektami s kódmi ITMS 26220120058, ITMS 
26220220104, ITMS 26220220152 a grantmi VEGA 1/0309/16 a VEGA 1/0896/15. 
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obsahom tuku v prevencii chemicky indukovanej rakoviny hrubého čreva a pri prevencii 
dysbiózy vyvolanej antibiotickou liečbou na aktivitu enzýmov β-glukuronidázy, β-
glukozidázy a β-galaktozidázy. 

 
Materiál a metódy 

Experimentálny dizajn 
Experimenty na zvieratách boli realizované v súlade so zásadami uvedenými v zákonoch 

č. 377/2012 a č. 436/2012 SR, schválené Etickou komisiou LF UPJŠ a Štátnou veterinárnou a 
potravinovou správou SR. Samce potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 6 týždňov (n = 
120) s priemernou počiatočnou hmotnosťou 166 g ± 12 g boli v priebehu experimentu 
umiestnené v Laboratóriu výskumných bio-modelov Lekárskej fakulty UPJŠ (SK PC 4013). 

Potkany boli rozdelené do nasledujúcich skupín: 

1. kontrolné skupiny – K (kontrolná skupina), AT (aterosklerotická skupina), C 
(karcinogénna skupina),  

2. antibiotické/dysbiotické skupiny – K+ATB (kontrolná antibiotická skupina), AT+ATB 
(aterosklerotická skupina v kombinácii s antibiotikami), C+ATB (karcinogénna skupina 
v kombinácii s antibiotikami),  

3. probiotické skupiny – K+PRO (kontrolná probiotická skupina), AT+PRO 
(aterosklerotická skupina v kombinácii s probiotikom), C+PRO (karcinogénna skupina 
v kombinácii s probiotikom), 

4. kombinované skupiny (antibiotická+probiotická) – K+ATB+PRO (kontrolná skupina 
s antibiotikom a probiotikom), AT+ATB+PRO (aterosklerotická skupina s antibiotikom a 
probiotikom) a C+ATB+PRO (karcinogénna skupina v kombinácii s antibiotikom a 
probiotikom). 

Počas celého experimentu 25 týždňov mali zvieratá voľný prístup k vode a boli denne 
vážené a klinicky sledované. Kontrolné skupiny boli kŕmené konvenčnou diétou (Snina, SR) 
samostatne alebo v kombinácii s antibiotikom (ATB), probiotikom (PRO), azoxymetánom 
(AZO). AT skupiny boli kŕmené vysokotukovou diétou obohatenou o 10 % tuku a 0,5 % 
cholesterolu individuálne alebo v kombinácii s PRO a ATB. Karcinogénne skupiny 
individuálne alebo v kombinácii s PRO, ATB dva týždne po začatí kŕmenia konvenčnou 
diétou dostali azoxymetán (Sigma Aldrich, USA) v dávke 15 mg/kg i.p. dvakrát v týždňovom 
intervale. Dysbiotické/antibiotické skupiny denne dostávali kombináciu antibiotík 
metronidazol (Medana Pharma SA, Poľsko) v dávke 60 – 350 mg/l a amoxicilin (Sandoz 
GmbH, Rakúsko) v dávke 140 – 500 mg/l, pričom denná dávka bola vypočítaná na základe 
celkového množstva koliformých baktérii. Probiotické skupiny mali konvenčnú alebo 
vysokotukovú diétu doplnenú o probiotikum – probiotický kmeň Lactobacillus plantarum 
LS/07 v dávke 7,5×108

 CFU laktobacilov v objeme 75 µl dennou aplikáciou per os. Po 
ukončení experimentu boli zvieratá usmrtené aplikáciou celkovej anestézie (Zoletil 50 inj. 
sicc. ad us. vet., v dávke 50 mg/kg živej hmotnosti, i.m., Virbac S.A., Francúzsko 
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v kombinácii s Xylazínom v dávke 15 mg/kg živej hmotnosti, i.m., RIEMSER, Spolková 
republika Nemecko). Následne bol odobratý biologický materiál – črevný obsah na potrebné 
biochemické stanovenia.  

Meranie aktivity bakteriálnych enzýmov – aktivita glykolytických bakteriálnych enzýmov 
β-glukuronidázy (β-GLUKUR), β-glukozidázy (β-GLU), a β-galaktozidázy (β-GAL) bola 
stanovená v črevnom obsahu spektrofotometricky na základe stupňa uvoľneného p- 
nitrofenolu (PNP) zo substrátu nitrofenylglukozidu (Sigma Aldrich, Česká republika) 
metódou podľa Juskiewicza a kol. (10). Aktivita bakteriálneho enzýmu je vyjadrená ako μmol 
produktu vzniknutého za minútu na g črevného obsahu.  

Studentov t-test a ANOVA sme použili pre stanovenie významnosti rozdielov medzi 
kontrolnou a experimentálnymi skupinami.  

 
Výsledky 

Počas experimentu neboli u zvierat zaznamenané zmeny klinického stavu. Priemerná 
počiatočná hmotnosť potkanov na začiatku experimentu bola zvýšená zo 166 g ± 12 g 
(minimálna bola 141 g v skupine C+PRO; maximálna 192 g v C skupine) na 544 g ± 44 g 
(minimálna 491 g v skupine AT+PRO; maximálna 597 g in C skupine). Priemerná denná 
spotreba krmiva bola 25,00 g ± 1,73 g (minimálna 21,60 g ± 2,46 g v skupine 
AT+ATB+PRO; maximálne 28,74 g ± 0,65 g v C skupine). Priemerný príjem antibiotika bol 
27,59 ml/potkan/deň.  

 

 
Obr. 1. Aktivita enzýmov v kontrolných skupinách 

 
V kontrolných skupinách K, AT, C (obr. 1) a v dysbiotických skupinách K+ATB, 

AT+ATB, C+ATB (obr. 2) bola znížená hodnota β-galaktozidázy, ktorá je produkovaná 
predovšetkým laktobacilmi a bifidobaktériami indikujúcimi prechod z mliečnej diéty v čase 

** 
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zaradenia potkanov do experimentu na pevnú potravu podávanú počas experimentu. 
V kontrolnej skupine (K) sa aktivita β-glukuronidázy počas experimentu nezmenila. V 
skupine AT aplikovaná vysokotuková diéta signifikantne zvýšila aktivitu β-glukuronidázy (p 
˂ 0,001) a β-glukozidázy (p ˂ 0,01) indikujúce možnosť zvýšenia produkcie aglykonov z 
potravín a rastlinných glykozidov. Aplikácia azoxymetánu v C skupine signifikantne zvýšila 
aktivitu β-glukuronidázy (p ˂ 0,01), ale redukovala β-glukozidázu (p ˂ 0,01). V kontrolnej 
antibiotickej skupine K+ATB bola signifikantne zvýšená aktivita β-glukuronidázy (p ˂ 0,05), 
znížená β-glukozidáza (p ˂ 0,01) čo môže byť spôsobené zmenou mikroflóry v prospech 
koliformných baktérii. Aplikácia antibiotika v kombinácii s vysokotukovou diétou (AT+ATB) 
a AZO v kombinácii s antibiotikom (C+ATB) zvýšila aktivitu β-glukuronidázy 
(nesignifikantne versus p ˂ 0,01).  
 

 
Štatistická významnosť je medzi β-GAL1/β-GAL2; β-GLUKUR1/β-GLUKUR2; β-GLU1/β-GLU2  
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
 

Obr. 2. Aktivita enzýmov v dysbiotických/antibiotických skupinách 
 
V probiotických skupinách K+PRO, AT+PRO, C+PRO (obr. 3) a v kombinovaných 

skupinách K+ATB+PRO, AT+ATB+PRO, C+ATB+PRO (obr. 4) po aplikácii probiotického 
kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 sa zvýšila aktivita β-galaktozidázy s výnimkou v 
skupine C+PRO+ATB. Podobne aj aktivita β-GLU bola zvýšená v skupinách po aplikácii 
probiotika. Pozitívny efekt aplikácie probiotika v skupine C+PRO sa prejavil signifikantným 
znížením β-glukuronidázy (p ˂ 0,01). V skupinách, v ktorých sa kombinovalo ATB 
s probiotikom, bola aktivita β-glukuronidázy signifikantne redukovaná s výnimkou skupiny 
C+PRO+ATB, kde zvýšená aktivita β-glukuronidázy naznačila prevládanie antibiotík voči 
probiotiku. 
 

** 
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Obr. 3. Aktivita enzýmov v probiotických skupinách 

 
Štatistická významnosť je medzi β-GAL1/β-GAL2; β-GLUKUR1/β-GLUKUR2; β-GLU1/β-GLU2  
** p < 0,01, *** p < 0,001 
 

Obr. 4. Aktivita enzýmov v kombinovaných skupinách 
 
Diskusia 

Ľudská mikroflóra disponuje tromi črevnými mikrobiálnymi biotransformáciami 
mimoriadneho významu pre ľudské zdravie (16). Po prvé, selektívne baktérie môžu pozitívne 
zmeniť pečeňovú hydroxyláciu spojenú s tvorbou toxických sekundárnych žlčových kyselín, 
najmä kyseliny deoxycholovej. Po druhé, mnohé druhy baktérií môžu zmeniť pečeňovú 
detoxikácia hormónov a xenobiotík – deglukuronidáciou. Po tretie, početné črevné baktérie 
môžu uskutočniť veľmi pozitívnu biotransformáciu prostredníctvom produkcie butyrátu, 
mastných kyselín s krátkym reťazcom s anti-rakovinovými účinkami. Členovia črevnej 
mikroflóry v ľudskom hrubom čreve vykazujú množstvo enzymatických aktivít s 
potenciálnym dopadom na ľudské zdravie v dôsledku biotransformácie sekundárnych 
rastlinných produktov a cudzorodých látok (4). Modulácia aktivity črevných bakteriálnych 
enzýmov bola popísaná ako jeden z mechanizmov, ktorým probiotiká a prebiotiká prejavujú 

*** 

*** 
*** 
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svoje benefitné účinky (7, 9). Laktobacily a bifidobaktérie sú najviac študované probiotické 
kmene, ktoré vykazujú nízku aktivitu enzýmov v procese konverzie prokarcinogénov na 
karcinogény, čím preukazujú svoje protektívne účinky in vitro a in vivo (14). β-Glukuronidáza 
uvoľňuje toxíny a mutagény, ktoré boli glukurované v pečeni a žlčou sa vylučujú do čreva. To 
môže viesť k vysokej lokálnej koncentrácii karcinogénnych látok v črevách, a tým sa zvyšuje 
riziko karcinogenézy (8). Okrem toho reuptake (spätné vychytávanie) dekonjugovaných 
zlúčenín z čreva a reglukuronidácia v pečeni vedú k enterohepatálnej cirkulácii cudzorodých 
látok, čo zvyšuje ich retenčný čas v organizme. β-glukozidáza sa uplatňuje ako prospešná 
alebo škodlivá svojimi účinkami, pretože tvorí aglykony z celého radu rôznych rastlinných 
glykozidov, ktoré by mohli vykazovať buď toxické/mutagénne alebo zdravie podporujúce 
účinky (12, 13, 15). Niektoré rastlinné glykozidy podliehajú dekonjugácii hostiteľskou β-
glukozidázou v tenkom čreve a môžu byť následne glukurované hostiteľom vytvárajúc 
substrát pre bakteriálnu β-glukuronidázu v kolóne so žlčou. Výsledné aglykony rastlinných 
polyfenolov môžu byť subjektom pre ďalšiu degradáciu a biotransformáciu črevnými 
mikroorganizmami. Bakteriálna β-galaktozidáza sa môže zapojiť do hydrolýzy akejkoľvek 
nestrávenej laktózy nachádzajúcej sa v hrubom čreve. Tento enzým je produkovaný prevažne 
bifidobaktériami a laktobacilmi a jeho zvýšenie v hrubom čreve dokazuje stimulačný účinok 
baktérii mliečneho kvasenia.  

Aplikácia Lactobacillus plantarum LS/07 zvýšila aktivitu β-galaktozidázy 
v probiotických a kombinovaných skupinách okrem skupiny C+PRO+ATB naznačujúc 
prevahu pôsobenia antibiotík oproti probiotiku, čo je v súlade aj s výsledkami aktivity β-
glukuronidázy v rovnakej skupine, ktorá bola zvýšená (p ˂ 0,001). Azoxymetán sa najprv 
v pečeni hydrolyzuje na methylazoxymetanol a konjuguje s kyselinou glukuronovou, predtým 
než je transportovaný do čreva, β-glukuronidáza vychytáva metyl karboniový ión, 
karcinogénnu formu azoxymetánu, zatiaľ čo inhibícia β-glukuronidázy redukuje schopnosť 
azoxymetánu indukovať vznik tumorov u potkanov (2, 17). Aplikácia azoxymetánu v C 
skupine signifikantne zvýšila aktivitu β-glukuronidázy (p ˂ 0.01), ale redukovala β-
glukozidázu (p ˂ 0,01). Podobná tendencia bola v skupine C+ATB kde aktivita β-
glukuronidázy sa zvýšila (p ˂ 0,01) a aktivita β-glukozidázy sa redukovala. Vysokotuková 
diéta v našom experimente zvýšila aktivitu β-glukuronidázy (p ˂ 0,001) a β-glukozidázy (p ˂ 
0,01) v súlade s prácou autorov An a kol. (1). Lactobacillus plantarum LS/07 v skupine 
AT+PRO znížil aktivitu β-glukuronidázy a zvýšil aktivitu β-glukozidázy (p ˂ 0.001), ako aj v 
skupine AT+PRO+ATB kde bola prevaha probiotika nad antibiotikom. 

 
Záver 

Výsledky naznačujú, že zmeny v aktivite črevných bakteriálnych enzýmov v reakcii na 
zmeny v dennom príjme potravy sú pravdepodobne spôsobené zmenou v počte baktérií 
vykazujúcich tieto aktivity a v regulačných zmenách niektorých kmeňov. Modulácia aktivity 
bakteriálnych enzýmov je opísaná ako jeden z mechanizmov, ktorými probiotický kmeň 
Lactobacillus plantarum LS/07 preukazuje svoje priaznivé účinky na hostiteľa. 

 



141 
 

Literatúra 
1. An HM, Park SY, Lee DK, Kim JR, Cha MK, Lee SW, Lim HT, Kim KJ, Ha NJ. Antiobesity and lipid-

lowering effects of Bifidobacterium spp. in high fat diet-induced obese rats. Lipids Health Dis, 2011; 10: 1-
8. 

2. Arthur JC, Jobin C. The struggle within: microbial influences in colorectal cancer. Inflamm Bowel Dis, 
2011; 17: 396-409.  

3. Bertkova I, Hijova E, Chmelarova A, Mojzisova G, Petrasova D, Strojny L, Bomba A, Zitnan R. The effect 
of probiotic microorganisms and bioactive compounds on chemically induced carcinogenesis in rats. 
Neoplasma, 2010; 57: 422-428. 

4. Blaut M, Clavel T. Metabolic diversity of the intestinal microbiota: implications for health and disease. J 
Nutr, 2007; 137: 751S-755S.  

5. Cani PD, Bibiloni R, Knauf C, Waget A, Neyrinck AM, Delzenne NM, Burcelin R. Changes in gut 
microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and 
diabetes in mice. Diabetes, 2008; 57: 1470-1481.  

6. Dabek M, McCrae SI, Stevens VJ, Duncan SH, Louis P. Distribution of β-glucosidase and β-glucuronidase 
activity and of β-glucuronidase gene gus in human colonic bacteria. FEMS Microbiol Ecol, 2008; 66: 487-
495. 

7. DePreter V, Raemen H, Cloetens L, Houben E, Rutgeerts P, Verbeke K. Effect of dietary intervention with 
different pre- and probiotics on intestinal bacterial enzyme activities. Eur J Clin Nutr, 2008; 62: 225-231.  

8. Gill CIR, Rowland IR. Diet and cancer: assessing the risk. Br J Nutr, 2002; 88: S73-S87. 
9. Hijová E, Šoltésová A, Salaj R, Kuzma J, Strojný L, Bomba A. Use of the prebiotic inulin in the prevention 

of adverse signs of acute colitis. Acta Veterin-Beograd, 2015; 65: 339-347. 
10. Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Wróblewska M., Oszmiański J., Hernandez T. The response of rats to feeding 

with diets containing grapefruit flavonoid extract. Food Res Int, 2002; 35: 201-205. 
11. Kim, DH. Gut microbiota-mediated drug-antibiotic interactions. Drug Metabol Dispos, 2015; 43: 1581-

1589. 
12. Michlmayr H, Kneifel W. β-Glucosidase activities of lactic acid bacteria: mechanisms, impact on fermented 

food and human health. FEMS Microbial Lett, 2014; 352: 1-10. 
13. Mroczynska M, Libudzisz Z. β-Glucuronidase and β-Glucosidase activity of lactobacillus and Enterococcus 

isolated from human feces. Pol J Microbiol, 2010; 59: 265-269.  
14. Nakamura J, Kubota Y, Miyaoka M, Saitoh T, Mizuno F, Benno Y. Comparison of four microbial enzymes 

in Clostridia and Bacteroides isolated from human feces. Microbiol Immunol, 2002; 45: 487-490. 
15. Panwar H, Calderwood D, Grant IR, Grover S, Green BD. Lactobacillus strains isolated from infant faeces 

possess potent inhibitory activity against alpha- and beta-glucosidases suggesting anti-diabetic potential. Eur 
J Nutr, 2014; 53: 1465-1474. 

16. Plotnikoff GA. Three measurable and modifiable enteric microbial biotransformations relevant to cancer 
prevention and treatment. Global Adv Health Med, 2014; 3: 33-43.  

17. Sobhani J, Nhieu JT. Colon cancer is associated with microbial dysbiosis in humans and animals. Govaresh, 
2013; 18: 45-56. 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25926432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926432


142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE KARCINOMU PROSTATY  
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Ústav preventivního lékařství LF Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 
 
 
 

Karcinom prostaty je hned po nádorech kůže nejčastějším nádorovým onemocněním 
mužů. Před 50. rokem života se vyskytuje jen vzácně, jeho incidence ale s každou dekádou, 
narůstá a za posledních 30 let se zpětinásobila. V České republice byla v roce 2013 incidence 
tohoto karcinomu 6 846, což je 132,6 případů na 100 000 mužů a na dané onemocnění 
zemřelo 1 472 mužů (28,5 na 100 000 mužů). Predikce incidence a prevalence pro rok 2016 je 
7 784 resp. 63 424 (1). V mužské populaci představuje toto onemocnění více než 22 % všech 
nádorů podobně jako v jiných zemích západní Evropy (1, 2, 3). Skutečný výskyt nemoci 
s ohledem na vysoké procento onemocnění probíhajících latentně je však 
mnohonásobně vyšší. Aktuální situaci v incidenci i úmrtnosti, věkovou strukturu osob 
zemřelých na karcinom prostaty a incidenci a mortalitu karcinomu prostaty v krajích České 
republiky ukazují obr. 1 – 3 (1). 

 
Obr. 1. Vývoj incidence a mortality karcinomu prostaty v čase (zdroj: http://www.uroweb.cz) 

                                                 
1 Práce byla podpořena projektem „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 
practitioner´s office“, Research Support Foundation, Vaduz a grantem IGA_LF_UPOL_2016_003.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Obr. 2. Věková struktura pacientů zemřelých na karcinom prostaty v ČR (zdroj: http://www.uroweb.cz) 

 

 
Obr. 3. Incidence a mortalita karcinomu prostaty v krajích ČR.(zdroj: http://www.uroweb.cz) 

 
Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. O preventivních prohlídkách je nedílnou součástí 

preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře, v rámci onkologické prevence pro 
karcinom prostaty, zhodnocení rizika z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, 
vyšetření per rectum a klinické vyšetření varlat u mužů s pozitivní rodinnou anamnézou, nebo 
při přítomnosti jiných rizikových faktorů a vyšetření moči diagnostickým papírkem (4). 
Odběr PSA není uznanou oficiální screeningovou metodou, přesto ho řada praktických lékařů 
provádí. Před aktivním vyhledáváním musíme přihlédnout k věku pacienta a přidruženým 
onemocněním. Podle doporučených postupů pro praktické lékaře by měl být každý 
asymptomatický muž před odběrem PSA náležitě poučen a měl by podepsat informovaný 
souhlas (5). Část takto odhalených asymptomatických karcinomů prostaty by se totiž 
pravděpodobně klinicky nikdy neprojevila a jejich další vyšetřování a terapie může pro 
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pacienta znamenat neúměrnou zátěž. Z těchto důvodů je vyšetřování PSA u mužů 
polymorbidních a přestárlých též otázkou etickou a odběr PSA by měl být uvážen s ohledem 
na desetileté dožití. Vyšetření per rectum u praktických lékařů v posledních letech ustupuje do 
pozadí, většina mužů se u praktického lékaře v rámci prevence tomuto vyšetření brání a tuto 
část vyšetření odmítne, nebo raději podstoupí vyšetření na urologii. S ohledem na větší 
zkušenost při palpačním vyšetření prostaty a možnost využití zobrazovacích technik praktičtí 
lékaři symptomatické muže na urologické vyšetření odesílají. Část mužů urologické vyšetření 
vyhledá sama, bez doporučení praktického lékaře, protože k urologovi toto doporučení 
nepotřebuje. Každý muž s přetrvávajícími symptomy onemocnění močových cest by měl být 
odeslán k odbornému vyšetření. K určení závažnosti symptomů onemocnění prostaty může 
praktickému lékaři pomoci i dotazník Mezinárodní skóre prostatických symptomů – IPSS. 

Rizikové faktory karcinomu prostaty 
Nejdůležitějším rizikovým faktorem karcinomu prostaty je věk. Karcinom prostaty je 

nalezen u 30 – 40 % pitvaných mužů ve věku 60 let. Ve věku 80 let je to již 60 – 70 %. 
Dalšími rizikovými faktory jsou rasa, kdy černá rasa onemocní karcinomem prostaty 2-
krát častěji a také v mladším věku, než bílá rasa, genetická dispozice a v neposlední řadě, tak 
jako i u jiných typů nádorů nevhodné stravovací návyky s vysokým obsahem tuků a 
nedostatkem ovoce a zeleniny v jídelníčku, kouření, alkoholismus a obezita. V rodinách s 
vyšším výskytem karcinomu prostaty nebo tam, kde se onemocnění objevuje u příbuzných již 
v mladším věku, by muži měli být odesláni k urologickému vyšetření a podstoupit testování 
na PSA již kolem 40 let věku. Pokud byl karcinom prostaty diagnostikován u dvou nebo více 
příbuzných v první linii, pak se riziko zvyšuje pěti- až jedenáctinásobně (6). Skutečně dědičná 
forma karcinomu prostaty je však detekována pouze u malé subpopulace pacientů (přibližně 
v 9 %). Hereditární karcinom se obvykle rozvine o šest až sedm let dříve než ostatní typy 
karcinomu prostaty. Jinak se však žádným způsobem neliší od nehereditárních karcinomů 
prostaty (7). Předpokládá se, že na etiologii karcinomu prostaty se dále podílejí kromě 
výživových faktorů i sexuální život, vystavení ultrafialovému záření, chronické záněty, 
zaměstnání a případně i jiná onemocnění, např. metabolický syndrom (8, 9). K protektivním 
faktorům řadíme zejména faktory výživové, pohybovou aktivitu, nekouření a nepromiskuitní 
způsob života (10). 

Význam PSA 
PSA – prostatický specifický antigen je glykoprotein potřebný k normální funkci 

spermatu. Fyziologicky je většina PSA secernována do semene, neboť způsobuje jeho 
zkapalnění a jenom malá část se dostává do krevního séra a je detekovatelná. Při poškození 
prostatických žlázek se větší část PSA začne uvolňovat do krevního séra a způsobí zvýšené 
hladiny PSA v krvi. PSA je marker specifický pro prostatu jako orgán, nikoliv pro nádor. To 
znamená, že k jeho zvýšení může dojít i z jiných důvodů, nejčastěji při zánětech prostaty, 
nebo benigní hyperplazii. Z těchto důvodů je třeba sledovat dynamiku hodnot PSA. PSA se 
stal velkým pomocníkem v diagnostice a kontrole terapie nemocí prostaty, hlavně zhoubných 
nádorů, ale má i svá úskalí a proto je i nadále nutné, aby celkové hodnocení bylo prováděno 
zkušeným specialistou a to vždy s ohledem na celkový stav pacienta a přidružené nálezy. 
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Hranice PSA byla arbitrárně stanovena na mezinárodně uznávanou hodnotu 4 ng/ml. Přičemž 
až 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hodnotu nižší. Důležitou roli v měření hladiny 
PSA hraje věk pacienta. S narůstajícím věkem se postupně zvyšuje i hodnota PSA, proto se 
v současné době v diagnostice bere obvykle ohled na tzv. věkově specifický PSA. Pro muže 
ve věku 40 – 49 let byla navržena horní hranice PSA 2,5 ng/ml, v 50 – 59 letech 3,5 ng/ml, 
v 60 – 69 letech 4,5 ng/ml a od 70 let výše 6,5 ng/ml. Senzitivita PSA ve vztahu k detekci 
karcinomu prostaty je uváděna mezi 68 – 80 % a specificita mezi 49 – 90 % (11).  

 
Metoda 

V rámci studie Effectivity of secondary prevention for cancer in a general practitioner´s 
office, která proběhla v letech 2013 – 2015 ve spolupráci Ústavu preventivního lékařství LF 
UP v Olomouci a pěti vybraných praktických lékařů v olomouckém regionu (kódováno dle 
prvních písmen jména praktického lékaře), byl sledován vztah mezi preventivními 
prohlídkami a záchytem nádorového onemocnění u pacientů registrovaných u vybraných 
praktických lékařů. Ve stanoveném období bylo provedeno důkladné studium zdravotnické 
dokumentace pacientů, přičemž sledovaný časový úsek zahrnoval období od roku 2002 do 
roku 2014 v daných obvodech praktických lékařů. Na základě studia zdravotnické 
dokumentace byly vyhodnoceny základní epidemiologické charakteristiky (věk, pohlaví, 
vzdělání, profese, konzumace alkoholu, kouření, rodinná a sociální anamnéza, tělesná 
hmotnost a výška) a dále přehled vyšetření souvisejících se včasným záchytem nádorových 
onemocnění (frekvence preventivních prohlídek, frekvence podstoupených screeningových 
testů, výskyt onkologických diagnóz, stav přežívání a v případě úmrtí také příčina úmrtí). 
Zjištěné údaje byly přepisovány do připravených dotazníků jednotlivými praktickými lékaři. 
Takto připravené dotazníky byly následně po provedení formální kontroly převedeny do 
elektronické databáze, zakódovány a statisticky analyzovány. Do studie bylo zařazeno celkem 
3 997 osob, z toho 1 601 mužů. V rámci studie bylo mimo jiné hodnoceno, zda je rozdíl 
v účasti na sekundárně preventivních vyšetřeních u praktických lékařů mezi klienty 
s výskytem nádorového onemocnění v rodinné anamnéze než u klientů bez této pozitivní RA. 
Následně pak bylo provedeno srovnání zjištěných charakteristik ve vztahu k záchytu 
nádorových onemocnění. Jedním ze sledovaných nádorových onemocnění byl i karcinom 
prostaty. U tohoto nádorového onemocnění se zjišťovala incidence karcinomu prostaty a 
vztah k PSA a další epidemiologické charakteristiky. Muži s nadlimitními hodnotami PSA 
nebo jinými příznaky onemocnění byli odesíláni na specializované urologické pracoviště 
k vyhodnocení abnormálních hodnot. Předkládaná práce se zabývá možnostmi sekundární 
prevence u karcinomu prostaty.  

 
Výsledky 

Průměrný věk sledovaného souboru mužů byl 54,4 let, přičemž v celém souboru mužů 
vychází statisticky významný rozdíl ve věku mezi pacienty praktického lékaře Sp, kdy 
průměrný věk u tohoto praktického lékaře byl 57,5 let a ostatními pacienty registrovanými u 
praktických lékařů. Signifikance může být dána velkým počtem pozorování v jednotlivých 
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skupinách. Rozdíly v průměrném věku jsou v rozmezí 3 – 5 let (obr. 4). Průměrný věk mužů 
s karcinomem prostaty byl 59,5 let, přičemž věkový medián byl 61 let (obr. 5). 

 
Obr. 4. Věková struktura sledovaného souboru mužů celkem 

 

 
Obr. 5. Věková struktura mužů s karcinomem prostaty ve studovaném souboru  

dle registrace u jednotlivých praktických lékařů 
 
Ve sledovaném souboru podstoupilo jakékoliv vyšetření prostaty celkem 1 202 mužů, 375 

mužů vyšetřeno nebylo a u 24 byla neúplná anamnéza (NA) (obr. 6).  

Z celkem 1 601 mužů v souboru podstoupilo PSA vyšetření 576 mužů, přičemž 
dostatečnou informaci k zařazení do analýzy mělo 501 mužů. Zbylých 75 mužů bylo 
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z analýzy vyřazeno pro neúplnou anamnézu (NA). Medián hladiny PSA u vyšetřeného 
souboru byl 3,95 ng/ml. U 48 mužů byly zjištěné vyšší nebo hraniční hodnoty PSA (obr. 7). 

 

 
Obr. 6. Vyšetření prostaty u mužů ve sledovaném souboru 

 
Obr. 7. Hladiny PSA ve sledovaném souboru mužů u jednotlivých praktických lékařů a medián hladiny 
 
V přístupu jednotlivých praktických lékařů ve vyšetřování PSA z preventivních důvodů 

byl významný rozdíl, nejčastěji ze sekundárních preventivních důvodů toto vyšetření 
požadoval praktický lékař O (obr. 8). 

Na urologické vyšetření bylo odesláno celkem 680 mužů (bez ohledu na hladinu PSA). 
Z nich u 11 (1,6 %) není znám výsledek vyšetření a vyšetření pravděpodobně neproběhlo. 
Nejčastější diagnózou byla hypertrofie prostaty, a to v 51 % případů. Karcinom prostaty byl 
odhalen ve 45 případech (6,6 %). Závěr vyšetření často obsahoval více diagnóz, a proto 
celkový součet není roven počtu osob odeslaných na urologii. Z celkového počtu 1 601 mužů 
v souboru pacientů nebylo odesláno na urologii nebo o vyšetření nejsou žádné informace v 
908 případech (obr. 9). 
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Obr. 8. Důvod vyšetření PSA u jednotlivých praktických lékařů v souboru sledovaných mužů v % 

 
Obr. 9. Celkové vyhodnocení urologického vyšetření u sledovaného souboru mužů 

 
Ze souboru osob odeslaných k urologickému vyšetření mělo 48 mužů vyšší (44) nebo 

hraniční (4) hodnoty PSA. Z těchto 48 mužů byl u 13 diagnostikován karcinom prostaty. To je 
27 % ze souboru mužů s vyššími hodnotami PSA (obr. 10).  

 
Obr. 10. Četnosti nálezů urologického vyšetření u jednotlivých praktických lékařů  

u pacientů se zvýšenou nebo hraniční hodnotou PSA 
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V rámci studie se sledoval i vztah mezi pozitivní rodinnou anamnézou v souboru mužů a 
vznikem nádorového onemocnění. Z celkového počtu 45 mužů s karcinomem prostaty byla 
informace v dotaznících uvedena pouze u 40 mužů. Z nich pozitivní rodinnou anamnézu 
uvedlo celkem 11 mužů (obr. 11). Předpoklad, že pacienti s karcinomem prostaty a s pozitivní 
rodinnou anamnézou výskytu nádorového onemocnění u prvostupňových příbuzných budou 
pravidelněji absolvovat preventivní prohlídky, se nepotvrdil.  

 
Obr. 11. Rozdělení souboru mužů dle nádorového onemocnění v rodinné anamnéze 

 
U sledovaného souboru mužů byl také vyhodnocen výskyt karcinomu prostaty a porovnán 

s incidencí v ČR a v Olomouckém kraji. Tab. 1 ukazuje incidenci karcinomu prostaty v ČR a 
Olomouckém kraji ve sledovaném období v absolutních počtech a standardizovanou incidenci 
karcinomu prostaty na 100 000 mužů v ČR i v Olomouckém kraji. 

 
Tab. 1. Incidence karcinomu prostaty v ČR a Olomouckém kraji v absolutních počtech a vztažená na 100 000 
mužů (zdroj: http://www.svod.cz). 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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 ČR 3 525 3 882 4 421 4 970 4 943 5 224 5 427 6 255 6 896 7 025 6 942 

Ol 225 264 275 277 253 304 344 402 480 476 424 
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10

0 
00
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m

už
ů ČR 71,0 78,1 88,9 99,6 98,6 103,5 106,1 121,4 133,6 136,3 134,5 

Ol 72,6 85,3 89,0 89,1 81,2 97,3 109,7 128,2 153,1 152,5 136,1 

 
Tab. 2 ukazuje počty mužů zahrnutých do studie u vybraných praktických lékařů, počty 

nových případů ve sledovaných ordinacích praktických lékařů a přepočet nových případů 
karcinomu prostaty na 100 000 mužů – hypotetická incidence (obr. 12). Zejména z grafického 
vyjádření je zřejmé, že v některých letech byla incidence ve vybraných ordinacích 
praktických lékařů vyšší než v České republice i v Olomouckém kraji. 

 

http://www.svod.cz/
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Tab. 2. Absolutní počty nových případů ve sledovaných letech ve vybraných ordinacích praktických lékařů. 
Celkové počty registrovaných mužů v jednotlivých letech v ordinacích vybraných praktických lékařů. Přepočet 
zjištěných nových případů karcinomu prostaty na 100 000 mužů – hypotetická incidence ve sledovaném souboru 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abs. počty nových 
případů Ca prostaty 1 2 2 3 6 6 4 9 5 2 2 4 1 

Celk. počty registr. 
osob v daném roce u 
PL 

1 330 1 364 1 392 1 419 1 442 1 442 1 450 1 454 1 443 1 434 1 401 1 380 1 297 

Incidence Ca prostaty 
na 100 000 mužů 75,2 146,6 143,7 211,4 416,1 416,1 275,9 619 346,5 139,5 142,8 289,9 77,1 

 
Diskuse 

Karcinom prostaty patří k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u mužů 
v České republice, ale i v ostatních vyspělých krajinách. V USA byl nárůst incidence v roce 
2013 vyšší o 72 % oproti roku 2004, přičemž největší nárůst byl pozorován ve věku 55 – 69 
let (12). Také v České republice je nepříznivý trend u tohoto nádorového onemocnění, kdy po 
50. roce života dochází postupně k nárůstu a nejvyšší výskyt je kolem 70. roku života a 
věkový medián je v ČR 71 let (1, 3). Ve studovaném souboru byl průměrný věk mužů, u 
kterých byl nově diagnostikován karcinom prostaty, 59,5 let a věkový medián byl 61 let. 
Zjištěná hodnota věkového mediánu u sledovaného souboru je o 10 let nižší než hodnota za 
celou Českou republiku. Předpoklad, že za narůstající incidencí karcinomu prostaty ve 
vyspělých zemích je zodpovědné zavedení testování na specifický prostatický antigen a 
následná biopsie prostaty je asi jen částečně platné (13, 14). Odběr PSA není uznanou 
oficiální screeningovou metodou, přesto ho řada i praktických lékařů provádí. Muži, u kterých 
jsou zjištěny vyšší nebo hraniční hodnoty, PSA jsou odesíláni k odbornému lékaři a část mužů 
urologické vyšetření vyhledá sama.  

 
 

Obr. 12. Incidence karcinomu prostaty ve studovaném souboru mužů (S: muži), mužů v České republice (ČR: 
muži) a Olomouckém kraji (Ol: muži), přepočteno na 100 000 mužů 
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Obdobně tomu bylo i ve studovaném souboru. Přímá návštěva urologa může být důvodem 
některých rozdílných číselných údajů, které se ve výsledkové části analýzy vyskytly a jedná 
se o informační bias z důvodu nejednoznačného a neúplného vyplnění dotazníků. Screening 
karcinomu prostaty patří k problematickým tématům v urologii, přičemž plošný screening 
karcinomu prostaty se v současnosti nedoporučuje. Od screeningového vyšetření 
asymptomatické populace je třeba jasně oddělit prováděnou depistáž u mužské populace. 
Problémem při screeningu karcinomu prostaty zůstává standardizace hraniční hodnoty PSA, 
protože asi 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hladinu PSA nižší než 4 ng/ml (11). 
Vyšetření PSA ve studovaném souboru podstoupilo 501 mužů, z toho u 48 byly zjištěné vyšší 
nebo hraniční hodnoty PSA. Z celkového počtu 45 diagnostikovaných karcinomů prostaty, 
byla diagnóza provedena na základě vyšších hodnot PSA u 13 osob, což je 29 % ze všech 
zhoubných nádorů prostaty, které byly u tohoto sledovaného souboru mužů zachyceny, ostatní 
muži s diagnostikovaným karcinomem prostaty neměli hodnoty PSA zvýšené a onemocnění 
bylo diagnostikováno na základě jiných symptomů. V přístupu jednotlivých lékařů využít 
vyšetření PSA jako možnou metodu sekundární prevence pro včasný záchyt karcinomu 
prostaty byl významný rozdíl a pouze jeden praktický lékař – O tuto metodu významně 
preventivně využíval. Karcinom prostaty ve více jak 85 % vzniká jako sporadické nádorové 
onemocnění a pouze 10 – 15 % karcinomů prostaty je geneticky determinováno, přičemž 
nejen pozitivní rodinná anamnéza karcinomu prostaty zvyšuje riziko vzniku tohoto 
onemocnění, ale i výskyt karcinomu prsu nebo ovaria v dané rodině (15). Pozitivní rodinnou 
anamnézu u prvostupňových příbuzných potvrdilo celkem 433 mužů z celkového počtu 1 339, 
u kterých byla daná informace uvedena. Ve studovaném souboru mělo pozitivní rodinnou 
anamnézu u všech zachycených nádorových onemocnění celkem 67 mužů, z toho 11 mužů 
s karcinomem prostaty. Ze skupiny mužů, u kterých nebylo diagnostikováno žádné nádorové 
onemocnění, uvedlo 366 mužů pozitivní RA. Hypotéza, že znalost respondentů o pozitivní 
rodinné anamnéze ovlivní četnost a pravidelnost preventivních prohlídek u praktických 
lékařů, se nepotvrdila. Zajímavým zjištěním byla vyšší incidence karcinomu prostaty ve 
sledovaném souboru ve srovnání s Českou republikou a olomouckým regionem, i když tyto 
zjištěné údaje mohou být ovlivněné velikostí souboru, počtem diagnostikovaných karcinomů 
prostaty, věkovou skladbou mužů v jednotlivých sledovaných obdobích a zejména selekčním 
bias ze strany praktických lékařů, kdy do souboru respondentů pravděpodobně vybírali více 
muže s diagnostikovaným nádorovým onemocněním.  

Vzhledem k závažnosti onemocnění a snaze tento zhoubný nádor zavčas zachytit, je 
současným trendem ve výzkumu hledání spolehlivějších biomarkerů pro časnou diagnostiku 
karcinomu prostaty. Tyto biomarkery odrážejí metabolický profil rakovinných buněk a např. 
sarkosin dosahuje povzbudivých výsledků (16). 

Omezením předkládané práce jsou některé rozdílné číselné údaje, které mohly vzniknout 
z důvodu neúplné a nepřesné zdravotní dokumentace, případně nejednoznačností odpovědí, 
chybějícími informacemi, opakovaným uvedením údajů při vyplňování dotazníků, případně 
chybami vzniklými při přepisu dotazníků do elektronické databáze a to přesto, že databáze 
byla opakovaně kontrolována a podchycené nesrovnalosti opraveny (informační bias). 
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Závěr 

Přes narůstající incidenci karcinomu prostaty můžeme v posledních letech pozorovat 
pokles mortality, což může být dáno jednak vyšetřovacími a jednak léčebnými metodami. 
Dostupné důkazy, které by vyhodnotily výhody screeningu na karcinom prostaty u mužů, jsou 
zatím nedostatečné a bude třeba dalších epidemiologických i klinických sledování pro 
případné závěry. V současné době se diagnóza onemocnění kromě vyšetření PSA opírá o 
vyšetřeni per rectum a biopsii prostaty. Ke správnému stanovení diagnózy je nezbytná znalost 
jak faktorů rizikových, tak faktorů ochranných a také znalost časných projevů nemoci, které 
často bývají nespecifické, což může vést k diagnostickému a terapeutickému tápání. Důležitý 
je i aktivní přístup lékaře k preventivním prohlídkám a pečlivý rozbor nejenom osobní, ale i 
rodinné, pracovní a farmakologické anamnézy. Dlouhodobé kontinuální působení praktického 
lékaře stále na stejném místě, případně registrace několika členů a generací stejné rodiny, 
návštěvní služba přímo v domě pacienta a tím znalost zvyklostí v pacientově rodině dává 
praktickému lékaři nadhled, který mu umožní lepší spolupráci s pacientem v oblasti 
preventivního přístupu a případně včasnějšího záchytu nádorového onemocnění.  
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EPIDEMIOLÓGIA GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNÍT – POROVNANIE 
SITUÁCIE VO SVETE, V EURÓPE A NA SLOVENSKU1 

 
 

V. Szabóová, V. Švihrová, H. Hudečková 

Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin 
 
 
 

Epidemiológia chronických neprenosných ochorení je celosvetovo veľmi aktuálna a 
rozsiahla problematika týkajúca sa verejného zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia 
definuje 4 najčastejšie sa vyskytujúce chronické ochorenia, medzi ktoré patria 
kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, diabetes mellitus a chronické respiračné 
ochorenia. V práci sa bližšie venujeme výskytu gynekologických onkologických ochorení vo 
svete, v Európe a na Slovensku. 

 
Materiál a metódy 

Údaje sme získali z internetovej stránky Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny 
(IARC) a spracovali pomocou štatistického počítačového programu Microsof Office Excel 
2007. Výsledky prezentujeme vo forme prehľadných grafov. 

 
Výsledky 

Z gynekologických malignít sa celosvetovo najčastejšie vyskytuje rakovina prsníka, 
nasleduje rakovina krčka maternice, rakovina tela maternice a vaječníkov (1, 2). V tabuľke 1 
sú uvedené hodnoty hrubej miery incidencie a mortality desiatich onkologických ochorení v 
ženskej populácii podľa najvyššej miery mortality vo svete. Uvedené hodnoty incidencie, 
mortality a prevalencie sú odhady pre rok 2012 na základe údajov z roku 2010 (1, 2).  

Incidenciu a mortalitu gynekologických malignít vo svete, v Európe a na Slovensku 
zobrazujú obr. 1 a 2. V rozvojových krajinách v 90. rokoch 20. storočia bola najčastejšou 
malignitou rakovina krčka maternice. V súčasnosti je celosvetovo hlavnou príčinou úmrtia na 
gynekologické onkologické ochorenia rakovina prsníka (2). 

 
                                                 

1 Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV – 0096-
12. 
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Tab. 1. Hrubá miera incidencie a mortality onkologických ochorení v ženskej populácii, odhad na rok 2012  

Onkologické 
ochorenie 

Mortalita Incidencia 
svet Európa Slovensko svet Európa Slovensko 

Prsník 14,9 34,2 24,8 47,8 119,5 93,9 
Pľúca 14,0 25,8 16,8 16,7 31,1 25,8 
Kolorektum 9,2 26,5 26,3 17,6 53,5 57,4 
Krček maternice 7,6 6,4 8,2 15,1 15,2 21,6 
Žalúdok 7,3 11,4 9,5 9,2 14,4 13,0 
Pečeň 6,4 5,8 4,8 6,5 5,4 5,0 
Pankreas 4,5 13,5 15,6 4,6 13,5 15,7 
Vaječníky 4,3 11,1 9,9 6,8 17,1 18,4 
Pažerák 3,4 2,4 1,3 3,8 2,8 1,5 
Leukémia 3,3 6,3 5,6 4,3 9,3 9,7 

 
Obr. 1. Incidencia gynekologických malignít vo svete, v Európe a na Slovensku 

 
Incidencia karcinómu prsníka 93,9 / 100 000 žien / rok predstavuje 56 % z najčastejších 

gynekologických malignít na Slovensku. Z gynekologických malignít druhú najvyššiu 
incidenciu na Slovensku dosahuje rakovina tela maternice (32,9 / 100 000 žien / rok), 
nasleduje rakovina krčka maternice s incidenciou 21,6 / 100 000 žien / rok a rakovina 
vaječníkov (18,4 / 100 000 žien / rok) (tab. 1, obr. 3) (1).  

Rakovina prsníka v ženskej populácii na Slovensku je na druhom mieste zo všetkých 
príčin úmrtia na rakovinu. Na prvom mieste je kolorektálny karcinóm. Rakovina prsníka 
predstavuje 49 % úmrtí v rámci gynekologických malignít s mortalitou 24,8 / 100 000 žien / 
rok. Na Slovensku je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na gynekologické malignity 
rakovina vaječníkov (9,9 / 100 000 žien / rok) a treťou najčastejšou rakovina krčka maternice 
s mortalitou 8,2 / 100 000 žien / rok (tab. 1, obr. 4) (1).  

 
Diskusia 

Snaha o zníženie incidencie gynekologických malignít celosvetovo si vyžaduje poznanie a 
zadefinovanie postojov a možných bariér žien ku gynekologickým prehliadkam. Slovenskú 
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republiku je možné zaradiť medzi vyspelé krajiny s prepracovaným systémom zdravotnej 
starostlivosti, ktorý zahŕňa aj bezplatné preventívne gynekologické prehliadky. Súčasťou 
preventívnych gynekologických prehliadok na Slovensku sú bezplatné skríningové vyšetrenia 
onkologických a iných gynekologických ochorení.  

 

Obr. 2. Mortalita na gynekologické malignity vo svete, v Európe a na Slovensku 

 
Obr. 3. Percentuálne zastúpenie gynekologických malignít podľa miery incidencie / 100 000 žien na Slovensku 

 

 
Obr. 4. Percentuálne zastúpenie gynekologických malignít podľa miery mortality / 100 000 žien na Slovensku 
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Keďže účasť na preventívnych gynekologických prehliadkach na Slovensku je veľmi 
nízka (18 až 20 % žien), je potrebné poznať dôvody, pre ktoré sa ich ženy nezúčastňujú (3). 
Na základe týchto informácií je možné ďalej odporúčať opatrenia, ktoré by tieto problémy 
bariéry znížili na minimum. Len vďaka dôkladnému poznaniu psychiky, zmýšľania, postojov 
a názorov žien o preventívnych gynekologických prehliadkach a skríningu gynekologických 
ochorení je možné odporúčať a aplikovať konkrétne zmeny v prístupe k ženám. Z výsledkov 
nášho ďalšieho výskumu, ako aj zahraničných výskumov vyplýva, že na Slovensku sa u žien 
vyskytujú informačné bariéry – nedostatok vedomostí o Pap teste. V poradí druhé najčastejšie 
sú behaviorálne a kultúrne bariéry (dlhý čas čakania či nedostatok času na vyšetrenie, 
vyšetrenie v pracovnom čase). Na treťom mieste sa vyskytujú bariéry psychologické 
(subjektívne nepríjemné vyšetrenie, nevhodné správanie zdravotníckych pracovníkov).  

 
Záver 

Rakovina prsníka je celosvetovo na prvom mieste v incidencii aj mortalite 
gynekologických malignít. Karcinóm krčka maternice je najčastejším malígnym nádorom 
ženských pohlavných orgánov a štvrtým najčastejším nádorom u žien vôbec. 
Predstavuje druhú až piatu najčastejšiu gynekologickú malignitu, v závislosti od jednotlivých 
regiónov sveta a životnej úrovne populácie, so stúpajúcim trendom výskytu celosvetovo, aj 
napriek súčasným možnostiam prevencie. Je potrebné zdôrazňovať význam preventívnych 
gynekologických prehliadok ako jednoduchej možnosti sekundárnej prevencie 
gynekologických malignít, a tak sa starať o zdravie ženskej populácie aj z pohľadu činnosti a 
praxe verejného zdravotníctva. 
 
Literatúra 
1. IARC. GLOBOCAN 2012. Online Analysis [online]. Dostupné na: http://globocan.iarc.fr/Pages/online.aspx 
2. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin, 2012; 62(1): 10-29.  
3. Szabóová V, Švihrová V, Hudečková H. Selected risk factors for cervical cancer and barriers to cervical 

cancer screening. AMM, 2014; 14(2): 25-30. 
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SCREENING ZHOUBNÝCH NÁDORŮ – BENEFITY I RIZIKA1 
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Zdravotnická péče v sobě spojuje dva prvky: kroky preventivní s cílem snížit riziko 
vzniku onemocnění a kroky léčebné. V ideálním případě by kroky preventivní vedly 
k významné eliminaci závažných onemocnění, včetně těch nádorových. V případě, že vznik 
onemocnění je nevyhnutelný, bylo by nejlépe, kdyby onemocnění bylo odhaleno co nejdříve, 
ideálně v bezpříznakové fázi, kdy bývá terapie zpravidla úspěšnější. Aby bylo možné toto 
splnit, bezpříznakoví jedinci podstupují intervence vedoucí k rozpoznání a modifikaci rizika 
vzniku onemocnění či zachycení onemocnění v časné, nejlépe ještě bezpříznakové fázi, 
případně včasnou léčbou onemocnění (1). 

Screening zhoubných nádorových onemocnění 
Screening zhoubných nádorových onemocnění je jednou z metod sekundární prevence. 

Screening znamená testování bezpříznakových osob s cílem odhalit onemocnění 
v asymptomatickém stádiu před výskytem příznaků. Efektivní sekundární prevence je 
dvoustupňový proces: správně fungující screening je následován odpovídající léčbou osob, u 
nichž byl zachycen zhoubný nádor či prekanceróza. Změny kteréhokoliv z těchto dvou prvků 
mohou ovlivnit to, jak dobře bude screeningový program fungovat v prevenci onemocnění 
(1).  

Screeningový program je praktickou aplikací screeningového testu na vybranou část 
populace. V současnosti z možných programů pro včasný záchyt zhoubných nádorů v ČR 
existují 3 národní screeningové programy:  
 screening kolorektálního karcinomu 
 screening karcinomu děložního čípku 
 screening karcinomu prsu 

To, jak bude screeningový program úspěšný, závisí na několika faktorech. K nim patří 
parametry screeningového testu (sensitivita a specificita testu), prevalence onemocnění 

                                                 
1 Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2016_003. 
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v populaci a také procentu cílové populace, která screening podstupuje. 

Při využívání screeningu hraje důležitou roli pacient, jeho hodnoty a preference, kdy je za 
ideální považován takový test, který je co nejméně invazivní, rychlý a zejména nevyžaduje 
žádnou či pouze minimální přípravu pacienta. 

Je důležité pomýšlet i na bezpečnost. Zatímco u diagnostických testů u často závažně 
nemocného pacienta je aplikace diagnostického testu v souladu s etickými principy (ač test 
nese určitá rizika, zachrání či výrazně zlepší pacientův život), v případě testu screeningového, 
aplikovaného u pravděpodobně zdravých jedinců, mohou rizika testu převážit možné benefity 
(kolonoskopické vyšetření může u pacientů starších 50 let vést k perforaci střeva s frekvencí 1 
ku 1000 a pravděpodobnost perforace je dvojnásobná oproti šanci na záchyt zhoubného 
nádoru kolorekta) (1). 

Souběžně se zdravotními benefity i riziky jsou hodnoceny také finanční náklady celého 
programu, které závisí nejen na výši ceny samotného testu, ale také na ceně následných 
vyšetření v případě pozitivního výsledku (1). 

Správně fungující screeningový program povede k poklesu mortality na dané onemocnění. 
Avšak zavedení screeningového programu je spojeno i s průvodními jevy. Screeningový 
program hned po zahájení vede k záchytu jak závažných preklinických forem onemocnění 
(zhoubných novotvarů), tak forem benigních. Proto dochází v několika prvních letech po 
zavedení screeningového programu ke zvýšení incidence tohoto onemocnění (screening 
odráží prevalenci těchto onemocnění). V kolech následujících, kdy jsou již všechny tyto 
prevalentní formy zachyceny, dochází k záchytu již pouze těch onemocnění, které se vyvinuly 
mezi opakovanými koly screeningu (incidentní onemocnění).  

Pozitivní a negativní dopady screeningu 
Zatímco pozitivní dopady screeningu jsou obecně známy, dopady negativní bývají často 

opomíjeny, případně nejsou dostatečně komunikovány s pacienty. 

Pozitivní dopady screeningu 
Pozitivní dopady jsou hlavním důvodem zavádění screeningových programů. Mezi 

pozitivní dopady screeningu zhoubných nádorů patří snížení mortality na danou diagnózu, 
přesun k záchytu časnějších a snáze léčitelných forem onemocnění (nejlépe již ve formě 
prekancerózy), zkrácení doby léčby a pokud možno návrat do života. Důkazy naznačují, že 
screening kolorektálního karcinomu různými metodami může vést k 20 – 30 % snížení 
specifické mortality (2). 

Negativní dopady screeningu 
Mezi negativní dopady screeningu se mohou řadit rizika typická pro daný, ale také riziko 

vzniku falešně pozitivního výsledku, negativní označení, overdiagnosis a incidentalomy (1). 

Rizika typická pro daný screeningový test souvisí s použitými metodami screeningu. 
U některých jde pouze u dyskomfort, jiné využívají ionizující záření (mammografický 
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screening karcinomu prsu), či jsou invazivní a souvisí s rizikem porušením integrity sliznic 
(kolonoskopický screening). Případně se může jednat o kombinaci více faktorů.  

Falešně pozitivní výsledek je takový, kdy u osoby, ač onemocněním netrpí, vyjde 
pozitivní výsledek screeningového testu. Falešně pozitivní výsledky úzce souvisí s parametry 
testu (sensitivitou a specificitou). U screeningu se rovnováha posouvá ve prospěch vyšší 
sensitivity. Vysoce sensitivní test je nastaven tak, aby zachytil co nejvíce suspektních případů 
(pravděpodobných onemocnění), výsledkem čehož je řada výsledků falešně pozitivních. Je 
eticky přijatelnější v následujícím kole diagnostickém otestovat více jedinců a falešně 
pozitivní výsledky vyloučit, než nezachytit některé případy onemocnění (zvýšit poměr falešně 
negativních výsledků).  

Negativní označení je riziko, které navazuje na falešně pozitivní výsledek. Pacient, u 
něhož vyšel screeningový test falešně pozitivní (avšak v té chvíli nelze odlišit skutečnou 
pozitivitu od pozitivity falešné), je následně vyšetřován k ověření diagnózy. Mezi tím, než 
dojde k vyvrácení podezření, pacient bojuje s psychologickými dopady – trpí nejistotou, 
úzkostí. Část pacientů s falešně pozitivním výsledkem testu, u nichž následné testy přítomnost 
nádorového onemocnění nepotvrdily, přesto pociťuje i nadále obavy (1).  

Overdiagnosis (pseudodisease). V současnosti nejvíce diskutovaným je problém 
overdiagnosis. Overdiagnosis je extrémním případem lenght-time bias. Povaha onkologického 
screeningu pracuje s předpokladem, že dříve rozpoznaný nádor je snáze léčitelný. Toto 
logicky vede k úvaze, že je vždy vhodnější najít nádor co nejdříve. Některé typy zhoubných 
nádorů rostou pomalu (či dokonce regredují), v průběhu života pacienta by se neprojevily (1). 
V případě, že jsou tyto nádory zachyceny screeningem, jejich rozpoznání nepřináší pacientovi 
benefit a tato situace je pojmenována termínem overdiagnosis. Některé odhady hovoří až o 
50 % nádorech prostaty zachycených screeningem jako overdiagnosis (1). Overdiagnosis je 
třeba mít na paměti při zvažování míry benefitu screeningového programu. 

Incidenatlomy 
S častějším využíváním zobrazovacích metod dochází ke zvýšení počtu náhodně 

zachycených onemocnění (incidentalomů). Záchyt incidentalomů souvisí s vyšetřováním 
pacienta pro jiné obtíže, kdy je náhodně zachyceno také nádorové onemocnění. Skutečná 
frekvence výskytu jednotlivých lézí není známa. Záchyt incidentalomu často vyústí v léčbu 
tohoto stavu. Otázkou je, zda takto rozpoznané onemocnění by v budoucnu progredovalo a 
způsobilo obtíže, nebo to budou spíše rizika léčby, která převáží rovnici na stranu rizika. 

 
Závěr 

Lékaři musí porozumět faktorům, ovlivňujícím screeningový test a zohlednit je nejen při 
rozhodování o doporučení screeningového testu, ale také při interpretaci jeho výsledku. 
Lékaři provádějící screeningové testy u svých pacientů musí rozumět faktu, že řada osob 
s pozitivním screeningovým testem nemá dané onemocnění. Snahy tuto skutečnost 
minimalizovat jsou důvodem pro to, že se screeningové programy zaměří na osoby, u nichž je 
vyšší prevalence onemocnění (vyšší věkové kategorie) (1). 
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Pacienti by před zahájením screeningu měli být poučeni o výhodách a nevýhodách 
screeningu a spolu s lékařem se rozhodnout, zda si screening přejí podstoupit. Informovaný 
pacient lépe porozumí průběhu screeningu a lépe přijme případné diagnostické a terapeutické 
kroky na screening navazující. Komunikace a kontakt lékařem s pacientem (již při 
preventivních prohlídkách) vede k nastavení profesionálního vztahu a takoví pacienti častěji 
podstupují preventivní služby včetně screeningu karcinomu kolorekta a prsu, mají nižší 
incidenci a mortalitu na tyto nádory i nižší celkovou mortalitu (3 – 7). 

Efektivní sekundární prevence je dvoustupňový proces: správně fungující screening je 
následován odpovídající léčbou osob, u nichž byl zachycen nádor či prekanceróza. Změny 
kteréhokoliv z těchto prvků mohou ovlivnit to, jak dobře bude screeningový program 
fungovat v prevenci onemocnění (1). Screening je odsouzen k vývoji (pokud jde o cílové 
populace, použité metody a pozici screeningu v boji proti různým formám zhoubných 
novotvarů). Proto se zavedením nových terapeutických metod a screeningových testů se bude 
měnit efektivita screeningových programů a bude nezbytné neustálé přehodnocování jeho 
efektivity (1). Zároveň se očekává, že screening začne být šitý na míru dle úrovně 
individuálního rizika; typu testů a frekvence, se kterou se provádějí (8).  
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Média a informace jsou fenomén, který výrazně ovlivňuje náš každodenní život (1). 
Masmédia tvarují veřejní politiku, včetně zdravotní politiky. Mediální kanály ovlivňují 
zdravotnický systém a jednotlivce, kteří tento systém využívají. Media bezesporu sehrávají 
důležitou roli i v ochraně veřejného zdraví. Komunikací zdraví je možné definovat jako 
využití komunikačních strategií při informování, ovlivňovaní a motivovaní jednotlivců, 
institucí a komunit a to tak, aby se zefektivnili přijímané rozhodnutí na zlepšení zdraví a 
zvýšeni kvality života.  

Masmédia jsou tedy důležitými komunikační kanály pro rozvoj výchovy k zdraví a 
ochrany zdraví, prevence chorob. Intervence v této oblasti může fungovat na úrovni 
komunity, systémů, politiky a legislativy. Můžou být poskytovateli správních informací 
správním lidem správním způsobem a v správním čase, aby podpořily změnu osobního 
přístupu k vlastnímu zdraví. Wakefield et al. prokázali ve své studii, že lidé, kteří poslouchají 
rádio, mají překvapivě dobrou schopnost vybavit si podrobnosti o vysílání z dřívějších měsíců 
(2). I tyto poznatky podporují potenciál rozhlasu šířit informace, které významně ovlivňují 
posluchače.  

Media musí rozhodnout po identifikování cílové skupiny pro zdravotně zaměřené 
informace, jaké informace hodlají zahrnout a jak podrobně je zahrnovat. Rovněž jako 
vytváření efektivních programů je důležité i metodické hodnocení dopadu intervencí. 

Odborníci ve veřejném zdravotnictví v současnosti mnohem intenzivněji používají media 
k šíření zdravotnických informací po celém světě (6). Význam médií v oblasti propagace 
zdravého životního stylu potvrzuje celá řada studií (3, 4, 5). Blom et al. (7) analyzovali data 
získané v rámci European Social Survey 2010, zahrnující 25 evropských zemí (n = 36 692), 
přičemž poukázali na pozitivní úlohu rozhlasu, časopisů, internetu, sociálních sítí na podporu 
veřejného zdraví.  

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Projekt Návod na zdraví byl unikátním projektem, kde došlo ke spojení dvou významných 
institucí, konkrétně Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 
regionální mutace Českého rozhlasu, České Budějovice. V této spolupráci vznikl dvacetidílný 
pořad zaměřený na podporu zdraví prostřednictvím pohybových aktivit a výživy. 

 
Metodika 

Návod na zdraví byl zveřejňován prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu 
České Budějovice vždy v psané podobě, dále prostřednictvím krátkých instruktážních 
videozáznamů, fotografií s popisem a v průběhu vysílání pomocí mluveného slova. Projekt 
započal v listopadu 2015 a byl ukončen v březnu 2016. Každý týden byl prezentován nový díl 
zabývající se konkrétní pohybovou aktivitou a aspekty správné výživy. Šíření probíhalo 
prostřednictvím následovných médií: Krajského vysílání Českého rozhlasu 3 České 
Budějovice, Celorepublikového vysílání Českého rozhlasu 2, Jihočeského deníku, webových 
stránek Českého rozhlasu a jeho sociálních sítí (Facebook) + Youtube a webových stránek 
Jihočeské univerzity a Zdravotně sociální fakulty. 

 
Výsledky 

První díl byl vysílán v listopadu 2015 s názvem Jak vyzrát na podzimní splín? V jeho 
pohybové části jsme se zaměřili na pohybovou aktivitu prostřednictvím chůze a na rozcvičku 
a strečink před samotným započetím této aktivity. Z výživového pohledu jsme se věnovali 
vitaminu C, především potravinám, ve kterých je obsažen.  

Následující díl nesl název Desatero pro zdravý den a byl zaměřen na deset zásad 
zaměřených na pohyb a výživu, které by měl jedinec v průběhu každého dne dodržovat. 
Jednalo se například o aktivizaci velkých svalových skupin po probuzení v posteli nebo jak a 
kde v průběhu dne jíst. Nechyběly informace o aktivním odpočinku u jedinců se sedavým 
zaměstnáním a zásady správné relaxace.  

V pořadí třetí díl s názvem Naučte se chodit s holemi se zaměřoval na severskou chůzi 
(Nordic Walking) a správné provedení nordic-walkingové techniky. Též v něm bylo 
diskutováno o správném oblečení, výběru a nastavení nordic-walkingových holí. Výživový 
úsek tohoto dílu se věnoval seniorské stravě, především zásadám při výběru potravin a 
přípravě pokrmů.  

Ve čtvrtém dílu jsme se zaměřili na aspekty zdravého spánku. Věnovali jsme se 
především náležitostem, které by měla místnost na spánek splňovat, večernímu pohybu, 
spánkovým rituálům a večerní stravě. Pátý díl se zabýval neustále diskutovanou 
problematikou mezi výživovými odborníky, a to konzumací ryb. Jsou zde vyjmenovány 
benefity konzumace ryb a najdeme zde i jednoduchý recept. Z pohybového pohledu jsme se 
v pátém dílu zabývali chůzí, postavením těla, oblečením a obuví, které jsou vhodné pro chůzi 
a konečně správnou technikou chůze.  
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V následujícím dílu jsme se věnovali velmi účinné a nenáročné formě domácího 
posilování pomocí posilovacích expandérů a gum, kde jsme je přehledně rozdělili. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o předvánoční díl, autenticky jsme zapojili nejdůležitější informace o 
kaprovi, jako o nezastupitelné položce na štědrovečerní tabuli většinové části české populace.  

Další díl Který olej používat v kuchyni a proč je nutné se protahovat? Zkuste také cvičení 
s naším videem se zabýval strečinkem, jako prostředkem pro správné uvolnění těla u 
manuálně i sedavě pracující populace. Samozřejmostí bylo uvedení správného metodického 
postupu při samotném strečinku, včetně prohřátí těla a adekvátního prostředí, ve kterém je 
vhodné strečink provádět. V tomto díle jsme se dále věnovali tukům, kdy jsme se zaměřili na 
nejčastěji se vyskytující oleje v české kuchyni včetně jejich využití a zdravotním benefitům a 
rizikům s nimi spojenými.  

Vzhledem k hojné oblibě využití velkých gumových míčů jsme se v dalším dílu věnovali 
tomu, jak a kdy tento velký míč využívat. Varovali jsme před úplnou náhradou židle za tento 
druh míče a prakticky předvedli několik cviků na velkém míči, které posilují vnitřní 
stabilizační systém. Tyto cviky byly voleny s důrazem jejich obtížnosti, které je schopno 
zvládnout široké spektrum posluchačů. Výživová podsložka tohoto dílu se zabývala „éčky“, 
které jsou laickou veřejností hojně diskutovanou tématikou. Proto jsme považovali za nutné 
tuto problematiku odrýt a vysvětlit, že ne všechna „éčka“ vyskytujících se v potravinách, mají 
negativní dopad na lidské zdraví.  

Posilování vnitřního stabilizačního systému i posturálních svalových skupin jsme se 
věnovali v následujícím dílu. Ten byl zaměřen na správnou techniku cvičení se závěsnými 
posilovacími systémy včetně názorných ukázek. Výživová část dílu se tentokrát zaměřila na 
lepek, obsažený v potravinách, jeho negativní vlastnosti pro lidské zdraví a na potraviny, ve 
kterých je lepek obsažen.  

Velmi sledovaným dílem bylo Sezením u stolu velmi přetěžujete tělo, vynahraďte mu to 
uvolňovacím cvičením a antioxidanty, který se zaměřoval na správnou polohu těla při sezení a 
na ergonomické nároky na židli a pracovní místo. Dále na pohybové cvičení, díky kterým je 
možné tělo uvolnit a předcházet tak bolestem zad, které jsou velmi často patrné u dlouhodobě 
sedících jedinců. Tento díl byl proložen informacemi zabývajících se dostupných 
antioxidantů, a to v goji semenech, zelenině a ovoci.  

Neoddělitelnou součástí zdravého životního stylu je i znalost biorytmů a naučit se je 
akceptovat. Proto jsme v dílu s názvem Dopoledne vám to nejlépe myslí, po obědě přichází 
útlum. Naučte se poslouchat vnitřní hodiny vysvětlili, v jakých hodinách je jedinec 
nejaktivnější a naopak, kdy se odebrat ke spánku tak, aby se tělo druhý den probouzelo 
odpočaté. Navíc jsme se věnovali problematice luštěnin a vyzdvihli jejich pozitivní účinky na 
zdraví.  

Dalším tématem pro díl Návodu na zdraví bylo bruslení na in-line bruslích. Jedná se o 
velmi populární sport u všech věkových skupin české populace, proto jsme považovali za 
důležité vysvětlit techniku bruslení, výběr bruslí a další zásady, díky kterým se bruslení mění 



165 

 

ve skutečně zdraví prospěšný pohyb. Také jsme navázali na stravu v seniorském věku a 
vyzdvihli jsme chyby, kterých se senioři dopouští při nákupech. Od bruslení jsme se plynule 
přesunuli k lyžování, a to jak běžeckému, tak sjezdovému. Tato problematiky byla rozebrána 
v dalším díle a souběžně s ní jsme se zaměřili na konzumaci mléčných výrobků a jejich 
zdravotních benefitů.  

K pohybu nezbytně patří i dodržování pitného režimu, který jsme v následujícím díle 
komplexně zmapovali a vyzdvihli jsme nápoje, které je vhodné konzumovat a naopak, které 
jsou naprosto nevhodné.  

Mezi outdoorové populární aktivity patří i horská turistika. I ta byla rozpracovaná 
v jednom z dílu našeho pořadu a opět zde bylo vysvětleno, jak se v horách pohybovat a jak 
být připravení na celodenní túru. Stejně tak i cyklistika je sportem, který je dostupný pro 
všechny věkové skupiny populace a navíc se jedná o velmi vhodný sport pro jedince 
s pohybovými obtížemi. Proto, aby cyklistika byla bezpečným sportem podporující zdraví, 
jsme v našem pořadu vyčlenili jeden celý díl, věnující se právě cyklistice.  

Abychom posluchačům nastínili důležitost posturálního svalového systému, připravili 
jsme vedle dílu o velkém míči a závěsných posilovacích systémech i díl, zabývající se 
cvičením na bossu a posilováním vnitřních břišních svalů. A to proto, že oslabený svalový 
stabilizační systém stojí za většinou příčin bolestí zad a krční páteře.  

Konečný díl se věnoval jedné z nejvhodnějších pohybových aktivit, kterou je plavání. Zde 
jsme konzultovali plavecké styly a techniky s nejmladším Čechem, který přeplaval kanál La 
Manche a který excelentně posluchačům představil nejčastější chyby, které mohou jednoduše 
odstranit a plavání si tak nadmíru užít. 

 
Diskuse 

V rámci programu Návod na zdraví odborníci z Centra prevence civilizačních chorob 
srozumitelnou formou představili jednotlivá témata a zkušenosti z práce s lidmi všech 
věkových skupin. Program se obsahově zaměřil především na informace týkající se aktivní 
pohybové aktivity, výživy a zdravého životního stylu. 

Opodstatněnost tohoto projektu podporují i dosavadní poznatky celého řadu výzkumů. 
Tak Fialová a Fiala, kteří zkoumali vliv záměrné edukace v oblasti zdravého životního stylu a 
kontrolované pohybové aktivity na některé domény kvality života u osob vyššího věku zjistili, 
že pohybová aktivita přináší zdravotní benefit a následně vede k vyšší spokojenosti se 
zdravotním stavem, vzhledem, výkonnosti a pomáhá k duševní vyrovnanosti (8). Bernasovská 
et al. (9) jako i Štefková a Shafout (10) dlouhodobě zkoumali životní styl vysokoškoláků 
posluchačů medicíny a konstatují, že tito jedinci racionálně využívali svůj volný čas na 
přiměřenou pohybovou aktivitu, přičemž studium preventivních oborů medicíny sehrává 
nemalý význam. Výzkum Hirošové et al. (11) naopak poukazuje na nedostatečnou pohybovou 
aktivitu u víc než jedné třetiny studentů (častější ženy), kdy udává fyzickou aktivitu v trvání 
méně než 15 minut denně anebo žádnou. 
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V programu, který připravovali odborníci z Centra, byla, popři pohybové aktivitě, 
prezentována i problematika zdravé výživy. Jednotlivé části obsahovali konkrétní doporučení 
a taktéž recepty přípravy zdravých jídel. Pojednávalo se například o superpotravinách, o 
správném jídelníčku v prevenci osteoporózy, o významu luštěnin, zeleniny, vlákniny, ryb a 
dalších složek v stravě člověka.  

Zdravé stravování snižuje riziko vícerých chronických chorob. Stravovací zvyklosti 
ovlivňují rizikové faktory zdraví, především krevné lipidy, TK, hmotnost, diabetes mellitus. 
Taktéž tělesná aktivita se doporučuje jako velmi důležitý nefarmakologický nástroj v 
primárné aj sekundárné prevenci chronických chorob (12, 13). V této souvislosti i Štefániková 
et al. (14) zdůrazňují důležitost poskytovaní adekvátních informací všem skupinám 
obyvatelstva o možných rizikách spojených s nadměrnou tělesnou hmotností, a to při 
vzájemné interakci nedostatečné pohybové aktivity, nezdravé výživy a dalších rizikových 
faktorů životného stylu. 

Právě média můžou být nástrojem pro kampaní podpory zdraví. Avšak pro mediální 
kampaň se musí dodržovat účinná, určitá pravidla. Konkrétně ide o analýzy problémů – cíle a 
cílové publikum, výběr vhodných médií, dizajn efektivních zpráv a hodnocení programu. 

Několik významných doporučení k pokračování v této problematice vzniklo i na diskuzní 
besedě, kterou pořádal ČR 3 ČB k pořadu Návod na zdraví. Zúčastnilo se jí přes 100 zájemců. 
Celkem 26 000 zhlédnutí jsme zaregistrovali při videích Návod na zdraví na Youtube kanále 
Českého rozhlasu. Největší zájem byl o část zaměřené na bruslení, a to 5 460 zhlédnutí, 
potom o informace související s plaváním (3 470 zhlédnutí) a o informace jak vykonávat 
ranní rozcvičku (2 735 zhlédnutí). Celkově bylo všech 20 instruktážních videozáznamů 
shlédnuto téměř 50 000 zájemci. Nejúspěšnější díl zabývající se posilováním břišního svalstva 
zaznamenal 4 700 zhlédnutí.  

Jedním z ukazatelů zájmu lidí o tento program ukazuje i čtenost článků na webu ČRo ČB. 
Zaznamenali jsme celkem přes 25 000 unikátních zobrazení. Nejúspěšnější články byli: 
cvičení břicha – 5 100 zobrazení a biorytmy – 1 600 zobrazení. Projekt Návod na zdraví 
uveřejnili Noviny Jihočeský deník i v sérii textů, které si mohli čitatelé pročíst v 30 000 
domácnostech. Všech 20 dílů bylo zobrazeno na všech mediích až 89 547 krát.  

 
Závěr 

Cílem programu Návod na zdraví, bylo rozšířit povědomí veřejnosti o pohybových 
aktivitách a správném stravování. V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci s 
veřejnoprávními médii a vzdělávací institucí. Z výstupů statistik zaměřených na hodnocení 
zájmu veřejnosti vyplynulo, že se podařilo produkovat takový program, který je finančně 
nenáročný a dostupný všem skupinám populace. Významné je i to, že i doposud přetrvává 
zájem veřejnosti o tento program, o čem svědčí neustálý rast počtu zhlédnutí na všech 
přístupních medií. Pravda je zřejmé, že média jsou pouze jeden z nástrojů pro podporu zdraví 
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a nikoliv cíl sám o sobě. Nicméně můžou být mocným nástroje, který pomůže rozvíjet 
zdravější společnost. 
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Kouření zdravotníků je závažné, protože se paradoxně týká právě těch, kteří by měli 
kuřákům pomoci s kouřením přestat. Jejich profesionální povinností je podpora výchovy 
populace k nekuřáctví a edukace pacientů o důsledcích kouření. Tady platí, že nemůže 
pomoci ten, kdo není s daným problémem sám vyrovnán (2). Zdravotníci mohou při 
snižování míry užívání tabáku hrát klíčovou roli. Jednoduché a stručné rady pacientům 
mohou významně ovlivnit úspěšnost při odvykání kouření. Jsou vnímáni jako jeden 
z významných formálních vzorů v péči o zdraví. Proto je zapojení zdravotníků do prevence 
kouření a poradenství při odvykání strategickým krokem. 

Poslední studie (1) z roku 2014 uvádí, že v České republice bylo celkem 31,6 % 
současných kuřáků, přičemž je patrný významný pohlavní rozdíl (ženy tvoří 25,8 % a muži 
37,4 %). Na základě různých studií se prokázalo, že tento průměr je nižší, než počet kuřáků 
mezi sestrami. 

Jak se situace dále vyvíjí? Jsou zdravotníci skutečně tím správným vzorem, účinnou 
preventivní linií a pomocníkem při odvykání kouření? Neexistuje ucelený dlouhodobý 
průzkum. Touto významnou otázkou se zatím zabývají různé studie, převážně práce studentů 
vysokých škol nebo průzkumy organizované vedením nemocnic mezi zaměstnanci. 

 
Metodika 

Cílem příspěvku je zjištění vývoje míry kuřáctví mezi nelékařskými zdravotnickými 
pracovníky (nejčastěji sestrami) a jejich postojů ke kouření. K vyhodnocení byly vybrány 
výsledky prací studentů a výzkumy či příspěvky (studie nemocnic, publikace, články), 
výhradně zaměřené na nelékařské zdravotnické pracovníky (sestry) v České republice (ČR), 
z let 1999 – 2016. Data v těchto pracích jsou nejčastěji prezentována v absolutních a 
relativních četnostech. Jejich zpracování přineslo obraz vývoje i současné situace v této 
oblasti. S ohledem na to, že muži tvoří dlouhodobě přibližně 3 % těchto pracovníků, byly 
výsledky srovnávány s daty žen studií zaměřených na populaci obecně. 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Výsledky a diskuze 

Kuřáci mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky 
Studenti. V rámci celosvětového průzkumu kuřáctví bylo realizováno rozsáhlé šetření 

v letech 2007 – 2011 mezi studenty medicíny a ošetřovatelských oborů (GHPSS). Výsledky 
prokázaly statisticky významně vyšší prevalenci kuřáctví u studentů ošetřovatelství, mezi 
nimiž převažují ženy. V roce 2007 kouřilo cigarety 33,2 %, v roce 2011 32,2 % studentů 
ošetřovatelství (3). Více jak 80 % studentů je přesvědčeno, že zdravotníci jsou pro pacienty 
i širokou veřejnost vzorem. Skutečným vzorem se cítí být 53 %. Vedle toho 60 % studentů 
ošetřovatelství předpokládá, že zdravotník, který kouří, nebude pacientům radit, aby přestali. 
Už v době studia jsou vnímáni studenti medicíny a ošetřovatelských oborů jako budoucí 
účinná velká skupina v oblasti prevence kouření i pomoci s odvykáním kouření. Do jejich 
studia jsou dnes zařazena témata zaměřená nejen na informace, ale současně i na výcvik 
(medici) pro poskytování poradenství při odvykání kouření (3). 

Sestry. Studie Mádlové z roku 1999, sledující prevalenci kouření všeobecných sester 
(VS), uvádí alarmující číslo – 41,7 % kouřících sester (4). Výskytem kuřaček mezi VS se 
zabývala také studie Králíkové a Jandové z roku 2002. Mezi jejich respondenty – zdravotníky 
bylo 39 % kuřáků (5). V roce 2002 – 2003 provedla Kaletová s kolegy průzkum ve fakultní 
nemocnici v Olomouci, kde mezi sestrami identifikovali 32,3 % kuřaček (6). Procentuální 
pokles kouřících sester (32,7 %) popsala Drozdová a Kebza ve studii z roku 2006 (7). 
V letech 2008 – 2009 uvedly ve své zprávě nižší procento kuřaček (29 %) také Simočková a 
Zamboriová (8). Ve skupině respondentů Drozdové z roku 2009 bylo 38,6 % kuřáků (9). Tato 
čísla jsou významně vyšší než průměr uváděný u žen při opakujících se studiích se zaměřením 
na kouření v populaci. V mezinárodním srovnání tak české sestry zaujímají přední místa. 

 

Obr. 1. Zastoupení kuřaček mezi respondenty sledovaných studií v procentech (dle krajů) 
 
V dalších porovnávaných studiích (9 – 24), které proběhly v letech 2006 až 2016, bylo 

osloveno celkem 1 797 respondentů, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Z toho 
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bylo identifikováno v průměru 38,9 % kuřáků (kuřáci a příležitostní kuřáci), mezi záchranáři 
dokonce až 50 %. Nejnižší zastoupení vykázala pracoviště v Praze (21 %, sestry manažerky), 
naopak nejvyšší na Ostravsku (47 %). Průměrná délka praxe kouřících VS byla 12 let. Věk, 
kdy uvedly, že začaly kouřit, se pohyboval mezi 15 a 20 lety, tedy v době, kdy většina z nich 
studovala zdravotnickou školu (9, 10, 11, 15, 18, 21, 24). To odpovídá i výsledkům studií 
SZÚ (1, 3). Podle Mádlové se nejvyšší procento kuřaček vyskytuje ve věkové skupině 35 – 44 
let (46,1 %), nejméně kuřaček bylo ve věku 15 – 24 let (39,1 %). Naopak podle Kaletové (6) 
bylo ve fakultní nemocnici v Olomouci nejvyšší procento kuřaček právě ve věku 15 – 24 let 
(37,7 %) (obr. 1). 
 

 

Obr. 2. Zastoupení kouřících sester ve srovnávaných studiích se spojnicí trendu 

 
Obr. 3. Srovnání vývoje kuřáctví u žen a sester (%) 

 
Z grafického znázornění výsledků těchto dílčích studií vyplývá spíše setrvalý podíl kuřáků 

mezi sestrami (obr. 2). Srovnáme-li trend kuřáctví u žen obecně se sestrami, zjistíme, jak 
napovídají obě lineární vývojové spojnice, že oba soubory z dlouhodobého hlediska mají 
lehce se zvyšující trend (obr. 3). 
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Kouření v práci 

Z výsledků dílčích studií (9 – 24) vyplývá, že v práci kouří až 49 % sester a vyhrazené 
místo pro kouření na pracovišti uvedlo 65 % respondentů. Tři autorky zjišťovaly dodržování 
zákazu kouření na pracovišti (11, 12, 15). Až 70 % jejich respondentů potvrdilo jeho 
porušování. 

Podmínky na pracovišti. Prevalenci kouření by měly z velké míry ovlivňovat podmínky 
na pracovišti. Vliv má postoj a míra tolerance managementu zdravotnického zařízení i 
osobnost jednotlivců zastávajících místa nižšího managementu. Kebza a Drozdová (7) uvádí, 
že 84 % sester potvrdilo tolerantnost vedení ke kouření na pracovišti. Jeden z popisovaných 
ovlivňujících faktorů kouření u sester je jejich funkční zařazení. Předpokládá, že u sester-
manažerek bude zastoupení kuřáků nižší z důvodu společenské prestiže (4). Tento předpoklad 
potvrzuje výsledek studie Koukolové (14), kde bylo zastoupení kuřaček mezi manažerkami 
pouze 21 %. Drozdová naopak ve svém příspěvku na konferenci v Ostravě (v roce 2002; 
Sestra a kouření) uvedla, že 55 % kuřaček zastává funkční místo. Mádlová ve svém šetření 
zjistila, že vedoucí pracovníci kouření nejen tolerovali, ale často kouřili současně se sestrami, 
což vidí jako profesní etický problém (2). V šetření Koukolové (14) označilo vznikající síť 
nekuřáckých nemocnic 18,9 % sester-manažerek za utopický sen ministra zdravotnictví.  

Důvody kouření: řada především zahraničních výzkumů se zaměřila na důvody vedoucí 
sestry ke kouření. Profese sama o sobě představuje vysokou pracovní zátěž, směnný provoz, 
rychlé pracovní tempo s nepravidelnými přestávkami a vysokou rizikovostí. To vše přináší 
stresové situace, které bývají sestrami uváděny jako nejčastější důvod kouření. Jiní autoři (7) 
se naopak domnívají, že samotná práce sestry je důvodem, proč v kouření pokračují, což 
potvrzují i výsledky vyhodnocených studií, které uvádí věk začátku kouření mezi 15. a 20. 
rokem. Na otázku, zda je důvodem kouření v práci stres, případně péče o těžce nemocné a 
umírající, odpovědělo ve sledovaných studiích kladně 30 % respondentů. 13 % uvedlo jako 
jednu z příčin i nedostatek personálu na pracovišti. Až 53 % respondentů – nekuřáků se 
domnívá, že musí více pracovat za kuřáky.  

Míra kouření. Ve sledovaných studiích kuřáci uvedli, že v průběhu pracovní směny 
vykouří v průměru 4,4 cigarety (min. 3,7; max. 6,2) a kouřením 1 cigarety tráví v průměru 6,9 
minut (min. 4,8; max. 10,4). To představuje průměrně 30 minut za směnu. 30 % kuřáků 
uvedlo, že denně vykouří méně jak 5 cigaret, 49 % pak 5 – 10 cigaret. Ve vzorku běžné 
populace nejpočetnější skupina (33,1 %) uváděla 15 – 24 cigaret za den (1). Na otázku, zda by 
chtěli přestat kouřit, odpovědělo kladně 65 % respondentů. Nedělková ve své studii položila 
respondentům otázku, zda by měl existovat zvláštní program pro odvykání kouření zaměřený 
na zdravotníky. Kladně odpovědělo 54 %. 

Prevence z pohledu sester - kuřaček 
Kouření významným způsobem ovlivňuje zdraví jedince, může způsobit jeho zvýšenou 

nemocnost, pracovní neschopnost, případně až invaliditu či předčasné úmrtí. Na druhé straně 
je tomuto jevu možné účinně předcházet v rámci preventivních opatření. Z průzkumů, které se 
ptaly na to, zda se sestry domnívají, že je zdravotník pro pacienta vzorem, odpovědělo kladně 
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67 % respondentů. Současně se 42 % domnívá, že sestra může efektivně působit na pacienta, 
aby kouření zanechal. Je škoda, že pouze ve dvou studiích (13, 20) byla otázka na to, zda 
sestry informují pacienty o škodlivosti kouření. Kladně odpovědělo rovněž 67 %. Pokud jde 
o znalosti a informace zaměřené na rizika a škodlivost kouření, téměř 95 % sester se domnívá, 
že jsou u nich dostatečné. 

Obecně lze předpokládat, že zdravotničtí pracovníci jsou specifická skupina, která je 
odborně vzdělána a dostatečně informována o škodlivosti různých návyků a rizikových 
modelů chování a jejich důsledcích na zdraví. Očekává se rovněž, že se jejich odbornost 
projeví ve vlastním chování a správných postojích k vlastnímu zdraví. Z výsledků námi 
vyhodnocených studií se potvrdilo, že se zdravotníci ve vztahu k vlastnímu zdraví chovají 
stejně jako běžná, nepoučená populace. 

Doporučení 
Měli bychom se více zaměřit na kuřáky z řad studentů ošetřovatelských oborů, investovat 

do zvýšení kvality jejich vzdělávání, doplnit vzdělávací materiály všech programů ve smyslu 
posílení zodpovědnosti za informování pacientů a poskytnutí pomoci při odvykání kouření. 
Zaměřit se na zdravotníky-kuřáky samotné. Snažit se změnit jejich chování, podporovat 
nekuřáctví jako sociální normu, pomoci jim překonat závislost na tabáku, podpořit 
a motivovat je ve snaze zanechat kouření, zvyšovat jejich znalosti z oblasti rizik plynoucích z 
kouření. Posilovat jejich roli vzoru pro veřejnost všech věkových kategorií, zvýšit jejich 
odpovědnost za poskytnutí krátké intervence.  

V Doporučeních pro léčbu závislosti na tabáku z roku 2015 najdeme kapitolu popisující 
Doporučení pro pomoc při odvykání kouření u specifických skupin. Je možná chybou, že zde 
není věnována pozornost i zdravotnickým pracovníkům, kteří nepochybně v tomto smyslu 
specifickou skupinou kuřáku jsou. Mohli bychom přitom vycházet ze zkušeností Lindy Sarna 
a Stelly Aguinaga Bialous, které založily v roce 2003 skupinu Tobacco Free Nurses, 
poskytující podporu sestrám závislým na tabáku. Poukazují zejména na to, že pokud pomohou 
sestrám, poskytnou jim vzdělání a zdroje, aby přestaly kouřit, pomohou ony na oplátku 
skončit s kouřením mnoha pacientům. Chceme-li účinně snížit užívání tabákových výrobků, 
zaměřme se více na sestry. 

Jednou z nejčastěji zmiňovaných příčin kouření, které sestry uvádějí, je stres, fyzické 
a psychické vyčerpání. Madziová (23) dokonce uvádí, že až polovina sester uvažuje o změně 
povolání z důvodu vysokého psychického vypětí a nespokojenosti s platem. I tato příčina má 
jistě své řešení, které je především v rukou manažerů ve zdravotnictví. Přetrvávající 
nedostatek personálu a špatné platové ohodnocení, to je výzva pro management nemocnic. 

Prostředí nemocnic by samo o sobě mělo být preventivní, mělo by se tu důsledně dbát na 
zákaz kouření, motivovat management ke snižování tolerance vůči kuřákům a být vzorem pro 
své podřízené. Prevalenci kouření mezi zdravotníky může také ovlivnit aktualizace vnitřních 
předpisů zdravotnických zařízení, jasně definujících pravidla chování kuřáků s důrazem na 
ochranu nekuřáků. Spolu s tím se více zaměřit na dodržování Etického kodexu kontroly 
tabáku pro profesní organizace lékařů a dalších zdravotníků.  
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Závěr 

Kouření je dnes vnímáno jako celosvětová epidemie a Světová zdravotnická organizace 
(WHO) z tohoto důvodu navrhla doporučení, jehož cílem je snížení (významné omezení) 
spotřeby tabáku, s označením MPOWER (WHO, 2008). Dokument obsahuje šest priorit, mezi 
něž také patří nabídnutí pomoci při odvykání kouření a varování před nebezpečím z užívání 
tabáku. A to je pole působnosti zdravotníků. Podle zákona 379/2005 Sb., Zákona o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, by měli zdravotníci povinně provést tzv. krátkou 
intervenci při každém kontaktu s pacientem. Stačí na ni jen několik vteřin. Tato intervence 
není nákladná, nicméně jedním z úskalí je právě to, že samy sestry často kouří a je velmi 
pravděpodobné, že sestry-kuřačky budou intervenovat méně. Vedle toho se zdravotníci 
v praxi dopouštějí mnoha chyb. Například nereagují na kuřáckou anamnézu, jejich 
doporučení nebývá jasné a rozhodné, někdy připouštějí pouze redukci užívání, zlobí se na 
pacienty, když jim pokus nevyjde, nebo jim vyhazují krabičky cigaret. I přesto, že mají sestry 
k léčbě závislosti na tabáku kompetence, jsou v ČR v této oblasti málo využívány. Důvodem 
jsou nedostatečné zkušenosti a trénink. V Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku se uvádí, 
že v Česku je téměř 100 tisíc sester. Pokud by každá z nich odnaučila kouřit ročně jednoho 
kuřáka, znamenalo by to každoročně 100 000 bývalých kuřáků. V ČR sdružuje lékaře a sestry 
aktivně se zabývající pomocí při odvykání kouření Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. 
V rámci postgraduálních vzdělávacích akcí školí lékaře a sestry v léčbě závislosti na tabáku. 
Podílí se i na tvorbě doporučených postupů pro sestry (Užívání tabáku – informace a pracovní 
postup pro intervenci sestry, 2015) a jejich další proškolování ve spolupráci s Českou asociací 
sester. Podle informací Centra pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK 
prošlo kurzem ke krátké intervenci více jak tisícovka sester a zájem o kurz je vysoký. Přitom 
jsou často sestry samy na kurzu namotivovány k odvykání kouření. Centrum excelence pro 
kontrolu tabáku pořádá tzv. focus group při nichž sezvou v konkrétní zemi sestry-kuřačky a 
s nimi řeší, proč kouří. Dalším krokem je i vznikající Evropská síť nekuřáckých nemocnic, do 
které se zařazují i české nemocnice (například VFN, FN KV, FN HK, FNB, nemocnice 
Krnov). Podle výsledků Koukolové (14) ji považuje za „možnost zapojení do podpory 
prevence a léčby závislosti na tabáku“ 70 % sester-manažerek. 

Pevně věříme, že vše je na cestě k nápravě. Že pravidlo „Pacienty varují, sami si však rádi 
bafnou“, které uvedl web Novinky.cz dne 20. 10. 2003 v článku Zdravotníci se kouřením 
neznepokojují, bude brzy minulostí. 
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Obezita je závažné chronické onemocnění postihující metabolismus a přímo či nepřímo 

celou řadu orgánových systémů, zejména kardiovaskulární a pohybový. Je charakterizována 
zmnožením tělesné tukové tkáně v organismu nad fyziologickou hranici. Už v roce 1997 
vyhlásila Světová zdravotnická organizace obezitu jako globální epidemii ohrožující zdraví 
lidské populace svými přidruženými chorobami. Obezita se stala nejčastější metabolickou 
chorobou v důsledku životních podmínek a životního stylu, který vyústil v pozitivní 
energetickou bilanci (1, 2, 3). Obezita je aktuální i v Armádě České republiky (AČR). 
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. V práci je uvedena část výsledků z rozšířených 
preventivních prohlídek v AČR za rok 2015.  

 
Materiál a metody  

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 onemocnění hromadného výskytu v současné 
AČR. Preventivní prohlídky se týkají vojáků z povolání, kteří v roce prohlídky dosáhnou 
věkové hranice 25, 30, 33, 36, 39, 40 – 55 let. Vedle anamnestického šetření a běžného 
fyzikálního vyšetření je v rámci rozšířené preventivní péče vyšetrřeno biochemické spektrum 
a provedeno širší antropometrické šetření, včetně měření tělesného složení pomocí metody 
impedance, které nám podává informaci o aktuálním nutričním stavu profesionálních vojáků 
AČR. Ze základních antropometrických parametrů tak byla sledována obezita pomocí 
vypočtené hodnoty BMI a změřené hodnoty obvodu pasu.  
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Výsledky  

V průběhu roku 2015 bylo komplexně vyšetřeno celkem 10 257 osob, z toho 9 009 mužů 
a 1 248 žen. Průměrný věk vyšetřovaného souboru byl u mužů 40,4 a u žen 41,0 let. Při 
hodnocení nadváhy a obezity v AČR vycházíme z hodnoty body mass indexu (BMI). Podle 
tohoto ukazatele za rok 2015 z vyšetřovaného souboru 58,2 % mužů a 26 % žen trpí nadváhou 
a 17 % mužů a 12,1 % žen je obézních. Průměrná hodnota BMI u celého souboru byla u mužů 
27,2 a u žen 24,8. Průměrná hodnota obvodu pasu u celého souboru byla u mužů 93 cm a u 
žen 79,8 cm. Obvod pasu vyšší než 94 cm má 41,1 % mužů a 39,9 % žen má obvod pasu 
vyšší než 80 cm. Z antropometrických dat tak např. vyplývá, že více jak 75 % vyšetřených 
mužů má hodnotu BMI nad 25. Zčásti lze toto vysoké číslo přičíst muskulatorním jedincům 
mužského pohlaví, kde hodnota BMI je zkreslena.  

 
Diskuze a závěr  

Z výše uvedené retrospektivní analýzy údajů o zdravotně nutričním stavu vojáků 
z povolání jednoznačně vyplývá, že nadváhu nebo obezitu vykazuje z měřeného souboru 
vojáků z povolání (VZP) více jak polovina respondentů bez rozdílu pohlaví. V porovnání 
s výsledky průzkumu české populace provedeného opakovaně v posledních deseti letech (4, 5, 
6) tak výskyt, zejména nadváhy, není v AČR výrazně nižší, jak by se dalo předpokládat, 
vzhledem k výběrové subpopulaci, která má k dispozici v průběhu pracovní doby možnosti 
řízené pohybové aktivity a nepoměrně frekventovanější příležitosti v oblasti primární 
prevence. Srovnatelná data antropometrických parametrů českých vojáků za období 11 let 
jsou přehledně uvedena v práci Pavlík a kol (7). Ve srovnání se staršími daty nevykazují údaje 
za rok 2015 podstatných změn. Neustále se zvyšující počet obézních pacientů znamená 
nutnost komplexní terapie v rámci preventivních programů i v každodenní lékařské praxi. 
Pouze komplexní přístup k obéznímu pacientovi s využitím všech dostupných metod terapie 
dává šanci úspěšné terapii. Redukce hmotnosti má pozitivní vliv na kvalitu života i výrazné 
snížení zdravotního rizika všech obézních nemocných (8). Ve vojenských podmínkách se 
přímo nabízejí možnosti jak upravit výživu osob v souladu s moderními dietologickými 
požadavky, zvýšit účinnost služební tělesné přípravy, preventivní rehabilitace nebo lázeňské 
léčby, provádět efektivní dispenzární péči o obézní osoby na posádkových ošetřovnách nebo 
v odborných zdravotnických zařízeních. Pravidelná pohybová aktivita, nejlevnější a 
pravděpodobně nejúčinnější přirozená forma primární prevence neinfekčních onemocnění 
hromadného výskytu včetně obezity, má i v AČR velmi široké možnosti (9, 10). Populace 
vojenských profesionálů je svým způsobem výběrová, zastoupená zčásti mladými, fyzicky 
zdatnými jedinci bez významných zdravotních komplikací. Přesto nalezený vysoký podíl 
jedinců s nadváhou nebo obezitou, případně nález podílu jedinců s parametry biochemickými 
mimo doporučené hodnoty, znamená memento pro budoucí vývoj zdravotního stavu VZP. 
Zvláštní důraz by měl být kladen na jedince starší 40 let. V této věkové kategorii narůstá 
počet VZP s antropometrickými a biochemickými parametry mimo fyziologická rozmezí. 
Získané výsledky mohou dále sloužit jako podklad pro vypracování metodiky efektivní péče o 
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jedince v riziku rozvoje metabolických, případně kardiometabolických onemocnění, a tím 
zvýšit úroveň zdraví a bojeschopnosti příslušných vojáků. Při současném stupni poznání o 
tělesném složení VZP a při možnosti měřit jejich metabolický obrat metodou nepřímé 
kalorimetrie lze případně následně vypracovat vhodné složení stravních dávek nebo bojových 
dávek potravin a zajistit tak komplexní a vyváženou výživu dle skutečných potřeb vojsk, 
zejména pak při nasazení vojáků za mimořádných situací nebo při bojových misích. 
Odpovídající zdravotně nutriční stav vojsk je důležitým předpokladem pro udržení jejich 
bojeschopnosti a plné nasaditelnosti.  
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21. storočie sa v čeľustnej ortopédii charakterizuje ako soft tissue paradigm, čo znamená, 
že čeľustní ortopédi sa sústreďujú na mäkké tkanivá. Optimálna proporcionalita 
a zabezpečenie najideálnejšieho estetického výsledku mäkkých tkanív sú kľúčové. Postavenie 
kostí a zubov je následne determinované mäkkými tkanivami. Proporcionalita mäkkých 
tkanív a ich vzťah k dentícii sú prvoradé. Práve adaptácia mäkkých tkanív k novovytvorenej 
pozícií zubov následne určuje, či výsledok ortodontickej liečby bude stabilný (1).   

Zachytávanie mäkkých tkanív tváre pomocou 2D fotografií je od 20. storočia 
najdostupnejšia metóda, v súčasnosti sú však populárnejšie dve metódy na získavanie 3D 
obrazu mäkkých tkanív tváre: stereofotogrametria a laserové skenovanie. Získavanie 3D 
modelov pomocou stereofotogrametrie si vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch 
fotografických snímok  z rôznych pozícií. Fotogrametria predstavuje protiklad fotografovania. 
Získavanie 3D modelu prostredníctvom laserového skenovania prebieha na podobnom 
princípe ako stereofotogrametria. Pri laserovom skenovaní sú využité laserové znaky. 
Deformácia v laserových znakoch sa následne interpretuje ako 3D informácia (2). Hodnotenie 
mäkkých tkanív tváre v 3D predstavuje pomerne novú problematiku, ktorej sa venujú čeľustní 
ortopédi, maxilofaciálni či plastickí chirurgovia.  

Neustále sa zvyšujúci tlak zo strany pacientov na zlepšenie ich výzoru  podčiarkuje 
nutnosť exaktnej analýzy. Optimálnejšie dáta pre soft tissue analýzu, v porovnaní 
s fotografiami, získavame pri klinickom vyšetrení prostredníctvom kaliperu. Vďaka tomuto 
vyšetreniu sme síce schopní posúdiť reálny status pacienta, no stretávame sa tu 
s chybovosťou, ktorá vyplýva z rôznej miery impresie mäkkých tkanív pri meraní. Súčasné 
3D skenery zachytávajúce povrchový reliéf tváre ponúkajú možnosť doteraz najpresnejšieho 
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a najdetailnejšieho hodnotenia mäkkých tkanív vhodného na ďalšie posudzovanie tvárových 
skenov metódou stanovenia vzdialeností a uhlov medzi referenčnými bodmi na 3D tvárových 
modeloch, respektíve metódu hodnotenia ich povrchového reliéfu. Vytvorenie 3D súboru dát 
mäkkých tkanív tváre predstavuje prvý krok v procese 3D tlače, prostredníctvom ktorej sme 
schopní tieto štruktúry v prípade potreby následne zhmotniť. 

Hlavným benefitom nových hardvérov je tvorba trojdimenzionálneho (3D) záznamu, čo 
znamená schopnosť tvoriť obraz v takmer reálnej podobe bez výrazného skreslenia, ako to 
bolo pri dvojdimenzionálnych (2D) záznamoch.  Medzi  3D  záznamy, ktoré sú nápomocné 
pri plánovaní liečebného plánu, patrí: 3D model, 3D röntgen a 3D tvárový sken. Uvedené 
zobrazenia sme vďaka moderným softvérom schopní zanalyzovať v trojrozmernom priestore 
bez toho, aby bolo potrebné ich zhmotniť, čo je, naopak, takmer nevyhnutné pri konvenčných 
záznamoch. Analýzy urobené v 3D okrem toho, že ponúkajú vernú kópiu reálneho stavu 
a znižujú tak riziko skreslenia oproti 2D, prispievajú aj k zníženiu chýb pri laboratórnych 
postupoch.  

Cieľom práce je analýza vybraných kraniofaciálnych parametrov (šírka nosa, vzdialenosť 
medzi vnútornými kútikmi očí, šírka tváre, výška tváre, šírka sánky a šírka úst) v závislosti od 
pohlavia, veku a BMI pacientov, kde predpokladáme, že BMI vo významnej miere vplýva na 
čelustno-ortopedickú odchýlku. Sekundárnym cieľom práce je porovnanie priamej a digitálnej 
antropometrie pri vybraných kraniofaciálnych parametroch. 

 
Súbor a metodika  

V antropometrickej štúdií sme súbor respondentov (n = 100) rozdelili na dve skupiny. 
Skupina I. (n = 65, 47,7 % mužov, priemerný vek 22,6 ± 1,4 rokov) bola analyzovaná 
pomocou 3D tvárového skenu (3DTS) a skupina II. (n = 35, 54,3 % mužov, priemerný vek 
25,2 ± 3,4 rokov) bola analyzovaná priamym antropometrickým meraním – kaliperom (PAM) 
(tab. 1).  

 
Tab. 1. Základná charakteristika respondentov (n = 100) 

 

Pre výber respondentov sme zvolili tieto kritériá: 1. respondent musel byť bielej rasy, 
kaukazského typu, pochádzajúci z krajín centrálnej Európy, 2. respondent nesmel mať žiadne 
deformity tváre (jazvy, stavy po úraze hlavy a krku), 3. vek 18 – 35 rokov.  

V štúdii sme analyzovali vybrané kraniofaciálne parametre: šírku nosa, vzdialenosť medzi 
vnútornými kútikmi očí, šírku tváre, výšku tváre, šírku sánky a šírku úst (obr. 1) v závislosti 

Charakteristika Skupina I. 
(n = 65) 

Skupina II. 
(n = 35) 

 n (%) n (%) 

Pohlavie  muži 31 (47,7) 19 (54,3) 
ženy 34 (52,3) 16 (45,7) 

Vek [r.] ≤ 24 58 (89,2) 18 (51,4) 
> 24 7 (10,8) 17 (48,6) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 (87,7) 29 (82,9) 
≥ 25,0 8 (12,3) 6 (17,1) 
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od pohlavia, veku a BMI pacientov, kde sme nebrali do úvahy druh antropometrického 
merania a zároveň sme pri vybraných kraniofaciálnych parametroch porovnávali priamu 
a digitálnu antropometriu. Respondentov sme rozdelili do podskupín podľa pohlavia, veku 
a BMI. 

 
Obrázok 1. Vybrané analyzované kraniofaciálne parametre 

Legenda: al – al: šírka nosa, en – en: vzdialenosť medzi vnútornými kútikmi očí, zy – zy: šírka tváre, go – go: 
šírka sánky, n – gn: výška tváre, ch – ch: šírka úst  
 

Digitálna antropometria. V štúdií sme využívali Dimensional Imaging`S standard DI3D, 
čo predstavuje systém špeciálne vyvinutý na zachytenie 3D povrchu ľudskej tváre vo vysokej 
kvalite. Pracuje na princípe pasívnej stereofotogrametrie vďaka softvéru DI3D capture, 
pričom využíva štyri fotoaparáty. Pomocou uvedeného prístroja sme vytvorili súbor 3D 
modelov pacientov za štandardných podmienok, pacienti sedeli oproti 3D tvárovému skeneru. 
Vzdialenosť pacienta od skenera bola určená zobrazením tváre v programe DI3D capture tak, 
aby terčíky v jednotlivých políčkach smerovali do kútika úst (vzdialenosť 1 meter). Pacient 
mal upravené vlasy, aby mu nezakrývali tvár. Svoj pohľad upriamil do diaľky, jeho hlava tak 
bola v prirodzenej polohe. Jeho výraz bol vážny.  

Priama antropometria. Respondenti, ktorí podstúpili priame antropometrické meranie, tiež 
sedeli na stoličke s pohľadom upriameným priamo pred seba, s vážnym výrazom. Tvár im 
nezakrývali vlasy. Na meranie sme používali posuvne meradlo s rozsahom (0 – 1 500 mm) s 
presnosťou na 1 mm a  šubleru s rozsahom (0 – 150 mm) s presnosťou na 0,05 mm. Vykonali 
sme rovnaké  merania ako pri digitálnej antropometrii. Počas merania sme dbali na to, aby 
sme sa meradlami dotýkali tváre tak, aby nedošlo k deformácii mäkkých tkanív.  

Dáta sme zbierali od novembra 2013 do februára 2016 v Čeľustno-ortopedickej 
ambulancii na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického Ústavu Svätej 
Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.   
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Údaje sme analyzovali pomocou štatistického programu SPSS, kde sme použili opisnú 
štatistiku (percentuálne zastúpenie, priemery, smerodajné odchýlky). Dvojvýberový t-test sme 
použili na porovnanie kraniofaciálnych parametrov v skupinách v závislosti od pohlavia, veku 
a BMI. Štatistická významnosť bola stanovená na úrovni p < 0,05.  

 
Výsledky 

Vybrané kraniofaciálne parametre v súbore respondentov podľa pohlavia, veku a BMI 
uvádzame v tab. 2.  
 
Tab. 2. Vybrané kraniofaciálne parametre v súbore respondentov podľa pohlavia, veku a BMI (n = 100) 

 
Zistili sme signifikantný vplyv pohlavia na vybrané analyzované kraniofaciálne parametre 

okrem šírky sánky, kde muži mali širšiu sánku o 0,24 cm, avšak bez štatistickej významnosti. 

Kraniofaciálne parametre 
Vyšetrený súbor respondentov 

(n = 100) 
Charakteristika n x (SD) P 

Šírka nosa (cm) 
 

Pohlavie muži 50 3,69 (0,34) 0,000 ženy 50 3,26 (0,23) 

Vek [r.] ≤ 24 76 3,47 (0,35) 0,896 > 24 24 3,49 (0,40) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 3,45 (0,36) 0,018 ≥ 25,0 14 3,70 (0,33) 

Vzdialenosť medzi 
vnútornými kútikmi očí (cm) 

Pohlavie muži 50 3,06 (0,36) 0,047 ženy 50 2,91 (0,38) 

Vek [r.] ≤ 24 76 3,00 (0,37) 0,612 > 24 24 2,95 (0,41) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 2,98 (0,38) 0,432 ≥ 25,0 14 3,06 (0,34) 

Šírka tváre (cm) 

Pohlavie muži 50 13,18 (0,97) 0,000 ženy 50 12,08 (0,81) 

Vek [r.] ≤ 24 76 12,78 (1,04) 0,007 > 24 24 12,15 (0,94) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 12,54 (0,99) 0,031 ≥ 25,0 14 13,33 (1,19) 

Šírka sánky (cm) 

Pohlavie muži 50 11,36 (1,29) 0,241 ženy 50 11,12 (0,65) 

Vek [r.] ≤ 24 76 11,05 (0,87) 0,006 > 24 24 11,86 (1,23) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 11,22 (0,95) 0,489 ≥ 25,0 14 11,50 (1,42) 

Výška tváre (cm) 

Pohlavie muži 50 12,37 (0,67) 0,000 ženy 50 11,24 (0,80) 

Vek [r.] ≤ 24 76 11,63 (0,83) 0,003 > 24 24 12,35 (1,00) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 11,71 (0,89) 0,001 ≥ 25,0 14 12,55 (0,73) 

Šírka úst (cm) 

Pohlavie muži 50 5,40 (0,29) 0,000 ženy 50 4,77 (0,37) 

Vek [r.] ≤ 24 76 5,08 (0,48) 0,700 > 24 24 5,11 (0,39) 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 83 5,04 (0,45) 0,001 ≥ 25,0 14 5,42 (0,30) 
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Starší pacienti mali širšiu sánku (11,86 ± 1,23 cm vs. 11,05 ± 0,87 cm; p = 0,006) a vyššiu 
tvár (12,35 ± 1,00 cm vs. 11,63 ± 0,83 cm; p = 0,003) v porovnaní s mladším pacientmi, 
avšak mladší pacienti mali širšiu tvár o 0,63 cm (p = 0,007). 

Zistili sme niektoré signifikantné rozdiely pri vybraných kraniofaciálnych parametroch vo 
vzťahu k BMI. Pacienti, ktorí mali BMI ≥ 25, mali širší nos o 0,35 cm (p = 0,018), širšiu tvár 
o 0,79 cm (p = 0,031), vyššiu tvár o 0,84 cm (p = 0,001) a širšie ústa o 0,38 cm (p = 0,001), 
v porovnaní s pacientmi s BMI 18,6 – 24,9. 

Vybrané kraniofaciálne parametre v skupine I. a II. podľa pohlavia, veku a BMI 
uvádzame v tab. 3.  
 
Tab. 3.  Porovnanie vybraných kraniofaciálnych parametrov v skupine I.(digitálna antropometria) a II.(priama 
antropometria)  podľa pohlavia, veku a BMI (n = 100) 

 

Kraniofaciálne 
parametre Charakteristika 

Skupina I. 
(n = 65) 

Skupina II. 
(n = 35) p 

n  x (SD) n x (SD) 

Šírka nosa (cm) 

Pohlavie  muži 31 3,75 (0,34) 19 3,58 (0,32) 0,083 
ženy 34 3,24 (0,20) 16 3,33 (0,29) 0,265 

Vek [r.] ≤ 24 58 3,48 (0,36) 18 3,46 (0,34) 0,817 
> 24 7 3,51 (0,57) 17 3,47 (0,33) 0,867 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 3,44 (0,38) 29 3,47 (0,35) 0,716 
≥ 25,0 8 3,78 (0,25) 6 3,60 (0,43) 0,818 

Vzdialenosť medzi 
vnútornými 
kútikmi očí (cm) 

Pohlavie  muži 31 2,94 (0,23) 19 3,26 (0,44) 0,007 
ženy 34 2,74 (0,25) 16 3,27 (0,37) 0,000 

Vek [r.] ≤ 24 58 2,86 (0,25) 18 3,46 (0,33) 0,000 
> 24 7 2,67 (0,34) 17 3,06 (0,39) 0,039 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 2,81 (0,26) 29 3,32 (0,37) 0,000 
≥ 25,0 8 2,99 (0,27) 6 3,17 (0,42) 0,079 

Šírka tváre (cm) 

Pohlavie  muži 31 13,65 (0,68) 19 12,41 (0,90) 0,000 
ženy 34 12,33 (0,76) 16 10,88 (2,97) 0,072 

Vek [r.] ≤ 24 58 13,01 (0,98) 18 11,46 (2,99) 0,045 
> 24 7 12,57 (0,91) 17 11,97 (0,93) 0,171 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 12,85 (0,90) 29 11,93 (0,89) 0,000 
≥ 25,0 8 13,89 (1,10) 6 12,59 (0,89) 0,738 

Šírka sánky (cm) 

Pohlavie  muži 31 10,42 (0,21) 19 12,91 (0,61) 0,000 
ženy 34 10,95 (0,59) 16 11,49 (0,64) 0,008 

Vek [r.] ≤ 24 58 10,71 (0,51) 18 12,16 (0,87) 0,000 
> 24 7 10,61 (0,65) 17 12,37 (1,04) 0,000 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 10,75 (0,53) 29 12,14 (0,92) 0,000 
≥ 25,0 8 10,34 (0,19) 6 13,06 (0,38) 0,099 

Výška tváre (cm) 

Pohlavie  muži 31 11,98 (0,40) 19 13,00 (0,51) 0,000 
ženy 34 10,87 (0,62) 16 12,04 (0,51) 0,000 

Vek [r.] ≤ 24 58 11,41 (0,73) 18 12,36 (0,74) 0,000 
> 24 7 11,33 (1,09) 17 12,78 (0,59) 0,012 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 11,34 (0,75) 29 12,44 (0,68) 0,000 
≥ 25,0 8 12,06 (0,53) 6 13,21 (0,31) 0,267 

Šírka úst (cm) 

Pohlavie  muži 31 5,43 (0,23) 19 5,34 (0,36) 0,358 
ženy 34 4,79 (0,25) 16 4,75 (0,55) 0,776 

Vek [r.] ≤ 24 58 5,09 (0,41) 18 5,04 (0,65) 0,758 
> 24 7 5,14 (0,33) 17 5,10 (0,42) 0,846 

BMI [kg.m-2] 18,6 – 24,9 57 5,05 (0,39) 29 5,02 (0,57) 0,789 
≥ 25,0 8 5,51 (0,20) 6 5,30 (0,39) 0,125 
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Pri porovnaní vybraných kraniofaciálnych parametrov medzi skupinami I. a II. sme zistili 
štatisticky významne rozdiely vo vzdialenosti medzi vnútornými kútikmi očí, vo výške tváre 
a v šírke sánky (okrem respondentov s nadváhou/obezitou).  

Rovnako sme zistili významne rozdiely pri použití dvoch metodík pri kraniofaciálnom 
parametri šírka tváre u mužov, u mladších respondentov a u respondentov s normálnou 
hmotnosťou. 

 

Pri hodnotení šírky nosa a úst sme medzi oboma skupinami nezistili štatisticky významne 
rozdiely v žiadnej podskupine. 

 
Diskusia 

Najčastejším dôvodom vyhľadania čeľustno-ortopedickej liečby dospelým pacientom je 
estetika. Pre pacientov je funkcia a stabilita výsledku na najvyšších priečkach významnosti, 
avšak treba dbať aj na celkový výzor. Význam mäkkých tkanív sa dostáva do popredia aj 
vďaka technologickému pokroku (3, 4, 5).  

V súčasnosti máme možnosť trojdimenzionálneho virtuálneho posúdenia mäkkých tkanív. 
Hoci je to významný krok k napredovaniu liečebných plánov, doterajšie vedecké a klinické 
výsledky sa sústreďovali predovšetkým na dvojdimenzionálny rozmer. Využívanie 
informačných technológii v čeľustnej ortopédii síce narastá, ale vzhľadom na dlhoročné 
skúsenosti s 2D analýzami stále chýbajú základné vedomosti o skeletálnych a dentálnych 
parametroch a proporciách mäkkých tkanív navzájom v 3D zobrazení, čo je hlavným 
spomaľovačom v napredovaní v exaktnom plánovaní ortodontickej liečby. Práve preto sme sa 
v  štúdii sústredili na 3D analýzu mäkkých tkanív, ktorá je indikátorom výzoru pacienta. 

Analýzu sme sa snažili optimalizovať pre bielu rasu kaukazského typu v rámci slovenskej 
populácie. Platnosť a reprodukovateľnosť kefalometrických analýz vykonaných priamou 
a digitálnou antropometriou je vo vysokej korelácii, preto analýza prostredníctvom softvéru 
môže plne nahradiť konvenčný spôsob (6).  

V štúdii Weinberga et al. (7) porovnávali digitálnu a priamu antropometriu s vopred 
predznačenými kraniofaciálnymi bodmi a bez ich predchádzajúceho označenia, medzi 
ktorými merali vzdialenosti. Zistili, že označenie meraných bodov pred samotným meraním 
zvyšuje presnosť merania pri akejkoľvek metóde. Títo autori potvrdili, že obe metódy sú 
pomerne presné, no závisí od presnosti identifikácie antropometrického bodu. V našej štúdií 
pred samotným meraním pri oboch metódach sme na pacientoch vopred predznačili 
kraniofaciálne body, aby sme predchádzali skresleniu.  

V súčasnosti neprebehli takmer žiadne štúdie, ktoré by popisovali optimálne rozmery 
mäkkých tkanív pre kaukazský typ populácie, väčšina lekárov sa pridržiava meraní 
uskutočnených Farkasom (8), preto sme naše merania porovnali s touto štúdiou.  

Farkas (8) uskutočnil antropometrické merania mužov a žien kaukazského typu 
severoeurópskeho pôvodu. Vo svojej štúdii sa snažil overiť tvrdenie renesančných umelcov, 



184 
 

hlavne da Vinciho a Dürera, ktorí stanovili pravidlá pre kreslenie ľudských tvárí. Farkas vo 
svojej štúdii potvrdil mierne menšie rozmery (o 0,2 – 0,3 cm) v šírke nosa u mužov aj u žien, 
vzdialenosť medzi vnútornými kútikmi očí u žien, v porovnaní s našou štúdiou, čo je pri 
klinickom hodnotení mäkkých častí tváre bezvýznamná odchýlka. U mužov sme zistili takmer 
totožné hodnoty v šírke úst ako sú vo Farkasovej štúdii. Najväčšie odchýlky medzi 
Farkasovými a našimi meraniami sa vyskytli u žien pri meraní šírky sánky, kde sme namerali 
11,12 cm, pričom Farkas vo svojej štúdií nameral hodnotu nižšiu o 2,0 cm. U mužov je 
situácia podobná. Hodnoty podľa Farkasa (9,7cm) sa líšia od nami nameraných hodnôt 
(11,36 cm) o 1,69 cm. S podobnými výsledkami sa stretávame pri meraní šírky tváre u žien, 
kde meranie podľa Farkasa (13,0 cm) sa líši od nášho merania (12,08 cm) o 1 cm. Uvedené 
odchýlky mohli byť spôsobené tým, že nemožno zistiť kostný podklad bodov, napr. gonion 
a zygion, a preto sú ťažko identifikovateľné na 3D skenoch (5).  

Mužské a ženské tváre odrážajú proces maskulinizácie a feminizácie. Mužská tvár sa od 
ženskej odlišuje najčastejšie väčším rozvojom sánky, vystúpenejšími lícnymi kosťami 
a vpadnutejšími lícami. Štruktúra ženskej tváre viac pripomína štruktúru detskej tváre 
v porovnaní s tvárou muža (9, 10). Túto skutočnosť môžeme potvrdiť aj prostredníctvom 
našich výsledkov, kde všetky proporcie mäkkých častí tváre mužov boli v priemere väčšie 
ako proporcie žien.  

Na základe toho, že muži majú väčšiu veľkosť tela, väčšiu veľkosť pľúc a dýchacích ciest, 
majú spravidla väčší nos v porovnaní so ženami. Mužský nos je vo všeobecnosti viac 
vystúpený a jeho tvar sa pohybuje od rovného ku konvexnému profilu. U žien sa stretávame 
s rovným až konkávnym profilom nosa. Mužský nos je tiež dlhší a širší s rozširujúcimi sa 
krídlami nosa. Koreň nosa je celkovo vyšší (9). 

Princípom pohlavného dimorfizmu je teda veľkosť a konfigurácia nosa a nasofaryngu, čo 
vedie k ďalším zmenám v okolitých štruktúrach (2). Podľa štúdie Velemínskej et al. (11) je 
výskyt rozdielov vo veľkosti zreteľný, predovšetkým v oblasti nosa (v oblasti nozdríl), úst 
a marginálneho okraja tváre. Naša štúdia sa s týmito výsledkami stotožňuje, v porovnávaní 
šírky nosa (muž: 3,69 cm vs. žena: 3,26 cm), šírky úst (muž: 5,40 cm vs. žena: 4,77 cm) 
a šírky tváre (muž: 13,18 cm vs. žena: 12,08 cm). 

Medzipohlavné rozdiely môžeme nájsť aj v oblasti očí. Mužské oči sa zdajú byť uložené 
hlbšie, viac zapadnuté. Je to dané ich relatívnou polohou vzhľadom k väčšej výške chrbta 
nosa. U žien chrbát nosa výrazne nevystupuje. Oči nie sú uložené relatívne hlboko a sú preto 
celkovo nápadné. Z rovnakých dôvodov sa zdajú byť lícne kosti u žien viac vystúpené 
v porovnaní s lícnymi kosťami u mužov.  

Sánka mužov býva proporcionálne väčšia, v porovnaní s proporcionalitou sánky žien. 
V oblasti úst môžeme pozorovať medzipohlavné rozdiely v celkovej veľkosti a prominencii 
hornej a dolnej pery. Ženské pery majú tendenciu byť väčšie a vystúpenejšie, v porovnaní 
s perami mužov.  

Pohlavie vieme dobre určiť aj z tváre dieťaťa už v dojčenskom veku. Novorodenci 
mužského pohlavia majú širšiu hlavu a celkovo širšiu tvár, tiež majú menšie oči a trochu 
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nižšie položené obočie (9), avšak užívanie drog a konzumácia alkoholu matky počas gravidity 
ma výrazný vplyv na veľkosť novorodenca (12 – 16).  

 
Záver 

V práci sme sa zamerali na analýzu vybraných kraniofaciálnych parametrov v závislosti 
od pohlavia, veku a BMI pacientov, porovnávali sme aj priamu a digitálnu antropometriu. 
Keďže sú známe prevažne hodnoty priamej antropometrie, overovali sme zhodnosť priameho 
a digitálneho merania.  

Prostredníctvom konvenčnej a digitálnej antropometrie sme sa dopracovali k podobným 
výsledkom. Rozdiel medzi konvenčnou a digitálnou antropometriou mäkkých tkanív je 
klinicky bezvýznamný. Najmenšie rozdiely vo výsledkoch získaných oboma metódami sme 
zistili pri šírke nosa a úst a u respondentov s nadváhou/obezitou. Najväčšie nedostatky sú 
v určovaní bodov gonion a zygion mäkkých tkanív, nakoľko sme respondentom nerobili 3D 
rtg a neboli sme schopní pri virtuálnej analýze určiť kostený podklad týchto bodov.  

Pri porovnávaní proporcií mäkkých tkanív v jednotlivých podskupinách sme zistili 
signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami, preto považujeme za potrebné vytvoriť normy 
pre každé pohlavie zvlášť. Potrebné je brať do úvahy aj BMI a vek pacienta, vzhľadom na 
významné rozdiely medzi respondentmi s normálnou hmotnosťou a nadváhou/obezitou a pri 
niektorých parametroch aj medzi mladšími a staršími respondentmi.  

Virtuálne plánovanie ortodontickej liečby má svoje výhody ako možnosť odoslania 
tvárových skenov mäkkých tkanív maxilofaciálnym chirurgom, plastickým chirurgom či 
ďalším čeľustným ortopédom, v prípade potreby možnosť tlače a zhmotnenia digitálneho 
obrazu či možnosť uskutočňovania operácii na 3D modeli.  

V štúdii sme teda postavili základ a cieľ pre virtuálne plánovanie ortodontickej liečby 
mäkkých tkanív, ktorý môže byť následne v prípade potreby zhmotnený prostredníctvom 3D 
tlače. 
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Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Výživa bezpochyby súvisí s prevalenciou chronických chorôb, v prvom rade 
kardiovaskulárnych (KV), ale má bezprostredný vplyv aj na prevalenciu obezity, diabetu, 
viacerých onkologických ochorení, metabolického syndrómu, osteoporózy a ďalších. Podpora 
v súčasnosti známych a vedecky overených účinkov správnej výživy má kľúčové postavenie i 
v preventívnych stratégiách zameraných na všeobecné zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva. 

Kardiovaskulárne choroby (KVCH) zostávajú hlavnou príčinou morbidity a mortality 
nielen na Slovensku, ale vo väčšine krajín sveta, napriek určitému zlepšeniu v posledných 
dekádach. V mnohých krajinách Európy, najmä ekonomicky vyspelých, má kardiovaskulárna 
mortalita od 80. rokov minulého storočia klesajúci trend a v súčasnosti predstavuje približne 
polovičný podiel úmrtnosti zo začiatku 80. rokov, a to najmä vďaka preventívnym 
opatreniam, vrátane úspešnej protifajčiarskej legislatíve. Nerovnosti medzi jednotlivými 
krajinami Európy však pretrvávajú aj naďalej. V SR je naďalej problémom vysoká 
prevalencia rizikových faktorov KVCH v populácii, predovšetkým nárast prevalencie obezity 
a diabetu, a nedostatočná implementácia preventívnych opatrení, pritom je známe, že 
elimináciou správania ohrozujúceho zdravie možno predísť až 80 % KVCH (1). 

Prevencia KVCH by sa mala zamerať na celú populáciu prostredníctvom podpory 
zdravého životného štýlu, a na jednotlivcov v zvýšenom riziku a/alebo pacientov s už 
diagnostikovanou KVCH úpravou nezdravého životného štýlu (nezdravého stravovania, 
telesnej inaktivity, fajčenia) a optimalizáciou rizikových faktorov (2, 3). 

Zdravá výživa je nepochybne základným kameňom kardiovaskulárnej prevencie u 
každého človeka. Šiesta spoločná pracovná skupina vydala v roku 2016 najnovšie Európske 

                                                           
1
 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 

Slovakia) O-15-101-/0001-00 a s podporou grantu KEGA č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou 
multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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odporúčania pre prevenciu KVCH v klinickej praxi založené na evidence-based medicine (1). 
Cieľom našej práce je informovať o najnovších výživových odporúčaniach 
v kardiovaskulárnej prevencii, porovnať ich s predchádzajúcimi odporúčaniami z roku 2012 
(4) a porovnať ich aj s trendmi stravovacích zvyklostí slovenskej populácie. 

Výsledky a diskusia 

Výživové zvyklosti ovplyvňujú kardiovaskulárne riziko najmä cestou ovplyvňovania 
rizikových faktorov (hladiny cholesterolu v krvi, TK, telesnej hmotnosti, diabetu a i.), alebo 
inými účinkami.  

Kľúčovými odkazmi výživových odporúčaní sú: 

− stravovacie zvyklosti ovplyvňujú riziko KVCH a iných chronických chorôb, napr. 
onkologických, 

− energetický príjem by mal byť obmedzený na množstvo energie potrebnej na udržanie 
(alebo získanie) normálnej hmotnosti, t.j. BMI 20 – 25 kg/m2, 

− pri dodržiavaní pravidiel zdravého stravovania nie sú potrebné žiadne doplnky výživy. 

Základné charakteristiky zdravého stravovania v prevencii KVCH sú v tab. 1. 
 
Tab. 1. Charakteristiky zdravého stravovania. Zdroj (1) 

 
Poznámka: červenou sú vyznačené zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi odporúčaniami (4) 
 
Vplyv stravy na kardiovaskulárne riziko sa sleduje na 3 úrovniach: 

 vplyv špecifických živín, 
 vplyv špecifických potravín / potravinových skupín, 
 vplyv špecifických stravovacích modelov (najlepšie preštudovaný je vplyv mediteránskej 

stravy).  

1. K špecifickým živinám ovplyvňujúcim KV riziko patria predovšetkým mastné 
kyseliny, ktoré majú vplyv najmä na lipoproteínový profil, minerálne látky (ktoré ovplyvňujú 
najmä TK), vitamíny a vláknina. 
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Mastné kyseliny. Obsah a jednotlivé druhy mastných kyselín sú v prevencii KVCH 
dôležitejšie ako celkový obsah tuku v potrave. Kardiovaskulárne riziko sa znižuje, ak sa 
nasýtené mastné kyseliny v strave nahrádzajú polynenasýtenými; obsah nasýtených mastných 
kyselín by nemal prekročiť 10 % energetického príjmu (5). Mononenasýtené mastné kyseliny 
majú priaznivý účinok na hladinu HDL-chlesterolu v krvi, ak nahrádzajú nasýtené mastné 
kyseliny alebo sacharidy, ale je nedostatok dôkazov o tom, že mononenasýtené mastné 
kyseliny znižujú KV riziko (6). Ukázalo sa, že osobitne škodlivý vplyv majú trans-mastné 
kyseliny, lebo zvyšujú hladinu celkového cholesterolu a znižujú hladinu HDL-cholesterolu. 
Preto sa odporúča, aby sa obsah týchto mastných kyselín znížil pod 1 % celkového 
energetického príjmu, pričom platí – čím menej, tým lepšie (7). Cholesterol v strave má 
minimálny vplyv na hladinu cholesterolu v krvi, preto niektoré odporúčania sa príjmom 
cholesterolu v strave nezaoberajú, iné odporúčajú obmedziť príjem na maximálne 300 mg 
denne (1). 

Minerálne látky. Viaceré práce a meta-analýzy potvrdili, že aj mierne zníženie príjmu 
sodíka vedie k zníženiu TK (8, 9). Vo väčšine krajín je príjem soli vysoký a prekračuje 
odporúčané maximum 5 g denne. Aj keď vzťah medzi príjmom soli a TK zostáva 
kontroverzný, všetky dôkazy vyžadujú zníženie príjmu soli ako dôležitý spôsob prevencie 
KVCH (1). Na druhej strane draslík má priaznivý vplyv na TK. Jeho hlavnými zdrojmi sú 
ovocie a zelenina. 

Vitamíny. Viaceré observačné štúdie zistili inverzné asociácie medzi hladinami 
niektorých vitamínov (A, E, B6, B12, kyselina listová, C) a rizikom KVCH, avšak intervenčné 
štúdie tieto závery nepotvrdili. V súčasnosti sa sleduje vzťah sérových hladín vitamínu D ku 
KV mortalite, ale zatiaľ nie je dostatok dôkazov na zavedenie suplementácie vitamínom D 
v KV prevencii (1). 

Vláknina. Existujú dôkazy, že zvýšený príjem vlákniny je asociovaný so zníženým 
rizikom koronárnej artériovej choroby, mozgových porážok a diabetes mellitus 2. typu (10, 
11, 12). Aj keď mechanizmus účinku nie je presne známy, vysoký príjem vlákniny znižuje 
postprandiálnu glukózovú odpoveď na sacharidy, znižuje hladinu celkového a LDL-
cholesterolu v krvi. 

2. K špecifickým potravinám a potravinovým skupinám, ktoré ovplyvňujú KV riziko, 
patrí ovocie a zelenina, orechy, ryby, alkoholické nápoje, cukor a sladené nápoje. 

Ovocie a zelenina majú podľa prospektívnych kohortových štúdií protektívny účinok na 
KVCH. Meta-analýza (13) preukázala 4 % pokles KV mortality s každou ďalšou porciou 
(približne 77 – 80 g) ovocia a zeleniny denne. Ďalšia meta-analýza (14) ukázala, že denná 
konzumácia 30 g orechov znižuje KV riziko približne o 30 % (treba však pamätať na ich 
vysoký obsah tuku a energie). Protektívny účinok konzumácie rýb sa pripisuje obsahu n-3 
mastných kyselín. Ich konzumácia najmenej raz týždenne znižuje riziko koronárnej artériovej 
choroby o 16 %, aj keď vzťah medzi konzumáciou rýb a KV rizikom nie je lineárny. 
Predpokladá sa, že aj malé zvýšenie konzumácie rýb v populácii môže mať potenciálne veľký 
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vplyv na verejné zdravie (1, 15). 

Pri hodnotení vplyvu alkoholických nápojov na KVCH sa zvýšila opatrnosť 
pri odporúčaní využívať ich v prevencii a väčší dôraz sa kladie na potenciálne škodlivé 
účinky alkoholu. Konzumácia 3 a viac alkoholických nápojov denne zvyšuje KV riziko (1). 
Nedávna analýza 59 epidemiologických štúdií spochybnila akékoľvek priaznivé účinky 
miernej konzumácie alkoholu a naznačuje, že najnižšie KV riziko je u abstinentov, a teda že 
akékoľvek množstvo alkoholu súvisí so zvýšeným TK a BMI (16). 

 

Obr. 1. Výživová pyramída mediteránskeho stravovacieho modelu (spracované podľa Br J Nutr, 2000) 
 
Sladené nápoje predstavujú v európskej populácii významný zdroj energie 

z jednoduchých cukrov, u detí a adolescentov môžu predstavovať až 10 – 15 % denného 
energetického príjmu (1). Ich pravidelná konzumácia súvisí s nadváhou/obezitou, 
metabolickým syndrómom a DM 2. typu. Pravidelná konzumácia 2 porcií sladených nápojov 
denne má za následok zvýšenie rizika koronárnej artériovej choroby u žien o 35 % (1). Preto 
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WHO odporúča obmedziť maximálny denný príjem energie z jednoduchých cukrov (vrátane 
pridaného cukru a cukrov z ovocia a ovocných štiav) na 10 % (17). 

3. Stravovacie modely. Zacielenie pozornosti na potraviny namiesto jednotlivých živín je 
mimoriadne dôležité, lebo vzťahy medzi stravou a chronickými chorobami sa nedajú 
adekvátne predpovedať na základe účinku jednotlivej živiny, a pretože ľudia si pri 
rozhodovaní o nákupe či konzumácii vyberajú potraviny, nie živiny.  

Najlepšie preštudovaným a odporúčaným stravovacím modelom je mediteránska strava 
(obr. 1), ktorá obsahuje veľa živín a potravín s potenciálne priaznivým účinkom v KV 
prevencii. Charakterizuje ju vysoký príjem ovocia, zeleniny, strukovín, celozrnných 
produktov, rýb a nenasýtených mastných kyselín (najmä z olivového oleja), mierna 
konzumácia vína (spolu s jedlom) a nízka konzumácia červeného mäsa, mliečnych výrobkov 
a nasýtených mastných kyselín. Veľká meta-analýza preukázala, že dodržiavanie 
mediteránskeho modelu stravovania znamená 10 % zníženie incidencie a mortality na KVCH 
a 8 % zníženie celkovej mortality. Päťročné dodržiavanie mediteránskeho spôsobu 
stravovania súviselo s 29 % znížením KV rizika (18, 19, 20).  
 
Tab. 2. Porovnanie spotreby potravín na Slovensku v rokoch 2009 a 2015 (na obyvateľa/rok) a plnenie 
odporúčaných dávok potravín (ODP – odporúčané dávky potravín) Zdroj: ŠÚ SR, SLOVSTAT, 2016 

Potravina 1999 2015 ODP 
Rozdiel 

2015-1999 
% plnenia 

ODP 
(v r. 2015) abs. [%] 

Mäso spolu kg 65,0 50,2 57,3 -14,8 -22,8 87,6 
Bravčové mäso kg 35,9 30,6 22,2 -5,3 -14,8 137,8 
Hovädzie mäso kg 10,2 4,2 17,4 -6,0 -58,8 24,1 
Hydina kg 17,4 14,1 15,0 -3,3 -19,0 94,0 
Tuky spolu kg 23,9 20,9 22,0 -3,0 -12,6 95,0 
 maslo kg 3,0 3,5 2,8 +0,5 +16,7 125,0 
 rastlinné tuky a oleje kg 16,9 13,7 16,2 -3,2 -18,9 84,6 
Vajcia ks 217 200 201 -17,0 -7,8 99,5 
Cukor kg 30,5 30,2 21,0 -0,3 -1,0 143,8 
Cukrárske výrobky kg 3,8 3,1 1,5 -0,7 -18,4 206,7 
Mlieko a ml. výrobky kg 161,4 167,6 220,0 +6,2 +3,8 76,2 
Mlieko l 71,5 47,3 91,0 -24,2 -33,8 52,0 
Ryby kg 4,2 5,6 6,0 +1,4 +33,3 93,3 
Zemiaky kg 71,7 48,8 80,6 -22,9 -31,9 60,5 
Strukoviny kg 2,0 1,5 2,6 -0,5 -25,0 57,7 
Zelenina a výrobky kg 108,7 97,5 127,9 -11,2 -10,3 76,2 
Ovocie a výrobky kg 58,2 64,2 96,7 +6,0 +10,3 66,4 
 južné ovocie kg 23,9 33,3 34,0 +9,4 +39,3 97,9 
Obilniny (v hodnote múky) kg 99,2 79,4 98,5 -19,8 -20,0 80,6 
Alkoholické nápoje (100% etanol) l 8,1 8,5 . +0,4 +4,9 . 
Destiláty (40%) l 10,0 8,7 . -1,3 -13,0 . 
Pivo l 85,6 73,0 . -12,6 -14,7 . 
Víno l 12,8 18,5 . +5,7 +44,5 . 
Nealkoholické nápoje l 135,1 215,9 . +80,8 +59,8 . 
 neochutené nesladené l 33,9 74,5 . +40,6 +119,8 . 
 ochutené, prisládzané l 49,3 118,9 . +69,6 +141,2 . 
Soľ jedlá kg 6,6 6,2  -0,4 -6,1 . 
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Vláda SR prijala v r. 1999 Program ozdravenia výživy obyvateľov SR, ktorý následne v r. 
2009 aktualizovala. K hlavným cieľom Programu patrí aj snaha „prijať a presadzovať 
odporúčané výživové dávky pre obyvateľov Slovenskej republiky a z nich odvodenú 
odporúčanú spotrebu potravín v súlade so súčasnými vedeckými odporúčaniami a s 
legislatívnymi normami“. Keď sa však pozrieme na vývoj spotreby potravín na Slovensku po 
r. 1999 (tab. 2), v prevažnej väčšine musíme konštatovať, že napriek viacerým pokusom o 
zlepšenie, výživa obyvateľstva SR aj naďalej nezodpovedá výživovým odporúčaniam 
a sledujeme prehlbovanie dlhodobých nepriaznivých trendov spotreby. Okrem toho súčasný 
životný štýl možno charakterizovať vo väčšine prípadov nedostatkom pohybu, sedavým 
spôsobom života a práce, častými psychickými stresmi, fajčením. Sprevádza ho nadbytok 
veľmi ľahko dostupných a energeticky vysoko denzných potravín, čo má prirodzene za 
následok zvyšovanie incidencie a prevalencie nadváhy/obezity a všetkých súvisiacich 
chronických chorôb. 

Z porovnania spotreby vybraných potravín v r. 2015 so spotrebou v r. 1999 (tab. 2) (21) 
vyplýva, že celková spotreba mäsa klesla o 22,8 % a dosahuje len 87,6 % ODP, ale pretrváva 
nevhodná štruktúra jeho spotreby (vysoká spotreba bravčového mäsa – 137,8 % ODP a 
mimoriadne nízka spotreba hovädzieho mäsa (24,1% ODP).  

Najväčší vplyv na vývoj výdavkov na potraviny majú ekonomické ukazovatele. Platí 
pravidlo, že čím je nižší príjem, tým vyšší podiel výdavkov na potraviny a častejšia 
substitúcia drahších (a zdravších) potravín lacnejšími (a menej kvalitnými), čo môže viesť k 
nesprávnej výžive obyvateľstva. Ako príklad možno uviesť významne nižšiu spotrebu mäsa a 
mliečnych výrobkov v SR v porovnaní s krajinami EÚ-15, čo možno okrem spotrebných 
zvyklostí pripísať najmä vysokým cenám týchto komodít vo vzťahu k príjmom obyvateľstva 
SR. Aj keď spotreba mäsa v SR vo všeobecnosti nedosahuje spotrebu mäsa krajín EÚ, jej 
štruktúra nevyhovuje zásadám správnej výživy. Zvyšovanie spotrebiteľských cien hovädzieho 
mäsa pôsobí pri stagnujúcej kúpyschopnosti obyvateľstva na znižovanie jeho spotreby. 
Spotreba rýb je rovnako neuspokojivá. 

Napriek tomu, že sa dlhodobo konštatuje, že konzumácia tukov je na Slovensku príliš 
vysoká (s prevahou živočíšnych tukov a nedostatkom polynenasýtených mastných kyselín), 
aktuálna spotreba tukov je na hladine len 95 % ODP, spotreba masla (125,0 % ODP) však 
vzrástla od r. 1999 o16,7 % a vysoko prekračuje odporúčanú spotrebu rastlinných tukov 
(84,6 % ODP), ktorých spotreba, naopak, klesla (-18,9 %).  

Aj keď spotreba mlieka a mliečnych výrobkov mierne stúpla (+3,8 %), stále nedosahuje 
odporúčané dávky (76,2 %); spotreba mlieka dosahuje len 52,0 % ODP. Klesajúci a kritický 
trend v spotrebe mlieka sa prejavuje v nedostatočnom krytí spotreby vápnika. Naďalej klesá 
spotreba zemiakov (-31,9 %), strukovín (-25,0 %), zeleniny (-10,3 %) a obilnín (-20,0 %). 
Spotreba ovocia síce stúpla o 10,3 %, jeho spotreba je však aj naďalej veľmi nedostatočná 
(66,4 % ODP). Naopak, spotreba cukru a cukrárenských výrobkov vysoko prekračuje ODP 
(tab. 2, obr. 2).  
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Obr. 2. Spotreba vybraných potravín v SR v porovnaní s ODP (2015) Zdroj: SLOVSTAT, ŠÚ SR, 2016 
 

Z medzinárodných porovnaní vyplýva, že vo viacerých európskych krajinách s podstatne 
nižšou KV chorobnosťou a úmrtnosťou je spotreba energie aj tukov oveľa vyššia ako v SR, 
priaznivejšia je však skladba tukov (pomer rastlinných a živočíšnych zdrojov) a predovšetkým 
je v týchto krajinách oveľa vyššia spotreba ovocia a zeleniny (obr. 3, 4, 5, 6) (22). 

Pozitívne možno hodnotiť pokles spotreby destilátov (-13,0 %) a piva (-14,7 %), spotreba 
vína však stúpla o 44,5 % a stúpla aj celková spotreba alkoholu prepočítaného na 100 % 
etanol o 4,9 %. Stúpla aj spotreba nealkoholických nápojov o 59,8 %, ale spotreba sladených 
ochutených nápojov stúpla až o 141,2 % (obr. 7).  

Možno teda konštatovať, že v priebehu 16 rokov od prijatia Programu ozdravenia výživy, 
sa nepriaznivé trendy vo vývoji spotreby jednotlivých potravinových komodít aj naďalej 
prehlbujú (obr. 8). Vysoký podiel výdavkov na potraviny obmedzuje domácnosti v 
rozhodovaní o objeme, kvalite a štruktúre spotrebovaných potravín. Rozdielna príjmová 
úroveň slovenských domácností a cenový vývoj neumožňujú rýchlejšie a zásadnejšie zmeny v 
spotrebnej štruktúre potravín v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. 

K významným faktorom z hľadiska spotreby potravín patrí aj veková štruktúra 
obyvateľstva a pohlavie. Z výsledkov viacerých epidemiologických štúdií vyplynulo, že ženy 
sa v priemere stravujú lepšie ako muži, pričom najlepšie sa stravujú mladšie ženy a najhoršie 
starší muži. U oboch pohlaví sa vo vyššom veku vysoko prekračuje príjem energie, 
živočíšnych bielkovín a tukov. 
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Obr. 3. Priemerný energetický príjem vo vybraných 
európskych krajinách (kcal/os./deň) 

Obr. 4. Spotreba tukov (g/os./deň) vo vybraných 
európskych krajinách 
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Obr. 5. Spotreba rastlinných olejov a živočíšnych tukov 
vo vybraných európskych krajinách (%) 

Obr. 6. Spotreba ovocia a zeleniny (kg/os./rok) vo 
vybraných európskych krajinách 

Zdroj: WHO HFA Database, 2016; FAOSTAT.FAO.org, 2010 
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Obr. 7. Spotreba nealkoholických nápojov v SR (v l/obyv./rok) 

Zdroj: SLOVSTAT, ŠÚ SR, 2016 
 



195 

 

0

15

30

45

60

75

90

1990 1995 2000 2005 2010 2015
0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Zelenina

Obilniny

Mlieko a výr.

Vajcia (ks)

Tuky

Cukor

Ovocie

Mäso

Trendy v spotrebe potravín v SR (1990 – 2015)
[kg/obyv./rok]

[kg] [kg]

Zdroj: SLOVSTAT, ŠÚ SR, 2016

Zemiaky

 
Obr. 8. Trendy v spotrebe vybraných potravinových komodít v SR v rokoch 1990 – 2015 (v kg/obyv./rok)  

Zdroj: SLOVSTAT, ŠÚ SR, 2016 
 

Záver 

Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení musí zostať v centre záujmu, a to už od 
najmladších vekových skupín, a výživa zostáva jej základným kameňom. Pokles príjmu 
nasýtených tukov a cholesterolu spojený so zvýšenou dostupnosťou zdraviu prospešných 
potravín sa spája so znížením prevalencie a incidencie KVCH. Najväčší benefit sa dá 
dosiahnuť osvojením si zdravých celoživotných stravovacích návykov už v mladom veku a 
tým zabrániť zvyšovaniu hladín cholesterolu v krvi a TK v súvislosti s konzumáciou 
nasýtených tukov, potravín s vyšším obsahom trans-mastných kyselín a soli, a minimalizovať 
vývoj obezity. Vo väčšine odporúčaní sa zdôrazňuje dôležitosť zamerať sa na kvalitu celej 
stravy (stravovacích zvyklostí), a nie na kvalitu jednotlivých živín, rovnako aj na vyrovnanie 
energetického príjmu a výdaja pravidelnou telesnou aktivitou a na význam dodržiavania 
výživových odporúčaní aj pri jedení mimo domova. 

Za svoj životný štýl je v konečnom dôsledku zodpovedný každý jedinec, pri súčasnom 
uznávaní dôležitosti a vplyvu prostredia na jeho správanie. Nemenej významnou 
skutočnosťou je, že racionálne rozhodnutia je schopný prijať iba dobre informovaný 
spotrebiteľ. Preto veľmi dôležitou úlohou zdravotnej politiky štátu je podpora vzdelávania 
obyvateľstva v oblasti zdravej výživy vo vzťahu k prevencii chronických chorôb. Ide hlavne o 
uplatnenie zásad správnej výživy s využitím odporúčaných dávok potravín, odporúčaných 
výživových dávok, zmenu stravovacích zvyklostí väčšiny obyvateľov, zlepšenie štruktúry 
stravy hlavne mladej generácie a dostatočné informovanie ľudí o význame správnej výživy s 
cieľom zvýšiť spotrebu zdraviu porspešných komodít – ovocia, zeleniny, výrobkov z 
celozrnnej múky, strukovín, rýb, mliečnych výrobkov (kyslo-mliečnych, tvarohov, tvrdých 
syrov so zníženým obsahom tuku), čerstvého chudého mäsa a orechov. 
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Mladá generácia, gravidné a dojčiace matky, ako aj osoby v seniorskom veku sa 
všeobecne považujú za vulnerabilné fyziologické skupiny populácie, ktoré sú vo zvýšenej 
miere ohrozené, najmä prípadnými nedostatkami vo výžive. Rozhodli sme sa preto uskutočniť 
epidemiologickú klinicko-biochemickú štúdiu v náhodne vybranom súbore 2 200 žien vo 
veku 18 – 39 rokov s fyziologickým priebehom gravidity. V rámci tradície komplexnej 
epidemiologickej štúdie doplnili sme aj stanovenie výživových charakteristík v sledovanom 
súbore gravidných žien za účelom komparácie ich nutričných nálezov s údajmi ukazovateľov 
stavu výživy. 

V klinicko-biochemickej časti práce sa venuje pozornosť zmenám somatických a 
biochemických ukazovateľov, hlavne sérových lipidov, ale aj proteinémie, siderémie 
a askorbinémie, ako aj hematologických ukazovateľov a údajov o prevalencii anémie 
v gravidite. 

Prezentované výsledky prevalencie anémie v gravidite (< 100 g Hb/l) vyžadujúcej už 
suplementáciu železa sa diferencovane týkajú nulipar, primipar a multipar. V gravidite 
dochádza k fyziologickému zvýšeniu objemu plazmy (v priemere o 50 %) a k nižšiemu 
vzostupu objemu erytrocytov (maximálne o 20 %), čo vedie k hemodilúcii, ktorá spôsobuje 
pokles viacerých hematologických ukazovateľov, vrátane množstva hemoglobínu, a to aj 
popri jeho absolútnom zvýšení v cirkulujúcej krvi. Týka sa to aj počtu erytrocytov, 
hematokritovej hodnoty, siderémie, ale aj proteinémie, najmä frakcie albumínov, vitamínu A, 
C, D a ďalších (13). Upozorňujeme v práci tým na nutnosť voľby rozdielnych 
hematologických a biochemických referenčných hodnôt pre gravidné ženy v porovnaní s 
ukazovateľmi u negravidných žien (18). Za významné považujeme i stanovenie hranice 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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nástupu obezity počas gravidity ako preventívneho usmernenia pre jej prevenciu, hlavne 
neprekročenie odporúčaného prírastku hmotnosti v gravidite. 

Poukázujeme i na zmeny distribúcie periférneho podkožného tuku v priebehu gravidity. 
Za fyziologické sa v priebehu gravidity považuje celkové deponovanie v tele matky 3,5 – 4,0 
kg tuku a okolo 0,5 kg tuku v tele plodu vo forme energetickej rezervy v oboch organizmoch 
(22). 

Z preventívneho hľadiska považujeme za dôležité zmieniť sa o hypotéze programovania 
predikcie aterosklerotických a metabolických porúch v dospelosti, a to už v čase 
intrauterinného vývinu jedinca. 

 
Charakteristika súboru a použité metodiky 

Prezentujeme výsledky spotreby potravín a stavu výživy v náhodne vybranom súbore 
2 200 žien vo veku 18 až 39 rokov s fyziologickým priebehom gravidity, ktoré sme získali 
v ambulanciách pre tehotné. Spotrebné údaje potravín sú stanovené kvantifikovanou 
retrográdnou 24-hodinovou nutričnou anamnézou (recall method) a po prepočtoch vyjadrené 
vo forme nutričných faktorov, ktoré uvádzame percentom plnenia OVD SR pre gravidné (15). 
Somatometrické údaje sú stanovené štandardnými metodickými postupmi zisťovania údajov 
telesnej výšky a hmotnosti s vyčíslením výškovo-hmotnostného indexu (BMI kg/m2) a údajov 
o množstve a zmenách distribúcie podkožného tuku v gravidite. Tieto údaje sme získali 
meraním hrúbky kožných rias na 10 štandardných miestach telesného povrchu kaliperom 
podľa Besta (3). Biochemické charakteristiky frakcií sérových lipidov sa uskutočnili na 
automatickom analyzátore Vitros 250 firmy Johnson & Johnson, USA, betalipoproteíny 
metódou Burstein-Samaille (5) a základné biochemické a hematologické údaje sú stanovené 
štandardnými laboratórnymi postupmi (11). 

Údaje sme štatisticky spracovali vyčíslením priemerných hodnôt a smerodajných 
odchýlok (SD), štatistickú významnosť rozdielov a ďalšie spracovanie štatistických údajov 
párovým t-testom. 

 
Výsledky a diskusia  

Pri prezentovaní klinicko-biochemických údajov sledovaného súboru volíme v rámci 
tradovaného postupu ich komparáciu s nutričnými nálezmi.  

Obr. 1 ilustruje hodnoty denného príjmu energie a základných živín v súbore gravidných 
žien. Štandard výživy vykazuje energetickú primeranosť, v prípustnom rozmedzí ± 5 %, pri 
súčasnej dysbalancii zastúpenia základných živín, najmä v II. trimestri relatívnu nadmernosť 
bielkovín a tukov podľa OVD SR (15), zmiernenú pri hodnotení novými OVD SR (16). 
Prekvapujúci je nedostatočný príjem sacharidov v oboch trimestroch. Najvyšší príjem energie 
a živín u tehotných rozdielne práve v III. trimestri zistili autori (21). 

Obr. 2 poukazuje, okrem vitamínu A a C v III. trimestri, na závažné deficity príjmu 
vápnika a vitamínu B2 v oboch trimestroch, čo predpovedá nízku spotrebu mlieka a mliečnych 
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výrobkov, závažný je aj deficit železa a vitamínu C v II. trimestri, ako sa na to upozorňuje 
i v prácach, kde sa zdôrazňuje význam príjmu viacerých nutrientov v gravidite (7, 24). 

 
 

Obr. 1. Percento plnenia OVD SR pre gravidné ženy – energia a základné živiny/deň (n = 2 200) 
 

 
 

Obr. 2. Percento plnenia OVD SR pre gravidné ženy – minerálne látky a vitamíny/deň 
 

Výživový režim gravidných znázorňuje tab. 1, kde bolo možné pri nedostatočnom príjme 
vápnika a vitamínu B2 očakávať nízku spotrebu mlieka a hlavne mliečnych výrobkov, čo sa 
vo forme prezentovaných údajov i potvrdilo. Celkove je relatívne uspokojivá situácia 
v spotrebe čerstvého ovocia a zeleniny, ale s prihliadnutím na nedostatočný príjem vitamínu C 
v II. trimestri a zlepšenie príjmu v III. trimestri iba jeho sumplementáciou farmaceutickými 
prípravkami, možno uviesť ich nedostatočnú spotrebu. Potvrdila to i práca sledujúca 
kvantifikovane ich spotrebu a ktorá uvádza nedostatočnú konzumáciu ovocia a zeleniny 
u gravidných žien (21). Nízka je i spotreba hydinového mäsa a výrazne nedostatočná je 
spotreba rýb, čiže potravinových komodít, ktoré práve v gravidite zastávajú dôležitú úlohu. 
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Rovnako dôležitý ako je množstvo a zloženie stravy, je aj režim výživy gravidných žien, 
ktorý sa má vyznačovať častejším príjmom menších porcií jedál, v priemere 5 – 7 denných 
jedál, s dostatočne včasným ukončením ich príjmu pred spánkom (asi 1,5 – 2 hodiny). Ako to 
vyplýva z tabuľky, ani polovica súboru gravidných nespĺňa uvedenú požiadavku. 

 
Tab. 1. Výživový režim gravidných 

 Počet [%] 

Priemerný príjem denných jedál 

5 a viac 44,5  
4 31,2  
3 23,3  

2 – 1 1 % (ojedinele a iba na krátky čas) 

Spotreba mlieka 

denne 70  
4- až 5-krát v týždni 20  
2- až 3-krát v týždni 7  

nepije vôbec 3  
Priemerná spotreba mlieka u gravidných je 4 dl/deň, v šestonedelí 0,5 – 0,75 l/deň 

Spotreba syrov a mliečnych 
výrobkov (ťažiskovo kyslo-
mliečnych) 

denne 33  
3- až 4-krát v týždni 33  
2- až 3-krát v týždni 33  

Priemerná spotreba syrov bola 50 – 70g/deň 

Spotreba čerstvého ovocia 
a zeleniny 

denne 85 
5- až 6-krát v týždni 7,5 
3- až 4-krát v týždni 7,5 

Konzumované druhy mäsa 
všetky druhy mäsa 67 

hydina 33 
ryby 1- až 3-krát v priebehu 14 dní! 

Použité tuky na prípravu jedla 
Kombinácia živočíšnych a 

rastlinných 2/3 

Iba rastlinné 1/3 
 
Jeden z kľúčových ukazovateľov fyziologického priebehu gravidity predstavuje optimálny 

trend a dosiahnutý stupeň vzostupu telesnej hmotnosti. Jeho vývoj od 1. do 9. mesiaca vrátane 
znázorňuje obr. 3. Vyplýva z neho plynulý prírastok hmotnosti na priemernú hodnotu 10,7 kg 
(3,5 SD) v 9. mesiaci. Podľa trimestrov prírastok hmotnosti vykazuje: v I. trimestri 0,5 kg, 
v II. trimestri 5,5 kg a v III. trimestri 4,7 kg. Pre praktické usmerňovanie gravidných s cieľom 
dodržania primeraných hodnôt hmotnostného prírastku je potrebné uviesť, že pri jeho 
normálnom vývoji približne 1/3 prírastku sa týka prvej polovice gravidity a 2/3 jej druhej 
polovice. Zodpovedá to európskemu priemeru 11 kg zvýšenia hmotnosti počas gravidity a 
pritom sa udáva, že 6 kg sa týka organizmu gravidnej a 5 kg sa vzťahuje na plod, placentu 
a amniovú tekutinu (22). 

Obr. 4 poukazuje na zvýšenie rias podkožného tuku na chrbte a boku v priebehu 
tehotnosti, čo zodpovedá celkovej fyziologickej kumulácii 3,5 – 4,0 kg tuku v tele gravidnej 
(13).  

Z hľadiska prevencie vzniku a vývoja obezity počas gravidity sme považovali za dôležité 
určiť hranice pre jej posúdenie. Za vznik obezity v gravidite považujeme hodnotu (x + 1,5 
SD) zvýšenia hmotnosti o 16,0 kg a pre výraznejšiu obezitu (x + 2,0 SD) o 18,0 kg a viac, ak 
sa vylúči možnosť nadmerného množstva plodovej vody a vznik opuchov z retencie tekutín 
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v organizme gravidnej, ako aj dvojplodovej gravidity, keď priemerný prírastok hmotnosti 
vykazuje okolo 18,0 kg (7). 

 
Obr. 3. Trend vzostupu telesnej hmotnosti počas gravidity 

 
 

Obr. 4. Trend zmien hrúbky rias podkožného tuku na chrbte a boku počas gravidity 
 
Tieto údaje slúžia pre gravidnú ženu ako základné hodnoty pre správnu reguláciu 

prírastkov hmotnosti a prevenciu ich prekročenia v priebehu gravidity. 

Druhý protipól, odporúčaný prírastok hmotnosti u obéznych žien už pred graviditou sa 
v niektorých prácach uvádza hodnotou iba okolo 6,5 kg, avšak ďalšie práce udávajú, že by 
v žiadnom prípade nemal byť nižší ako 7,0 kg, skôr o niečo vyšší – 8,0 – 9,0 kg (13). 

Obr. 5 prináša výsledky sledovania vo vybranom súbore gravidných žien (n = 50), kde 
sme pri zvýšení hmotnosti 9,1 kg počas gravidity zistili zmeny štruktúry v tele gravidnej vo 
forme zvýšenia svalstva o 2,3 kg a tuku o 4,8 kg, čo je vyššia hodnota, ako sa fyziologicky 
údajom 4,0 kg uvádza v gravidite (22). Ďalej sme potvrdili iniciovanie a vývoj obezity, 
zvýšenie telesného tuku > 6,5 kg (x + 0,75 SD) u 10 gravidných, malnutríciu docieleným 
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prírastkom hmotnosti < 6,0 kg v 3 prípadoch a u 1 gravidnej bola docielená hraničná hodnota 
rizika nástupu malnutrície 6,0 kg počas gravidity. Poukazujeme pritom na možné rozdiely, 
ktoré často ostávajú skryté pri prezentovaní priemerných údajov. 

 
 

Obr. 5. Trend zmien vybraných parametrov stavu výživy gravidných žien (n = 50) 
 
V popredí záujmu epidemiologických i klinických štúdií figurujú otázky porúch 

metabolizmu lipidov vo forme prevalencie dyslipoproteinémií v populácii. Venovali sme 
pozornosť tejto problematike práve počas gravidity a zistené výsledky zmien sérových lipidov 
uvádzame na obr. 6 a 7. Vyplýva z nich plynulý štatisticky významný (p < 0,001) vzostup 
cholesterolémie, triacylglycerolémie, betalipoproteinémie a sérových fosfolipidov (p < 0,01). 
Sledovali sme ich zmeny aj 3 mesiace po pôrode a zistili ich návrat k referenčným hodnotám 
negravidných, okrem prípadov hyperlipoproteinémie už pred graviditou a nové sme nechali 
dispenzarizovať s uvedenou diagnózou. Tieto výsledky nás oprávňujú označiť 
hyperlipoproteinémiu v gravidite za fyziologický stav, ktorý svedčí o zvýšenej potrebe 
cholesterolu a ďalších lipidov ako štrukturálneho i energetického zdroja pre optimálny vývin 
plodu. Obdobné nálezy zmien sérových lipidov v gravidite publikoval Jaisle (14). 

 

Obr. 6. Trend zmien hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v sére počas gravidity 
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Obr. 7. Betalipoproteíny a fosfolipidy počas gravidity 
 
Nedostatočný príjem železa v strave gravidných nás viedol k venovaniu pozornosti 

hladinám siderémie. Na obr. 8 prinášame trend jej zmien podľa trimestrov gravidity. Ide o 
významné zníženie siderémie už medzi I. a II. trimestrom (p < 0,05), ktoré sa zvýrazňuje 
medzi II. a III. trimestrom (p < 0,001) a rovnaké zmeny vykazovali i hodnoty hemoglobínu 
a hematokritu počas gravidity. Z uvedených nálezov bolo možné očakávať zvýšený výskyt 
anémie u gravidných. 

 
 

Obr. 8. Trend siderémie podľa trimestrov 
 
Na obr. 9 uvádzame závažnejší výskyt anémie pri hodnote Hb < 100 g/l, podľa WHO 

vyžadujúci už suplementáciu železa. Vidieť vzostup anémie vo všetkých paritných i vekových 
skupinách medzi II. a III. trimestrom a z neho najvyšší výskyt v 9. mesiaci u primigravidných 
vo veku 25 rokov a viac (15,4 %) a hlavne u multipar vo veku 25 rokov a viac (20,4 %), čo 
naznačuje nevyhnutnosť suplementácie farmaceutickými prípravkami železa v týchto 
skupinách a snáď aj všeobecne u všetkých gravidných, ako sa to odporúča v práci (23). 
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Obr. 9. Výskyt anémie počas gravidity (Hb < 100 g/l) 
 
Možno odporučiť vo výžive gravidných častejšie zaradenie do jedálneho lístka prirodzene 

bohaté zdroje železa, ako je pečeň a výrobky z nej, červené mäso a vaječný žĺtok. 

Vo viacerých prácach sa upozorňuje, že nedostatok železa vo výžive sa okrem 
nepriaznivého dopadu na organizmus gravidnej premieta aj na vyvíjajúci plod nedostatočným 
prívodom kyslíka a zaznamenaný je i vzťah k nižšej pôrodnej hmotnosti a k predčasnému 
pôrodu, ale hlavne k nedostatočnému zásobeniu novorodenca železom do ďalšieho 
dojčenského obdobia (18, 24). Uvedené poznatky boli jedným z hlavných dôvodov, prečo 
v nových OVD SR sme zvýšili dennú potrebu železa u gravidných žien od 2. trimestra na 
30 mg a u dojčiacich matiek na 22 mg (16). Nálezy u gravidných žien v SR ktoré svedčia 
o nedostatočnom zásobení organizmu jódom, publikované Podobom a spol. (20), nás viedli 
k zvýšeniu jeho potreby v OVD SR u gravidných a dojčiacich matiek na 250 µg/24 h, aby ako 
cieľový údaj prispel k prevencii a ku korekcii existujúcich deficitov jódu u gravidných 
a následne u dojčiacich. 

Upriamime ešte pozornosť na niektoré významné poznatky o malnutrícii gravidnej a tým 
aj plodu v dôležitých etapách jeho vývinu a jej význame pre prevalenciu aterosklerotických 
kardiovaskulárnych a metabolických chorôb v rámci hypotézy fetálneho programovania. 

Kardiovaskulárne a metabolické choroby v dospelosti, ako ateroskleróza, 
dyslipoproteinémia, obezita, diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia a iné, sa tradične 
chápu ako výsledok interakcie množstva rizikových faktorov pôsobiacich až v dospelom veku 
v združení s genetickou predispozíciou. 

Viaceré práce poskytujú mnohé dôkazy o tom, že dôležitú úlohu v etiopatogenéze týchto 
chorôb zohrávajú faktory prítomné už v prenatálnom a ranom postnatálnom období života 
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jedinca. V týchto prácach sa upozorňuje napríklad na asociáciu medzi nízkou pôrodnou 
hmotnosťou, resp. inými antropometrickými indexami novorodenca a chorobami dospelých či 
ich rizikovými faktormi. Tieto poznatky sú predmetom hypotézy fetálneho programovania, 
resp. tzv. úsporného fenotypu (thrifty phenotype) pri vzniku ateroslerotických 
kardiovaskulárnych a metabolických chorôb v dospelosti. 

Barker a spol. (1) ako prví upozornili na vzťah medzi nízkou pôrodnou hmotnosťou 
(NPH) < 2500 g novorodenca a zvýšenou úmrtnosťou na ischemickú chorobu srdca (IHD) 
u dospelých mužov a žien v Anglicku. Tento nález sa potvrdil aj v ďalších prácach v rôznych 
populáciách a súčasne sa poukázalo na asociáciu NPH s viacerými rizikovými faktormi IHD 
(ICHS), ako je hypertenzia, obezita, inzulínová rezistencia, porucha glukózovej tolerancie, 
DM2, hypercholesterolémia, hyperfibrinogenémia a iné (2, 19, 6). Pri kritickom zhodnotení 
štúdií zameraných na vzťah medzi NPH a napr. systolickým krvným tlakom v detstve, 
adolescencii a dospelosti sa ukázalo, že krvný tlak konzistentne stúpa o 2 – 5 mmHg na každý 
kilogram poklesu pôrodnej hmotnosti (12). Snáď najlepšie dokumentovaným modelom tohto 
vzťahu je Brennerova teória vzniku esenciálnej hypertenzie v dôsledku kongenitálne 
zníženého počtu nefrónov, resp. glomerulov v obličkách.  

Brenner a spol. (4) predložili sériu dôkazov o tom, že vznik artériovej hypertenzie 
a progresívneho poškodenia obličiek v dospelosti môže súvisieť so zníženým počtom 
funkčných nefrónov, t.j. s redukciou filtračnej kapacity obličiek už pri narodení jedinca. Aj 
v ďalšej práci je zdokumentovaný priamy vzťah medzi pôrodnou hmotnosťou a počtom 
glomerulov (17). A tak z hľadiska hypotézy fetálneho programovania sú podstatné zistenia, že 
počet nefrónov nedeterminujú iba gény, ale aj environmentálne a nutričné faktory počas 
intrauterinného vývinu. Nie všetky štúdie zohľadnili napr. výživu gravidnej a gestačný vek, 
ktoré môžu pôrodnú hmotnosť, dĺžku a iné antropometrické indexy významne ovplyvniť. 
Výživa v gravidite významne ovplyvňuje vývoj placenty, transport nutričných látok do plodu 
a jeho rast. 

Kvantitatívne či kvalitatívne neprimeraná výživa gravidnej tak vedie nielen k spomaleniu 
rastu plodu, ale v kritických periódach vývinu jednotlivých tkanív a orgánov, keď je rýchlosť 
ich rastu najvyššia, môže mať za následok trvalú zmenu štruktúry a/alebo funkcie týchto 
orgánov. Hovorí sa tým aj o naprogramovaní fyziologických procesov plodu na ochudobnené 
intrauterinné prostredie v dôsledku malnutrície matky (hmotnostný prírastok v gravidite 
< 6 kg) a plodu. Alternatívne má byť malnutrícia plodu príčinou retardácie jeho rastu, vrátane 
zníženej masy beta-buniek pankreasu a kostrového svalstva, v ktorom sa navyše vyvíja 
inzulínová rezistencia, ako prejav adaptácie plodu na nedostatočné energetické zásobovanie. 
V dospelom veku je potom inzulínová rezistencia v kostrovom svalstve, ktoré je kvantitatívne 
hlavným miestom účinku inzulínu, základom metabolického syndrómu (9), ktorý výrazne 
zvyšuje ohrozenie kardiovaskulárne (10) a metabolické (8) a stáva sa tým hlavným rizikovým 
faktorom v populácii z hľadiska súčasnej medicíny. 
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Je zrejmé, že uvedené súvislosti medzi rastom plodu in utero a morbiditou na 
aterosklerotické kardiovaskulárne a metabolické choroby dospelého veku otvorili aktuálnu 
oblasť výskumu, ktorá stavia prevenciu týchto chorôb do nového svetla bádania. 

 

Záver 

V práci prezentujeme výsledky sledovaného štandardu výživy v II. a III. trimestri u 
gravidných, komparáciu zistených údajov so sledovanými somatometrickými, biochemickými 
a hematologickými ukazovateľmi stavu výživy gravidných. Venujeme pozornosť 
optimálnemu vývoju telesnej hmotnosti počas gravidity – prírastok 10,7 kg ( + 3,5 SD) a jeho 
štruktúry, čo sa týka podielu zvýšenia telesného tuku, kde sa ako fyziologický stav považuje 
zvýšenie o 4,0 kg v tele gravidnej a o 0,5 kg v plode, vo forme energetickej zásoby v oboch 
organizmoch. 

Z hľadiska prevencie vzniku obezity v gravidite sú vypracované kritéria pre jej posúdenie 
stanovením hranice jej nástupu, a to pri docielenom zvýšení hmotnosti o x + 1,5 SD, t.j. 16 kg 
a pre výraznejší stupeň obezity x + 2,0 SD, t.j. 18 kg a viac. 

Nálezy potvrdených zmien sérových lipidov označujeme za stav fyziologickej 
hyperlipoproteinémie počas gravidity, ktorý vyjadruje potreby vyvíjajúceho sa plodu. 
Z karenčných príznakov je závažný výskyt anémie v gravidite, v jednom súbore s najvyšším 
údajom 20,4 %, čo predstavuje značné riziko pre vývin plodu, pre novorodenca a jeho 
zdravotný stav v dojčenskom období, ale rovnako aj pre organizmus tehotnej.  

V literárne prehľadnej forme v práci prezentujeme i nové pohľady na kľúčovú úlohu 
malnutrície gravidnej (zvýšenie hmotnosti v gravidite < 6 kg) a plodu (pri narodení < 2500 g), 
v dôležitých etapách jeho vývinu a význame malnutrície in utero na prevalenciu viacerých 
chronických chorôb (degeneratívnych a metabolických) v dospelosti. Tieto v rámci hypotézy 
fetálneho programovania tzv. úsporného fenotypu (thrifty phenotype) majú svoj základ už 
v období intrauterinného vývinu pre ich neskoršiu manifestáciu v dospelosti. Zdôrazňuje sa, 
napriek dedičným predispozíciám pri viacerých chorobách, kľúčová úloha správnej výživy 
gravidnej v prevencii možných nepriaznivých dopadov na novorodenca a jeho zdravotný stav 
v rozličných obdobiach: dojčeneckom, detstva, adolescencie, ale aj v dospelosti, ako aj 
významne na aktuálne zdravie nastávajúcej matky. 
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Ľ. Ševčíková, R. Kozmonová, Ľ. Argalášová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Vymoženosti civilizácie, vedecký a technický pokrok, ktoré uľahčujú náš každodenný 
život, prinášajú zmeny aj do tradičných kultúrnych vzorcov, ovplyvňujú náš spôsob života – 
životný štýl, a menia sa napríklad aj stravovacie návyky obyvateľstva. Významnou mierou sa 
na zmene spôsobu stravovania populácie v posledných desaťročiach podpísala bohatá a stále 
sa rozširujúca ponuka potravinového sortimentu, ale aj agresívne reklamné kampane na 
viaceré nezdravé potraviny (čipsy, hranolčeky, sladkosti a energetické nápoje). Fenomén, 
ktorý tiež prispieva k zmene stravovacích návykov populácie, je tzv. westernizácia. Typickým 
príkladom „západného“ spôsobu stravovania je zvyšujúca sa konzumácia fastfoodov 
a sladených nápojov, ďalej vysokokalorických tučných jedál a rafinovaných obilninových 
výrobkov. Žiaľ, tieto nápoje a jedlá sú čoraz populárnejšie, najmä medzi mládežou (5, 8, 9).  

Poslucháči lekárskych fakúlt získavajú počas štúdia množstvo vedomostí o preventívno-
terapeutickom význame racionálneho stravovania i celkovej životosprávy, o možných 
rizikách nevyváženej a kvantitatívne neprimeranej stravy. Ide o skupinu obyvateľstva, ktorá 
patrí z vývojového hľadiska do kategórie mladých dospelých 18- až 25-ročných, t.j. do 
vekovej kategórie, ktorá je všeobecne charakterizovaná dovŕšením zrelosti v oblasti 
somatickej, psychickej a sociálnej (2). Vysokoškolské štúdium prináša so sebou dlhodobé 
stupňovanie záťaže pred skúškou, nočné štúdium, obavy z neúspechu a vlastnú stresovú 
situáciu pri skúške, a to vyvoláva množstvo metabolických, vegetatívnych i cirkulačných 
zmien. Aj keď ide o skupinu vzdelaných mladých ľudí, sú vystavení viacerým negatívnym 
vplyvom, ktoré sa spájajú s ich spôsobom života počas vysokoškolského štúdia (1, 4, 6, 14, 
16, 18, 20). 

Cieľom našej práce bolo zhodnotenie výživovej situácie (kvalita, kvantita a frekvencia 
                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 
Slovakia) O-15-101-/0001-00 a s podporou grantu KEGA č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou 
multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie 

Životné podmienky a zdravie, 2017 



210 

 

stravovania) a výživového stavu v súbore vysokoškolských študentov. Zamerali sme sa najmä 
na zmapovanie najvýraznejších zmien vo výžive študentov, ku ktorým došlo počas 20 rokov 
a na posúdenie pozitívnych aj negatívnych trendov vo výžive študentov. 

 
Súbor a metodika 

Analyzovali sme výsledky nutričného monitoringu a antropometrických meraní 
poslucháčov 4. ročníka LFUK, ktoré sme robili na našom pracovisku v rokoch 1994, 1998, 
2002, 2006, 2010 a 2014. Náš súbor tvorilo 1 788 študentov, z toho bolo 578 mužov (32,3%) 
a 1 210 žien (67,7%). Ich priemerný vek bol 22,5 ± 1,4 rokov. Na získanie komplexného 
obrazu o výžive a nutričnom stave študentov a jeho zmenách v období rokov 1994 až 2014 
sme použili: 

− Výsledky 24-hodinového recallu a stravovacej anamnézy (konzumácia potravín a režim 
stravovania). S využitím slovenskej Banky dát zloženia potravín a programu Výživa sme 
získali informácie o príjme živín a energie a výživovej spotrebe vysokoškolákov. 
Vypočítali sme priemerne hodnoty pre súbory mužov/žien a porovnali ich 
s odporúčaniami. 

− Výsledky frekvenčných dotazníkov: odpovede študentov ohľadom pravidelnosti 
stravovania a frekvencie konzumácie vybraných potravín sme pre potrebu štatistického 
vyhodnotenia kvantifikovali prostredníctvom bodového hodnotenia: odpoveď zriedka/ 
nikdy = 1 bod, 1- až 2-krát mesačne = 2 body, 1- až 2-krát týždenne = 3 body, takmer 
denne = 4 body a denne = 5 bodov (vyššia frekvencia = vyšší bodový zisk). 

− Výsledky antropometrických vyšetrení, ktoré boli zamerané na výskyt 
nadhmotnosti/obezity v súbore študentov. Vypočítali sme Body mass index (BMI) ako 
podiel hmotnosti a druhej mocniny výšky v metroch. Obsah telesného tuku sa zisťoval 
nepriamo pomocou merania hrúbky 4 kožných rias kaliperom. Z nameraných údajov 
obvodu pása, bokov a telesnej výšky sme vypočítali indexy pás/boky – WH a index 
pás/výška (10). 

− Štatistické spracovanie: výsledky sme hodnotili pomocou programov Microsoft Office 
Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008). Overovali sme štatistickú významnosť rozdielov 
medzi súbormi mužov a žien, rozdielov priemerných hodnôt získaných v jednotlivých 
rokoch sledovania a zisťovali sme tiež štatisticky významné korelačné vzťahy medzi 
nutričnými, resp. somatometrickými parametrami a rokmi vyšetrenia pomocou 
Pearsonovej korelačnej analýzy.  
 
Výsledky a diskusia 

Dôležitou požiadavkou zdravej výživy je primerané rozloženie celodennej energetickej 
dávky počas dňa, resp. rytmus stravovania. Za optimálne sa považuje rozdelenie stravy na 
viacero denných jedál (5 až 6), pričom dôraz sa kladie na pravidelný každodenný príjem (9, 
22). Zistili sme, že naši študenti konzumujú priemerne 4 jedlá denne (tab. 1). Pravidelnou 



211 

 

súčasťou denného režimu študenta by mali byť raňajky. Energeticky výdatné a biologicky 
hodnotné raňajky sa všeobecne považujú za dôležitú súčasť zdravého stravovania (15). Pri 
porovnaní mužov a žien sa ukázalo, že ženy pravidelnejšie raňajkujú než muži (60,2 % vs 
49,4 %; p < 0,01). Muži, na rozdiel od žien, častejšie konzumujú večeru (77,9 % vs 66,6 %; 
p < 0,01), prípadne druhú večeru (12,6 % vs 3,9 %; p < 0,01), čo následne vedie k nežiaducim 
prírastkom hmotnosti, keďže vo večerných hodinách je energetický výdaj podstatne menší 
(11, 19).  
 
Tab. 1. Počet denných jedál v súbore študentov 
Ukazovateľ Muži (n = 578) Ženy (n = 1210) 
3 a menej jedál denne  [%] 34,5 28,1 
4 jedlá  [%] 31,1 36,2 
5 a viac jedál denne  [%] 34,4 35,7 
Priemerný počet jedál  [x ± SD] 4,03 ± 1,04 4,09 ± 1,0 

 
Pri porovnaní výsledkov študentov v rokoch 1994 až 2014 sme zistili, že s postupujúcim 

rokom vyšetrenia sa zvyšuje priemerný počet denných jedál v súbore mužov aj žien (z 3,97 ± 
1,01 na 4,13 ± 2,21 u mužov a u žien z 4,00 ± 1,02 na 4,09 ±1,02). Korelačné vzťahy medzi 
rokom vyšetrenia a počtom konzumovaných jedál denne boli pozitívne a štatisticky významné 
v oboch súboroch (muži r = 0,082; ženy r = 0,085). 

Analýza spôsobu stravovania študentov poukázala na viaceré nedostatky, najmä čo sa 
týka biologickej hodnoty stravy. Energetickú a biologickú hodnotu výživy študentov sme 
zisťovali výpočtom hodnôt príjmu energie a živín (tab. 2). Priemerné hodnoty (hmotnosť 
stravy, energetický príjem a príjem živín) v súbore mužov sú štatisticky významne vyššie než 
v súbore žien. Intersexuálne rozdiely, resp. somatické, morfologické a fyziologické špecifiká 
oboch pohlaví sa premietajú aj do požiadaviek na ich nutričnú saturáciu (19).  

 
Tab. 2. Hmotnosť stravy, príjem energie a živín v súbore mužov a žien 

Ukazovateľ Muži (n = 578) 
x ± SD 

Ženy (n = 1210) 
x ± SD p 

Hmotnosť dennej stravy [g] 3345 ± 1170,8 2682,1 ± 899,4  0,001 
Energetický príjem [MJ] 14,1 ± 5,0 9,5 ± 3,3  0,001 
Celkové bielkoviny [g] 113,6 ± 43,7 73,3 ± 33,3 

 0,001 
Z toho živočíšne bielkoviny [%] 65   56   0,001 
Celkové tuky [g] 135,9 ± 62,7 87,4 ± 40,1   0,001 
Kyselina linolová [g] 14,8 ± 21,9 9,4 ± 16,8   0,01 
Cholesterol [mg] 450,1 ± 321,1 277,8 ± 220,0   0,01 
Celkové sacharidy [g] 417,1 ± 162,2  298,7 ± 114,2  0,001 
Vláknina [g] 23,6 ± 12,9 18,7 ± 10,7  0,01 
Soľ [g] 14,5 ± 6,4 9,2 ± 4,7  0,001 
Horčík [mg] 422,3 ± 174,2 326,8 ± 141,9  0,01 
Vápnik [mg] 1214,2 ± 615,3 890,5 ± 436,6  0,001 
Vitamín C [mg] 112,9 ± 107,8 108,0 ± 99,0 n.s. 
Vitamín E [mg] 26,7 ± 20,0 16,9 ± 12,8  0,01 

  

Na posúdenie výživy študentov sme použili výpočet plnenia odporúčaných výživových 
dávok OVD (22) (obr. 1). Energetický príjem sa síce pohybuje v rozpätí ±10 % odporúčania, 



212 

 

ale príjem základných živín je značne dysbalančný. Príjem bielkovín, tukov, cholesterolu 
a soli je nadmerný, na druhej strane príjem vlákniny a vitamínu C (u oboch pohlaví), vápnika 
a sacharidov (u žien) je nedostatočný.  

 
Obr. 1. Príjem energie a živín – plnenie OVD (22) v súbore študentov 

 
Takto komponovaná strava zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy a s tým spojené ochorenia 

kardiovaskulárneho systému. Viaceré štúdie opakovane potvrdili, že dostatočný príjem 
vitamínu C je v inverznom vzťahu k úmrtnosti na KVCH a ICHS (7, 8, 13). Nedostatočný 
príjem vápnika u mladých žien je predispozičným faktorom vzniku osteoporózy vo vyššom 
veku (8, 9). Pearsonovou korelačnou analýzou sme navyše potvrdili zmeny v kvantite 
a kvalite stravy študentov počas 20-ročného obdobia. Od roku 1994 sa postupne zvyšuje 
hmotnosť skonzumovanej stravy u študentov, ich príjem energie, bielkovín, tukov, soli, 
cholesterolu, u mužov aj sacharidov (u žien naopak nevýznamne klesá príjem sacharidov). 
Veľmi nepriaznivou skutočnosťou je postupný pokles príjmu C vitamínu v súbore mužov aj 
žien (tab. 3).  

Na zvyšovaní hmotnosti dennej stravy sa podieľa aj vyšší príjem nápojov. Správny pitný 
režim je neoddeliteľnou súčasťou zdravej výživy a v tomto kontexte možno priaznivo 
hodnotiť stúpajúcu konzumáciu nápojov v súbore študentov. Problematický však môže byť 
vysoký podiel sladených nealkoholických nápojov. Ako uvádza Sitárová (17), vyhodnotenie 
celoslovenskej spotreby ukázalo, že napríklad v roku 2014, pri stúpajúcej spotrebe 
nealkoholických nápojov (205 l/osoba/rok), prisládzané a sirupové nápoje tvorili až 67,8 % 
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podiel. Na zvyšujúcu sa obľubu sladených nealkoholických nápojov a ďalšie riziká vo výžive 
detí a mládeže (aj vysokoškolskej) upozornili už viacerí autori (1, 11, 13). 
 
Tab. 3. Pearsonova korelačná analýza (vzťah medzi rokom vyšetrenia a ukazovateľmi kvality a kvantity 
konzumovanej stravy) 

Denný príjem stravy, energie a živín  Rok vyšetrenia (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) 
Muži (n = 578) Ženy (n = 1 210) 

Hmotnosť stravy  0,276 0,313 
z toho: voda 0,334 0,351 

sušina 0,104 0,086 
Bielkoviny  0,150 0,140 

z toho: živočíšne 0,177 0,173 
Tuky  0,127 0,106 
Cholesterol  0,166 0,131 
Sacharidy  + – 
Vláknina  -0,089 -0,102 
Horčík  0,126 0,127 
Vápnik  0,093 0,169 
Vitamín D 0,155 0,288 
Vitamín B2 0,092 0,129 
Vitamín C – – 
Príjem energie 0,084 0,063 
Poznámka: v tabuľke uvádzame iba štatisticky významné korelačné koeficienty 
+ nevýznamný nárast príjmu 
– nevýznamný pokles príjmu 

 

Príjem energie a živín je určovaný skladbou a množstvom konzumovaných potravín. 
Rozbor dennej spotreby potravín (zo záznamov 24-hodinového recallu) v súbore, 
resp. posúdenie študentského potravinového koša ukázalo, že muži majú vyššiu spotrebu 
všetkých potravín (s výnimkou ovocia) než ženy. Rozdiely medzi mužmi a ženami v spotrebe 
mäsa, rýb, vajec a obilninových výrobkov boli štatisticky významné.  

Výživová spotreba našich študentov nie je v súlade s odporúčaniami (21) (obr. 2). Muži 
konzumujú dostatok mäsa a mäsových výrobkov (139 % ODP), vajec (112 % ODP), 
obilninových výrobkov (152 % ODP), ale celková štruktúra ich spotreby potravín je 
nevyvážená a málo pestrá, čo má za následok nadmerný príjem niektorých rizikových 
nutrientov (soľ, živočíšne tuky a bielkoviny, cholesterol) a nedostatok ochranných nutrientov. 
Najlepším zdrojom vitamínov, minerálnych látok, rozpustnej aj nerozpustnej vlákniny je 
ovocie, zelenina a strukoviny (7, 9). Práve konzumácia týchto potravín je u našich študentov 
nedostatočná, napr. spotreba ovocia (muži 62,4 % a ženy 74,6 % ODP), zeleniny (muži 
67,4 % a ženy 65,3 % ODP), strukovín (muži 61,5 % a ženy 54 % ODP) a zemiakov (muži 
63,7 % a ženy 43,3 % ODP). Ženy konzumujú síce viac ovocia než muži, ale pri všetkých 
ostatných potravinových komoditách je ich spotreba nižšia než u mužov. Celková spotreba 
mäsa u žien je tiež nízka, konzumujú výrazne menej hovädzieho mäsa (39 % ODP) 
a bravčového mäsa (54 % ODP) než muži. Vyššia je len konzumácia hydiny a hydinových 
výrobkov (146 % ODP). 

Nedostatočná spotreba strukovín a ovocia u našich študentov korešponduje 
s celoslovenskou situáciou: v roku 2014 bola spotreba strukovín 1,3 kg/osobu/rok, čo 
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predstavuje 50 % ODP a spotreba ovocia 60,8 kg/osobu/rok, čo predstavuje 63 % ODP (17). 
Na Slovensku sa tradične konzumuje málo ovocia a ovocných výrobkov. Slovensko patrí 
spolu s Bulharskom, Rumunskom a Poľskom do skupiny európskych krajín s najnižšou 
spotrebou ovocia. Naopak, krajiny s vysokou spotrebou týchto produktov (viac ako 140 kg na 
osobu ročne), sú Luxembursko, Grécko, Rakúsko a Taliansko (3).  

 
Obr. 2. Výživová spotreba – plnenie ODP (21) v súbore študentov 

Napriek nespornému významu mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí, sa stále 
konzumuje v nedostatočnom množstve, ktoré nepostačuje na saturáciu organizmu najmä 
vápnikom, ale aj inými dôležitými živinami. V roku 2014 bola spotreba mlieka a mliečnych 
výrobkov na Slovensku 166,8 kg/osobu/rok, čo predstavuje 76 % ODP a v medzinárodnom 
porovnaní sa opäť zaraďujeme spolu s Bulharskom a Macedónskom medzi európske krajiny 
s najnižšou spotrebou. Naopak najvyššiu spotrebu (cca 300 kg/osobu a rok) majú severské 
krajiny – Švédsko, Fínsko, Holandsko a Dánsko (3). Aj naši študenti konzumujú málo mlieka 
a mliečnych výrobkov (muži 60 % ODP a ženy len 50 % ODP). 

Ako negatívny ukazovateľ stravovacích návykov študentov (mužov) hodnotíme aj 
zvýšený príjem mlynsko-pekárskych výrobkov z bielej múky (nízky obsah plnohodnotných 
bielkovín a vysoký obsah tuku a soli alebo sladidiel). Nadmerná konzumácia mlynsko-
pekárskych výrobkov z bielej múky prispieva k nárastu chronických neinfekčných ochorení 
(9, 13). 

Preferovanie hydinového mäsa u našich študentov (mužov aj žien) sme pozorovali už 
v roku 1994, keď tvorilo 40 % celkovej spotreby mäsa. V roku 2014 predstavovala 
konzumácia hydinového mäsa až 64 % celkovej spotreby mäsa (obr. 3).  



215 

 

 
Obr. 3. Preferencie a spotreba jednotlivých druhov mäsa v súbore študentov 

 
V porovnaní s celoslovenskou spotrebou je to atypické. Na Slovensku pri klesajúcej 

spotrebe mäsa sa stále najviac konzumuje bravčové mäso: v roku 2014 podiel bravčového 
mäsa tvoril 58,5 %, hovädzieho 8,8 % a hydinového mäsa 30,3 % z celkovej spotreby mäsa, 
ktorá bola 47,9 kg/osoba/rok (ODP = 57,3 kg) (17). Úroveň spotreby mäsa na Slovensku 
výrazne zaostáva za krajinami ako Nemecko alebo Taliansko, ktorých stredná úroveň 
spotreby mäsa je dlhodobo na úrovni 87 kg (3). 

S postupujúcimi rokmi vyšetrenia sme zaznamenali v súbore študentov aj ďalšie zmeny 
v potravinovej skladbe (tab. 4). V súbore mužov okrem hydiny stúpa spotreba vajec, tukov – 
potravín, zeleniny a nápojov, spotreba bravčového a hovädzieho mäsa, strukovín a ovocia, 
naopak, významne klesá. V súbore žien sme zistili obdobný vývoj v spotrebe potravín ako 
u mužov, u žien navyše stúpa spotreba mliečnych produktov a naopak, klesá spotreba 
zemiakov a cukru (tab. 4). 

 
Tab. 4. Pearsonova korelačná analýza (vzťah medzi rokom vyšetrenia a spotrebou potravín) 

Denná spotreba potravín v gramoch  Rok vyšetrenia (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) 
Muži (n = 559) Ženy (n = 1 191) 

Hovädzie / bravčové mäso a výrobky -0,008 -0,084 
Hydina a výrobky 0,210 0,261 
Ryby a rybie výrobky - - 
Mlieko a mliečne výr. + 0,168 
Vajcia  0,085 - 
Tuky  0,105 0,064 
Strukoviny  -0,109 -0,089 
Obilninové výrobky  + + 
Zemiaky  - -0,076 
Cukor a cukrové výrobky - -0,105 
Ovocie a ovocné výrobky -0,166 -0,158 
Zelenina a zeleninové výrobky 0,152 0,116 
Nápoje  0,298 0,343 
Poznámka: v tabuľke uvádzame iba štatisticky významné korelačné koeficienty  
+ nevýznamný nárast spotreby 
– nevýznamný pokles spotreby 
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Za veľmi nepriaznivý trend možno považovať pokles spotreby strukovín a ovocia u našich 
študentov, ktorého dôsledkom môže byť klesajúci príjem vitamínu C a vlákniny. Naopak, 
pozitívnym zistením je, že trend spotreby mlieka a zeleniny je stúpajúci, najmä u žien.  

Veľmi podobný obraz o zmenách výživovej spotreby a potravinovej skladby nám 
poskytlo vyhodnotenie záznamov študentov o frekvencii konzumácie vybraných potravín. 
Keď sme porovnali priemerné bodové zisky v prvom a poslednom roku sledovania, zistili sme 
významné rozdiely v súbore mužov aj žien (tab. 5).  

 
Tab. 5. Bodový zisk za frekvenciu konzumácie vybraných potravín v súbore mužov 

Priemerná frekvencia 
konzumácie  

Muži (x ± SD) Ženy (x ± SD) 
r. 1994 (n = 156) r. 2014 (n = 84) r. 1994 (n = 282) r. 2014 (n = 213) 

Mlieko  3,57 ± 1,02 4,01 ± 1,09** 3,31 ± 1,18 3,49 ± 1,20 
Hovädzie mäso 2,76 ± 0,74 2,31 ± 0,76*** 2,32 ± 0,83 1,91 ± 0,76*** 
Bravčové mäso 2,97 ± 0,62 2,66 ± 0,81*** 2,44 ± 0,86 2,18 ± 0,76*** 
Hydinové mäso 2,76 ± 0,58 3,35 ± 0,81*** 2,57 ± 0,68 3,18 ± 0,87*** 
Údeniny 2,43 ± 0,84 2,57 ± 0,95 1,89 ± 0,84 2,05 ± 0,85* 
Ryby 2,35 ± 0,73 2,61 ± 0,79* 2,27 ± 0,74 2,48 ± 0,82** 
Strukoviny  2,76 ± 0,65 2,74 ± 0,88 2,75 ± 0,71 2,74 ± 0,77 
Ryža 2,85 ± 0,60 3,24 ± 0,67*** 2,81 ± 0,62 3,05 ± 0,70*** 
Cestoviny 2,78 ± 0,68 2,79 ± 0,66 2,39 ± 0,69 2,73 ± 0,73*** 
Zemiaky 3,38 ± 0,61 3,07 ± 0,71*** 3,30 ± 0,71 2,98 ± 0,66*** 
Zelenina 3,69 ± 0,78 3,87 ± 0,93 3,98 ± 0,77 4,34 ± 0,79*** 
Ovocie 4,10 ± 0,78 3,76 ± 0,91** 4,45 ± 0,66 4,16 ± 0,81*** 
Sladkosti  2,65 ± 0,65 2,92 ± 0,96* 2,58 ± 0,68 2,93 ± 0,98*** 
Sladké nealko 3,31 ± 1,08 3,04 ± 1,12 2,93 ± 1,17 2,14 ± 1,08*** 
Fastfood 2,42 ± 0,94 2,07 ± 0,83** 1,83 ± 0,88 1,66 ± 0,69* 
Pivo 2,39 ± 0,97 2,48 ± 1,00 1,37 ± 0,64 1,74 ± 0,78*** 
Víno 1,83 ± 0,73 2,06 ± 0,81 1,50 ± 0,63 1,98 ± 0,66*** 
Destiláty 1,67 ± 0,64 1,76 ± 0,83 1,33 ± 0,55 1,45 ± 0,58* 
* p  0,05; ** p  0,01; ***p  0,001 

 
V roku 2014 študenti uvádzali vyššiu frekvenciu konzumácie v položkách mlieko, 

hydinové mäso, údeniny, ryby, ryža a cestoviny, zelenina a aj alkoholické nápoje a sladkosti. 
Naopak, nižšiu konzumáciu uvádzali pri položkách hovädzie a bravčové mäso, strukoviny, 
zemiaky, ovocie a tiež sladené nealkoholické nápoje a fastfood.  

Ovocie a zelenina sú dôležitým zdrojom ochranne pôsobiacich látok ako je vláknina, 
vitamíny, fytoprotektívne a mnohé iné látky (7). Práve preto je potrebné konzumovať tieto 
zložky potravy v dostatočnom množstve denne. Dennú konzumáciu predstavuje v našom 
hodnotení 5-bodový zisk, ale priemerný počet bodov za konzumáciu zeleniny a ovocia bol 
u našich študentov nižší. Napr. v roku 2014 dennú konzumáciu ovocia uviedlo len 34,7 % 
a zeleniny 44,9 % našich študentov, častejšie ženy. K podobne nepriaznivým výsledkom 
dospeli aj prieskumy medzi študentmi iných lekárskych fakúlt. Len 20 % českých študentov 
denne konzumuje ovocie a zeleninu (4) a podľa Chourdakis et al. (5) dennú konzumáciu 
zeleniny uviedlo 24,4 % a ovocia 29,05 % gréckych študentov. Potvrdilo sa aj, že ženy 
konzumujú častejšie a viac ovocia než muži. 
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Veľmi nepriaznivým fenoménom životného štýlu dnešných mladých ľudí je častá 
a nadmerná konzumácia fastfoodov a sladkých malinoviek (13, 20). V tejto súvislosti je 
zaujímavé naše zistenie, že frekvencia konzumácie týchto produktov sa u študentov znižuje. 
V roku 2014 konzumáciu sladených nealkoholických nápojov denne alebo takmer denne 
uviedlo 17 % študentov. Podobne dennú konzumáciu sladených nápojov uvádza 16,7 % 
českých študentov (4), ale až 40 % poľských študentov (14). Konzumáciu fastfoodov vo 
frekvencii niekoľkokrát týždenne alebo častejšie uviedlo 14,8 % našich študentov (významne 
častejšie muži) v roku 2014. Konzumáciu fastfoodov v tejto frekvencii uviedlo až 27,3 % 
košických študentov (12) a z gréckych študentov 36,9 % mužov a 19,2 % žien (5).  

Pearsonova korelačná analýza (vzťah medzi rokom vyšetrenia a bodovým ziskom za 
frekvenciu konzumácie) zhodne potvrdila stúpajúce, resp. klesajúce trendy výživovej spotreby 
študentov zistené spracovaním 24-hodinových záznamov stravovania (tab. 6). 

 
Tab. 6. Pearsonova korelačná analýza (vzťah medzi rokom vyšetrenia a frekvenciou konzumácie potravín) 

Bodový zisk za frekvenciu konzumácie  Rok vyšetrenia (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) 
Muži (n = 559) Ženy (n = 1191) 

Mlieko  0,101 0,075 
Hovädzie mäso -0,278 -0,224 
Bravčové mäso -0,195 -0,144 
Hydinové mäso 0,320 0,273 
Údeniny 0,121 0,085 
Ryby 0,086 0,112 
Strukoviny  - - 
Ryža 0,181 + 
Cestoviny + 0,110 
Zemiaky -0,182 -0,201 
Zelenina + 0,068 
Ovocie -0,210 -0,196 
Sladkosti  0,224 0,189 
Sladké nealko - -0,222 
Fastfood - - 
Pivo + 0,191 
Víno 0,152 0,247 
Destiláty 0,142 0,162 
Poznámka: v tabuľke uvádzame iba štatisticky významné korelačné koeficienty  
+ nevýznamný nárast spotreby 
– nevýznamný pokles spotreby 

 
Slovensko patrí medzi krajiny so stredne vysokým výskytom obezity a nadváhy (8). 

Výskyt obezity a nadváhy u študentov sme hodnotili podľa viacerých antropometrických 
parametrov (BMI, % tuku, index pás/boky, index pás/výška). Priemerné hodnoty u našich 
študentov sa nachádzajú v odporúčaných rozpätiach (tab. 7), podobne ako u košických 
a martinských študentov (1, 6).  

Zistili sme však, že pri porovnaní výsledkov antropometrického merania v jednotlivých 
rokoch sa preukázal vzostup priemerných hodnôt u oboch pohlaví. Napríklad v roku 1994 bol 
podiel študentov (mužov) s vyšším BMI (nadhmotnosť a obezita) 21,4,4 %, v roku 2014 sa 
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tento podiel zvýšil až na 35,7 %. Podiel študentiek s vyšším BMI v roku 1994 bol 8,4 %, 
v roku 2014 stúpol podiel študentiek s vyšším BMI na 13,3 %. Významné pozitívne korelačné 
vzťahy sme zistili aj medzi rokmi vyšetrenia a viacerými antropometrickými parametrami 
(tab. 8). Aj Janušová a Szárazová (6) zistili významný nárast nadhmotnosti a obezity 
u študentov LF (najmä mužov) v Martine počas 10-ročného obdobia. 

 
Tab. 7. Priemerné hodnoty ukazovateľov výživového stavu študentov 

Ukazovateľ  Muži (n = 1 379) 
x  SD 

Ženy (n = 2 868) 
x  SD p 

Výška (cm) 181,62  6,67 168,43  6,61 0,0000 
Hmotnosť (kg) 78,14  10,98 58,73  8,15 0,0000 
BMI (kg/m2) 23,66  2,80 20,68  2,47  0,01 
Obvod pása (cm) 85,06  8,34 68,95  6,94 0,0000 
Obvod bokov (cm) 98,05  7,48 95,01  6,68  0,05 
Index pás/boky 0,868  0,061 0,725  0,048 0,0000 
Index pás/výška 0,468  0,044 0,410  0,040  0,01 
% tuku (kaliper) 15,98  4,76 24,53  4,48 0,0000 

 
Tab. 8. Pearsonova korelačná analýza (vzťah medzi rokom vyšetrenia a frekvenciou konzumácie potravín) 

Antropometrické ukazovatele  Rok vyšetrenia (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) 
Muži (n = 559) Ženy (n = 1 191) 

BMI (kg/m2) 0,192 0,068 
% tuku (kaliper) 0,156 0,073 
Index pás/boky 0,165 0,251 
Index pás/výška 0,228 0,182 
Poznámka: v tabuľke uvádzame iba štatisticky významné korelačné koeficienty 

 
Výživa ako významný faktor životného štýlu zohráva dôležitú úlohu v udržovaní dobrého 

zdravotného stavu a spolu s ďalšími faktormi môže významne ovplyvniť chorobnosť 
a úmrtnosť v populácii. Medzi mládežou sú dnes rozšírené zlozvyky ako nezdravá výživa a 
nepravidelný stravovací režim, ale aj nedostatok pohybu, fajčenie, resp. ďalšie abúzy, vysoká 
expozícia stresu a iné. U osôb so zlým životným štýlom sa rizikové faktory a 
markery asociujú a multiplikujú. Negatívne dôsledky nevhodných stravovacích návykov, 
ktoré pôsobia od útleho detstva a urýchľujú vývoj chronických ochorení sa môžu prejaviť už 
v mladom veku (1, 15). Domnievame sa, že s nárastom priemerných hodnôt sledovaných 
antropometrických ukazovateľov v súbore našich študentov úzko súvisí, popri nedostatočnej 
fyzickej aktivite, aj zvyšujúci sa príjem energie a energetických substrátov (bielkoviny, tuky) 
v dôsledku zmien ich potravinovej skladby.  

 
Závery 

Vychádzajúc z analýzy výsledkov 20-ročného sledovania výživového stavu, spotreby 
potravín a stravovacieho režimu študentov LFUK môžeme zhrnúť, že sme zistili viaceré 
nepriaznivé skutočnosti: 
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 Študenti majú nedostatočnú frekvenciu pravidelnej konzumácie denných jedál: až 34,5 % 
mužov a 28,1 % žien konzumuje denne len 3 alebo 2 jedlá, čo poukazuje na nepravidelný 
a koncentrovaný príjem energie. U mužov je tendencia najmä k večernému prejedaniu sa.  

 Pri kvantitatívnej primeranosti (v rozpätí ±10 % odporúčania o príjme energie) strava 
študentov vykazovala kvalitatívne disproporcie: nadmerný príjem soli (muži aj ženy), 
bielkovín, tukov a cholesterolu (najmä muži), na druhej strane nedostatočný je príjem 
vlákniny, vitamínu C (muži aj ženy), u žien aj vápnika. 

 V období rokov 1994 – 2014 sa zvyšuje celková hmotnosť stravy študentov, príjem 
energie, bielkovín (najmä živočíšnych), tukov, cholesterolu, niektorých minerálnych látok 
(vápnik, horčík) a vitamínov (D a B2 vitamín), ale príjem vlákniny a C vitamínu sa 
znižuje.  

 V strave študentov sme zistili nevyváženosť živočíšneho a rastlinného podielu stravy, čo 
potvrdilo i zhodnotenie tzv. spotrebného koša študentov. Nedostatočná je spotreba mlieka 
a mliečnych výrobkov, strukovín, zemiakov, zeleniny a ovocia, u žien aj rýb. Nadmerne 
sa konzumujú najmä údeniny, sladkosti a múčne výrobky z bielej múky (muži). 
Výsledkom takéhoto zloženia stravy je zvýšený príjem rizikových výživových faktorov a 
nedostatočný príjem potrebných mikronutrientov.  

 V období rokov 1994 – 2014 v súbore študentov stúpa spotreba hydiny, vajec, tukov – 
potravín, zeleniny a nápojov, u žien stúpa aj spotreba mliečnych produktov; naopak, 
významne klesá spotreba bravčového a hovädzieho mäsa, strukovín a ovocia.  

 Priemerné hodnoty vybraných antropometrických ukazovateľov (BMI, % telesného tuku, 
W/H index a index pás/výška) vo vyšetrenom súbore študentov síce zodpovedajú 
odporúčaniam, ale v období rokov 1994 – 2014 dochádza k ich zvyšovaniu, za osobitne 
významné považujeme zvyšovanie priemerných hodnôt W/H indexu a indexu pás/výška, 
ako dôležitých prediktorov centrálnej obezity a viscerálnej kumulácie tukového tkaniva.  

Záverom možno konštatovať, že výsledky našej analýzy poukazujú na potrebu 
efektívnejších a dlhodobých intervencií zameraných na podporu a ochranu zdravia mládeže. 
Študenti medicíny na základe nadobudnutého vzdelania a relatívne vyššieho zdravotného 
uvedomenia by mali aktívnejšie usmerňovať svoju životosprávu vrátane výživy v zmysle 
zdravotníckych odporúčaní. Možnosť nápravy chýb vo výžive študentov vidíme aj v oblasti 
pedagogického procesu. Súčasťou celého výučbového programu na lekárskych fakultách by 
malo byť maximálne úsilie o zvýšenie motivácie študentov k osvojeniu si zásad racionálnej 
životosprávy. Poslaním a náplňou práce lekára je liečebno-preventívna starostlivosť, čo 
znamená, že okrem liečenia svojich pacientov, je jeho úlohou napríklad aj usmerňovať 
a poskytovať im rady ohľadom pravidiel zdravej výživy a životosprávy. Svojím pacientom by 
lekári mali ísť príkladom, preto je nutné zvýšenie dôrazu na problematiku výživy vo výučbe 
na lekárskej fakulte a nesmierne dôležité je aj posilnenie primárno-preventívneho zamerania 
celej výučby. 
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Nadváha a obezita dosahuje v Európe rozmery epidémie. Obezita je jedným z 10 
najdôležitejších verejných zdravotných problémov. Zatiaľ čo v roku 1995 celosvetovo 200 
miliónov dospelých trpelo nadváhou alebo obezitou, toto číslo sa zvýšilo na 300 miliónov v 
roku 2000. Spoločný výskyt nadváhy a obezity je v rozmedzí 30 – 80 % v európskych 
krajinách. V krajinách EÚ sa uvádza, že nadváha a obezita spolu postihuje 200 miliónov 
dospelých a rapídne stúpa obezita u detí. Podľa údajov WHO je európsky región najviac 
postihnutý neprenosnými chronickými chorobami, ktoré sú hlavnou príčinou invalidity 
a smrti. Príčinnou úmrtí na srdcovo-cievne choroby je vysoký systolický krvný tlak, ktorý 
zodpovedá za 51 % zlyhaní srdca a 45 % úmrtí na ischemickú chorobu srdca (2). 
Kardiovaskulárne ochorenia, diabetes 2. typu, rakovina a respiračné ochorenia (štyri hlavné 
chronické neprenosné choroby) dohromady predstavujú 77 % zaťaženie chorobou a 
zapríčiňujú takmer v 86 % predčasnú úmrtnosť. Prebytok telesnej hmotnosti (body mass 
index > 25 kg/m2), nadmerný príjem energie, nasýtených tukov, trans-mastných kyselín, 
cukru a soli z potravín a zo stravy a tiež nízka konzumácia zeleniny, ovocia a celozrnných 
výrobkov vedú k nárastu rizikových faktorov vo výžive a k vzrastajúcim obavám ohľadom 
vývoja zdravotného stavu obyvateľov.  

Európska komisia a ČŠ identifikovali viaceré oblasti spojené s výživou a životným 
štýlom, ktoré môžu zvrátiť tento nežiaduci stav. Existujú rôzne aktivity, od zamerania sa na 
podporu zdravého štartu do života, dojčenia, obmedzovania reklamy pre deti, označovanie 
potravín, podpory školského stravovania atď. až po reformuláciu potravín. Strava bohatá na 
celozrnné cereálie, zeleninu a ovocie a nízky obsah nasýtených tukov, trans-mastných kyselín 
a sodíka chráni proti mnohým neprenosným chorobám, ako sú kardiovaskulárne choroby, 
diabetes typu 2, obezita a niektoré druhy rakoviny.  

V roku 2003 SZO navrhla cieľové výživové hodnoty (horné hranice príjmu) pre zlepšenie 
príjmu živín v populácii a zníženie prevalencie chronických ochorení: 2 000 mg sodíka na deň 
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(5 g soli/deň), maximálne 10 % príjmu energie z nasýtených tukov a 1% príjmu energie z 
trans- mastných kyselín. 

Výsledky štúdií nasvedčujú, že súčasná úroveň spotreby soli (sodíka) v Európe prispieva 
k zvýšenému krvnému tlaku v populácii a následnému zvýšenému riziku kardiovaskulárnych 
ochorení a ochorení obličiek. Preukázala sa súvislosť medzi vysokým príjmom sodíka a 
vysokým krvným tlakom. Podobne existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že zníženie 
spotreby soli (sodíka) znižuje krvný tlak. Približne 95 % sodíka sa spotrebuje vo forme soli. 
Podľa údajov členských štátov z prieskumu sa denná spotreba soli vo väčšine európskych 
krajín aktuálne odhaduje v rozmedzí 8 až 12 gramov na deň. 

Jedným z hlavných cieľov prijatých na zasadnutí SZO v máji 2013 je znížiť príjem soli 
o 30 % do roku 2025. Aby bolo možné účinne znížiť príjem soli, navrhlo sa, aby sa činnosti 
sústredili na obmedzený počet 12 kategórií potravín s odporúčaním, aby sa krajiny zamerali 
aspoň na 5 komodít potravín dominantných vo výžive. Ide o nasledovných 12 kategórií 
potravín: chlieb, polievky, pokrmy v stravovaní, mäsové výrobky, raňajkové cereálie, pokrmy 
v reštauračnom stravovaní, syry, rybacie výrobky, omáčky (vrátane korenia), hotové jedlá, 
chrumky (pochutiny), zemiakové výrobky. 

V Slovenskej republike sa od 1. decembra 2015 uplatňuje nový výnos Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách. Výnos prísnejšie reguluje obsah pridávanej 
soli v niektorých základných komoditách potravín. V nadväznosti na uvedenú právnu úpravu 
vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR monitoring obsahu soli v hotových 
pokrmoch a v chlebe a pečive v zaradeniach spoločného stravovania. 

 

Metodika 

Monitoring sa uskutočnil v prvom štvrťroku 2016 vo vybratých zariadeniach spoločného 
stravovania v SR. Do monitoringu sa zapojili všetky regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR pod vedením krajských odborníkov v hygiene výživy. Metodika bola 
štandardizovaná na 1 kompletný obed z denného menu (zložené zo 4 samostatných vzoriek: 
polievka, hlavný pokrm – mäso, príloha, šalát), na druh chleba (pšenično-ražný) a obyčajného 
pečiva (biely rožok) a hmotnosť vzorky. Na vyšetrenie sa použila laboratórna metóda STN 56 
0116 Metódy skúšania pekárskych výrobkov a STN 58 0120 Metódy skúšania hotových jedál 
a polotovarov jedál (čl. 28). Výsledky sa stanovovali v mg/kg, resp. v g/100 g a vo vzťahu 
k najvyššie prípustnému množstvu podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014 a k odporúčanému dennému príjmu soli 5 
g/deň pre dospelých (podľa OVD 2015). 

 

Výsledky 

Spolu bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 375 vzoriek pokrmov a vzoriek chleba 
a pečiva v zariadeniach spoločného stravovania.  
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Priemerný obsah jedlej soli v obedovom menu sa pohyboval od 6 101,78 mg/kg (Košický 
kraj) do 8 820,57 mg/kg (Trnavský kraj). Priemerný obsah soli v SR v obedovom menu bol 
7 345,61 mg/kg (obr. 1). Najväčší obsah soli sa zistil v polievke od 6 592,00 mg/kg (Košický 
kraj) do 9 340,00 mg/kg (Žilinský kraj). Priemerný obsah soli v SR v polievke bol 7 928,76 
mg/kg. Druhý najväčší obsah soli bol zistený v prílohe (zemiaky, ryža) od 5 262,82 mg/kg 
(Trenčiansky kraj) do 8 494,33 mg/kg (Banskobystrický kraj) (obr. 2, 3, 4 a 5). 
 

 
 

Obr. 1. Priemerný obsah jedlej soli v obedovom menu (mg/kg) 
 

 
 
 

Obr. 2. Priemerný obsah jedlej soli v pokrmoch (mg/kg) 
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Obr. 3. Priemerný obsah jedlej soli v pokrmoch v Slovenskej republike (mg/kg) 
 

 
 

Obr. 4. Priemerný obsah jedlej soli v polievke (mg/kg) 
 

 

Obr. 5. Priemerný obsah jedlej soli v prílohe (mg/kg) 
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Pri porovnaní zisteného obsahu soli v pokrmoch s najvyššie prípustným množstvom 
(NPM) podľa výnosu MZ SR sa zistil najvyšší percentuálny podiel pri polievke: od 50,71 % 
(Košický kraj) do 71,99 % (Žilinský kraj) a spolu v SR – 61,01%. V prílohe sa zistil najvyšší 
percentuálny podiel z NPM od 40,48 % (Trenčiansky kraj) do 62,62 % (Banskobystrický kraj) 
a spolu v SR – 54,12 %. Percentuálny podiel z NPM pri hlavnom jedle bol 51,36% a pri šaláte 
41,46 % (obr. 6, 7). 
 

 
Legenda: NPM – najvyššie prípustné množstvo jedlej soli v hotových pokrmoch je 13 000 mg/kg (Výnos MZ SR z 20. marca 
2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách) (zahrnuté: polievka, hlavné jedlo, 
príloha, šalát) 
 

Obr. 6. Proporcionálne zastúpenie najvyššie prípustného množstva jedlej soli v pokrmoch 
 

 
 
Legenda: NPM – najvyššie prípustné množstvo soli v pekárenských výrobkoch je 13 000 mg/kg (Výnos MZ SR z 20. marca 
2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách) 
Sumár – Obedové menu (zahrnuté: polievka, hlavné jedlo, príloha, šalát) 
 

Obr. 7. Proporcionálne zastúpenie najvyššie prípustného množstva jedlej soli v pokrmoch 
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Pri porovnaní zisteného obsahu soli v obedovom menu s tolerovateľnou hodnotou 5 g 
denného príjmu soli uvedená hodnota dosiahla 117,36 % z denného príjmu za SR, čím 
prekročila tolerovateľný denný príjem 5 g a zároveň niekoľkonásobne prekročila príjem soli 
v prepočte na 35 % podiel z obeda podľa výživových odporúčaní (OVD, 2015) (obr. 8, 9). 
Zistili sme aj štatisticky významný rozdiel medzi priemernou hodnotou soli v našom súbore 
v porovnaní s odporúčaným denným príjmom. Signifikantne vyššia je hodnota soli v našom 
súbore (p = 0,0002) (obr. 8). 

 
 
Legenda: ODP – odporúčaný denný príjem pre dospelých 5g; Sumár – Obedové menu (zahrnuté: polievka, hlavné jedlo, 
príloha, šalát) 
 

Obr. 8. Percento odporúčaného denného príjmu jedlej soli – 5g 
 

 
 

Obr. 9. Percentuálny obsah jedlej soli obedového menu vo vzťahu  
k odporúčanému podielu na obed (35 %) = 1,75 g 
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Zistili sme štatisticky významný rozdiel medzi priemernou hodnotou soli v našom súbore 
a podielom odporúčaného príjmu soli pripadajúceho na obed (1,75 g). Signifikantne vyššia 
bola hodnota soli v našom súbore (p = 0,0000).  

Pri porovnaní priemerného obsahu jedlej soli v pokrmoch podľa typov zariadení 
spoločného stravovania (ZSS) – nemocničné, na pracovisku a verejné, bol najvyšší obsah 
zistený v pokrmoch podávaných na pracovisku (8 100,76 mg/kg). Vo verejnom stravovaní bol 
priemerný obsah soli 7 635,71 mg/kg a v stravovaní v nemocniciach (zamestnancov) bol 
priemerný obsah soli 6 319,73 mg/kg (obr. 10, 11). 
 

 
 

Obr. 10. Priemerný obsah jedlej soli v pokrmoch podľa typu zariadenia spoločného stravovania v mg/kg 
 

 
 

Obr. 11. Percentuálny obsah jedlej soli obedového menu vo vzťahu k odporúčanému podielu  
na obed (35 %) podľa typu zariadenia spoločného stravovania 

 
Priemerný obsah soli v chlebe sa pohyboval od 8 246,70 mg/kg (Trenčiansky kraj) do 

14 782,75 mg/kg (Banskobystrický kraj) a v pečive od 9 190,00 mg/kg do 16 895,50 mg/kg 
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(Prešovský kraj) (obr. 12). Zastúpenie obsahu soli v SR v chlebe bolo 64,27 % a v pečive 
63,60 % z najvyššie prípustného množstva – NPM (obr. 13). 
 

 
 

Obr. 12. Priemerný obsah soli v pekárenských výrobkoch (mg/kg) 
 

 
Legenda: NPM – najvyššie prípustné množstvo pekárenských výrobkov je 18 000 mg/kg (Výnos MZ SR z 20. marca 2015 č. 
S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách) 
 

Obr. 13. Proporcionálne zastúpenie najvyššie prípustného množstva jedlej soli v pekárenských výrobkoch 
 

Záver  

Výsledky z monitoringu obsahu soli v pokrmoch odobratých v zariadeniach spoločného 
stravovania ukazujú, že percentuálny podiel soli bol najvyšší pri polievkach (60,01 %) 
a pri prílohách (56,50 %). Pri hlavnom jedle bol 51,35 % a pri šalátoch 41,46 % z NPM. Aj 
napriek tomu že sme nezistili prekročenie najvyššie prípustného množstva soli podľa výnosu 
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MZ SR z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014 (NPM 13 000 mg/kg), zistili sme prekročenie 
tolerovateľného denného príjmu soli 5 g prostredníctvom obedového menu v 5 krajoch 
(Banskobystrický, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj). Spolu v SR bol tento 
podiel 117,36 %, čím bol prostredníctvom obeda prekročený celodenný príjem soli.  

Zistili sme štatisticky významný rozdiel medzi priemernou hodnotou soli v našich 
vzorkách v porovnaní s odporúčaným denným príjmom 5 g. Signifikantne vyššia bola 
hodnota soli v našich vzorkách (p = 0,0002) a zároveň sme zistili štatisticky významný 
rozdiel medzi priemernou hodnotou soli v našich vzorkách v porovnaní s podielom 
odporúčaného denného príjmu soli pripadajúceho na obed (1,75 g) pri jeho 35 % podiele (3). 
Signifikantne vyššia je hodnota soli v našich vzorkách (p = 0,0000).  

Priemerný obsah soli v chlebe sa pohyboval od 8 246,70 mg/kg (Trenčiansky kraj) do 
14 782,75 mg/kg (Banskobystrický kraj) a v pečive od 9 190,00 mg/kg do 16 895,50 mg/kg 
(Prešovský kraj). Zastúpenie obsahu soli v SR v chlebe bolo 64,27 % a v pečive 63,60 % 
z NPM. Pri prepočte na 100 g (približne 2 krajce) bola priemerná hodnota 1,16 g soli pre 
chlieb a 1,15 g soli pre pečivo, čo predstavuje približne 23 % z tolerovateľného denného 
príjmu 5 g. Ak berieme do úvahy výživové odporúčania v oblasti príjmu cereálií s ohľadom 
na príjem vlákniny, kde v spotrebe prevažauje príjem chleba a pekárskych výrokov, je 
potrebné uvažovať o znižovaní pridávanej soli približne na hodnotu 1 000 mg/kg berúc do 
úvahy technologickú funkciu soli pri kysnutí cesta a ochrany pred plesňami. 

Aj napriek tomu, že limit pre soľ v hotových pokrmoch, v chlebe a pečive bol sprísnený 
oproti predcházajúcemu obdobiu, je potrebné pokračovať v aktivitách zameraných na 
znižovanie pridávanaej soli so zapojením prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania 
a pekárov do tohto procesu, vrátane ich vlastného monitorovania. Cieľom je dosiahnuť 
postupné znižovanie príjmu soli u obyvateľov SR. 
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Termín adolescence je odvozen z latinského slova adolescere, kterému odpovídají české 
výrazy dorůstat, dospívat, mohutnět (1). Období adolescence lze považovat za jednu 
z nejnáročnějších a nejvýznamnějších etap utvářející základní hodnoty v životní dráze 
člověka. V oblasti biopsychosociální je charakterizováno řadou kvalitativních a 
kvantitativních změn, mezi které patří především dosažení pohlavní zralosti, reprodukční 
schopnosti, osvojování nových rolí a změn v oblasti myšlení a intelektových schopností (2).  

Vliv rodiny na utváření stravovacích návyků není zásadní pouze v dětském období, ale 
pro celou populaci dospívajících adolescentů. Životní styl celé rodiny se bezesporu odráží na 
vývoji nutričních preferencí u dětí (3). 

Základní povědomí o primární prevenci by měly mít již děti navštěvující první stupeň 
základní školy, v ideálním případě ale už i děti předškolního věku. Podrobněji se však 
primární prevenci věnuje pozornost až na druhém stupni základní školy, což je ale období, 
kde už děti mohou být výrazně ohroženy celou řadou nežádoucích faktorů (4).  

Za neúčinné prostředky prevence lze považovat pouhé poskytování informací a znalostí o 
konkrétním rizikovém chování. Nepříliš velký efekt mají pouze jednorázové akce, jako jsou 
různé přednášky či besedy. Cílenému efektu nepřispívá ani zastrašování, zakazování a 
moralizování zúčastněných osob (4). Pokud má být program účinný, nesmí se omezit pouze 
na oblast nespecifické primární prevence (5). 

Cílem příspěvku je prezentovat stravovací návyky adolescentů ve věku 15 – 18 let. 
Výzkumné šetření bylo zaměřeno na studenty gymnázií, středních zdravotnických škol a 
učebního oboru kuchař-číšník v Jihočeském kraji. Ke sběru dat byla využita kvantitativní 
metoda, technika dotazníku.  

 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Metodika 

Výzkum byl realizován za pomocí nestandardizovaného dotazníku. Dotazník obsahoval 
celkem 52 otázek. Jednotlivé otázky byly rozděleny do několika okruhů. První část otázek 
byla zaměřena na charakteristiku respondentů, v další části byli respondenti dotazováni na to, 
do jaké míry se při výběru potravin nechávají ovlivnit reklamními spoty. Dále následovaly 
otázky na příjem tekutin a alkoholických nápojů. Respondenti byli také dotazování na to, 
kolikrát během týdne konzumují základní denní jídla, a také jak často konzumují vybrané 
potraviny. V předkládaném článku jsou prezentovány pouze dílčí výsledky získané z tohoto 
dotazníku. 

Výzkumný soubor respondentů tvořilo celkem 1 130 osob z Jihočeského kraje ve věku 15 
až 18 let (průměrný věk 16,8 let), z nichž bylo 732 (64,8 %) žen a 398 (35,2 %) mužů. 
Jednalo se o žáky čtyřletých gymnázií, středních zdravotnických škol, středních odborných 
škol a odborných učilišť oboru kuchař-číšník. Věkové rozmezí 15 až 18 let, studium na jedné 
z uvedených škol a ochota spolupracovat byli základními kritérii pro zařazení respondenta do 
výzkumného souboru. Sběr dat probíhal v období březen až červen 2015. Dotazníky byly 
vždy osobně doručeny do příslušné školy a třídy a bylo dohlédnuto na jejich vyplnění, tj. 
návratnost byla 100 %. 

Statistická analýza dat probíhala ve dvou krocích. V prvním kroku byly za pomocí 
programu SASD provedeny výpočty absolutních a relativních četností. Ve druhém kroku byl 
proveden chí-kvadrát test na 5 %, 1 % a 0,1 % hladině významnosti. Jako třídící proměnné 
jsme zvolili pohlaví respondentů a typ navštěvované školy.  

 
Výsledky 

Zkoumaný soubor představoval 732 žen a 398 mužů (tab. 1). Zastoupení žen je téměř 
dvakrát vyšší než mužů. Modus věku ve zkoumaném souboru je 17 let (35,1 %). Tři 
respondenti neuvedli svůj věk (tab. 2). 

 
Tab. 1. Struktura souboru dle pohlaví   Tab. 2. Struktura souboru dle věku 

Pohlaví n  (%)  Věk n (%) 
Žena 732 64,8  15 let 65 5,8 
Muž 398 35,2  16 let 366 32,4 
Neodpovědělo 0 0,0  17 let 397 35,1 
Celkem 1130 100,0  18 let 264 23,4 
    19 let a vyšší 35 3,1 
    Neodpovědělo 3 0,3 
    Celkem 1130 100,0 

 
Zkoumaný vzorek zahrnoval žáky z tří typů středních škol. Nejvíce respondentů 

navštěvovalo gymnázia (47,8 %), střední odborné školy a střední odborné učiliště – obor 
kuchař-číšník navštěvovalo 31,7 % a střední zdravotnické školy 20,5 % respondentů (tab. 3). 

Ze somatometrických ukazatelů jsme se zaměřili na hodnoty BMI každého respondenta. 
6,6 % respondentů má hodnotu BMI nižší než 18,5. Převážná většina respondentů (76,4 %) 
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byla zařazena do oblasti normy. Do skupiny nadváhy a obezity bylo zařazeno 17 % jedinců 
(tab. 4).  

 
Tab. 3. Struktura souboru dle navštěvovaného typu školy         Tab. 4. Hodnoty BMI u respondentů 

Typ školy n  (%)  BMI n  (%) 
Gymnázium 540 47,8  < 18,50 75 6,6 
Střední zdravotnické školy 232 20,5  18,50 – 24,99 863 76,4 
SOŠ a SOU  
obor kuchař-číšník 358 31,7  25,00 – 29,99 173 15,3 

Neodpovědělo 0 0,0  30,00 – 34,99 15 1,3 
Celkem 1 130 100,0  35,00 – 39,99 3 0,3 
     40,00 1 0,1 
    Neodpovědělo 0 0,0 
    Celkem 1 130 100,0 

 
Dotazovali jsme se na subjektivní názor žáků, jak by hodnotili svoji tělesnou hmotnost. 

Celkově 10,3 % respondentů si myslí, že má tělesnou hmotnost nižší, než by ji měli mít. Na 
druhé straně 25 % tvrdí, že mají hmotnost vyšší (tab. 5). Muži vnímají svoji tělesnou 
hmotnost jako nižší (p < 0,001), rovněž i žáci gymnázií (p < 0,05). Na druhé straně ženy ji 
vnímají jako vyšší (p < 0,001), jako i žáci středních zdravotnických škol (p < 0,01). 

 
   Tab. 5. Názor respondentů na vlastní tělesnou hmotnost 

Subjektivní posouzení 
vlastní tělesné hmotnosti n  (%) 

Nižší 116 10,3 
Přiměřená 719 63,6 
Vyšší 282 25,0 
Neodpovědělo 13 1,2 
Celkem 1 130 100,0 

 
Dále jsme mapovali výživové zvyklosti respondentů. Žáci gymnázia jsou ti, kteří 5-krát 

nebo 6-krát denně konzumují jídlo (p < 0,001, resp. p < 0,01). Ženy konzumují méně často 
jídla, jako muži (p < 0,001).  

Muži významně častěji snídají, a to 7-krát za týden (p < 0,001), jako ženy, které nesnídají 
vůbec, resp. jenom 2-krát za týden (p < 0,05). Gymnazisté denně snídají (p < 0,001), 15,1 % 
respondentů SOŠ a SOU, snídá 5-krát denně (p < 0,001), ale 17,9 % z nich nesnídá vůbec. 
Žáci střední zdravotnické školy snídají maximálně 2-krát týdně (p < 0,05). Oběd konzumují 
muži 7-krát do týdne (p < 0,001) a ženy 3-krát do týdne (p < 0,001). Gymnazisté obědvají 
každý den (p < 0,001), žáci oboru kuchař-číšník 5-krát za týden a žáci střední zdravotnické 
školy nanejvýš 3-krát do týdne (p < 0,01). Muži denně večeří (p < 0,01), ženy uvádějí, že mají 
večeři 3-krát do týdne (p < 0,05). Signifikantně nejčastěji večeří žáci gymnázií v porovnání se 
žáky ostatních typů škol (p < 0,001). Dopolední a odpolední svačiny nejsou preferovány u 
mužů, ani u žen. Podle typů škol jsou svačiny nejčastěji konzumovány gymnazisty (p < 
0,001).  
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Ženy a žáci oboru kuchař-číšník se často nechávají ovlivnit reklamními spoty v televizi 
při výběru potravin (p < 0,05, resp. p < 0,001). Oproti tomu muži obecně uvádějí, že se 
reklamními spoty nikdy nenechávají ovlivnit (p < 0,001).  

Další otázka byla zaměřena na jídelní zvyklosti respondentů. Muži statisticky významně 
dojídají a hltají jídla (p < 0,001) než ženy. Podle jednotlivých typů škol bylo zjištěno, že 
dojídají gymnazisté a jídlo konzumují rychle (p < 0,001, resp. p < 0,01). Žáci oboru kuchař-
číšník nedojídají a konzumují jídlo pomalu (p < 0,001, resp. p < 0,01).  

Konzumace jednotlivých potravin se liší u respondentů dle typů škol a podle pohlaví. 
Nejmarkantnější rozdíly jsou v příjmu ryb, čerstvé zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva, 
bílých jogurtů a sýrů v neprospěch žáků oboru kuchař-číšník a v prospěch gymnazistů. 
Gymnazisté konzumují ryby signifikantně častěji (jednou týdně), než žáci jiných typů škol (p 
< 0,001). Pro muže je charakteristická častá konzumace hovězího masa, vepřového masa, 
uzenin (p < 0,001) a nízká konzumace ovoce. Dále byla u mužů zjištěna častá konzumace 
chipsů a krekrů (p < 0,01) a smažených jídel (p < 0,001). Ženy konzumují signifikantně 
častěji čerstvou zeleninu a ovoce (p < 0,001) a častěji se vyhýbají hovězímu masu, vepřovému 
masu a uzeninám (p < 0,001), stejně jako i smaženým jídlům (p < 0,01). 

Průměrný denní příjem tekutin je signifikantně vyšší u gymnazistů a obecně u mužů (p < 
0,01, resp. p < 0,001). Ženy přijímají 1,5 litru tekutin, resp. méně (p < 0,01). Průměrný denní 
příjem tekutin je nejnižší u žáků středních zdravotnických škol (p < 0,001).  

Žáci gymnázií preferují vodu z vodovodu a neochucené přírodní minerální vody (p < 
0,001, resp. p < 0,01). Žáci středních zdravotnických škol dávají přednost ochuceným 
přírodním minerálním vodám (p < 0,01). Žáci oboru kuchař-číšník nejvíce konzumují 
limonády a slazené nápoje, jako i neředěné džusy (p < 0,001, resp. p < 0,01). Obecně lze 
konstatovat, že ženy preferují konzumaci čajů (p < 0,001) a muži preferují konzumaci 
limonád a slazených nápojů (p < 0,05).  

Konzumaci alkoholických nápojů překryly dvě otázky dotazníku, a to jak často pijí 
alkoholické nápoje a jaký druh nejčastěji konzumují. Muži a žáci oboru kuchař-číšník 
konzumují alkoholické nápoje několikrát za týden (p < 0,001). Ženy a žáci středních 
zdravotnických škol uvádějí konzumaci alkoholických nápojů méně než 1-krát měsíčně (p < 
0,05). U gymnazistů nebyla prokázána statisticky významná frekvence konzumace těchto 
nápojů.  

Statisticky významná závislost byla zjištěna v konzumaci míchaných nápojů u žen a u 
žáků středních zdravotnických škol (p < 0,001, resp. p < 0,01). Muži statisticky významněji 
preferují pivo (p < 0,001), ženy mimo míchané nápoje i víno (p < 0,001).  

Následující tabulky znázorňují statisticky signifikantní zjištění (tab. 6 a 7) na hladině 
významnosti p < 0,001. Tyto nejvíc charakterizují výživové zvyklosti respondentů dle 
pohlaví, resp. dle typu navštěvovaných škol. 
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Diskuze 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké mají stravovací návyky žáci středních škol ve věku 15 – 
8 let. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na studenty gymnázií (540 respondentů), středních 
zdravotnických škol (232 respondentů) a učebního oboru kuchař-číšník (358 respondentů) 
v Jihočeském kraji. Soubor byl vybrán náhodným výběrem. Data jsme sbírali pomocí 22-
položkového dotazníku.  
 
  Tab. 6. Statisticky významné závislosti zjištěné dle pohlaví 

Pohlaví p < 0,001 

Muži 

Vnímají svoji tělesnou hmotnost jako nižší 
Denní konzumace snídaně a oběda 
Vysoký příjem tekutin během dne 
Konzumace alkoholických nápojů několikrát za týden 
Preference piva 
Konzumace smažených jídel 
Častá konzumace hovězího masa, vepřového masa a uzenin 
Jídlo dojídají a hltají 

Ženy 

Vnímají svoji tělesnou hmotnost jako vyšší 
Konzumace oběda 3x do týdne 
Častá kontumace čerstvé zeleniny a ovoce 
Nízká konzumace hovězího masa, vepřového masa a uzenin 
Preference vína a konzumace míchaných nápojů 
Konzumace čajů 

 
  Tab. 7. Statisticky významné závislosti zjištěné dle typu školy 

Typ školy p < 0,001 

Gymnázium 

Strava 5x denně 
Často večeří a konzumují svačiny 
Konzumace ryb a mléka 
Preference vody z vodovodu a neochucených přírodních 
minerálních vod 
Dojídají 
Rychlá konzumace jídla 

SZŠ Nedostatečný denní příjem tekutin – méně než jeden litr 

SOŠ a SOU 

Časté ovlivnění reklamními spoty 
Nedojídají 
Preference limonád a slazených nápojů 
Konzumace alkoholu několikrát za týden 

 
Zkoumané adolescenty charakterizuje normální hodnota BMI (76,4 %), nicméně 17 % 

respondentů se pohybuje v oblasti nadváhy nebo obezity. Slovenští autoři ve skupině 
adolescentních chlapců i děvčat s nadváhou/obezitou zjistili významně horší hladiny 
lipidového spektra, aterogenního indexu plazmy a CRP v porovnaní s adolescenty s normální 
hmotností, rozdíl v hladině glykémie nebyl významný. Podle jejich poznatků BMI v pásmu 
zvýšených hodnot významně zhoršuje rizikové parametry KVO u dětí a ještě významnější je 
tento vztah u obézních dětí (6). Reilly a Kelly na základě systematického přehledu vědecké 
literatury sumarizují, že nadváha a obezita u dětí a adolescentů má nepříznivé důsledky na 
předčasnou mortalitu a nemocnost v dospělosti (7). Dolénková a Hlúbik, kteří zkoumali 123 
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adolescentů, uvádějí, že špatné stravovací návyky dosvědčují i prevalenci nadváhy a obezity; 
zaznamenali u 20,4 % dotázaných adolescentů vyšší než normální váhu (8). 

V námi sledovaném souboru jsme se dotazovali i na frekvenci příjmu jídla během dne. 
Žáci studující obor kuchař-číšník konzumují jídlo 3-krát denně, resp. méně, zatímco žáci 
gymnázií 5-krát a vícekrát za den. Žáci středních zdravotnických škol konzumují jídlo 3-krát 
denně.  

Potočiarová a Miertová u 110 studentů středních zdravotních škol ve vybraném okrese 
Slovenské republiky oproti našim výsledkům zjistily nízké procento pravidelného příjmu 
hlavních denních jídel. Tyto adolescenti posouvali oběd do odpoledních hodin (9).  

V našem vzorku respondentů ženy konzumují jídlo méně často (3-krát denně) jako muži 
(více než 6-krát denně). Podrobnější skladba jídel ve smyslu denního příjmu poukazuje na to, 
že muži denně snídají a ženy naopak nesnídají vůbec, resp. 2 dny v týdnu.  

Shodná je situace i v konzumaci obědů, jako i večeří. Muži obědvají a večeří každý den, 
přičemž ženy jen 3-krát týdně. Gymnazisté výrazně více konzumují tři hlavní jídla v průběhu 
týdne. 

Ve zkoumaném vzorku adolescentů nejsou preferovány dopolední a odpolední svačiny, a 
když je konzumují, tak v převážné míře žáci gymnázií.  

Jídelní zvyklosti respondentů se liší. Muži dojídají a hltají jídla. Gymnazisté dojídají jídla 
a konzumují je rychle. Žáci oboru kuchař-číšník nedojídají a konzumují jídlo pomalu. 
Nevhodné stravovací zvyklosti mohou být vedlejším efektem nadměrného používání 
komunikačních médií a sociálních sítí. V této souvislosti Van den Bulck a Eggermont 
konstatují, že bez ohledu na pohlaví a ročník studia se progresivně zvyšuje riziko rychlé 
konzumace jídla u adolescentů v závislosti na sledování televize a hraní počítačových her. Ti 
adolescenti, kteří denně 4 a více hodin sedí u televize nebo hrají počítačové hry, tak 7-krát až 
9-krát častěji vynechávají jídlo během jednoho týdne (10). 

Zjistili jsme, že reklamní spoty vysílané v televizi nejvýrazněji ovlivňují ženy a žáky 
oboru kuchař-číšník při výběru potravin. Shodné jsou poznatky. Již žáci základních škol jsou 
výrazně ovlivněni a tak Folkvord et al. referují o tom, že média mají velmi silný vliv na 
nutriční chování již u děti základních škol (11). 

V našem výzkumném vzorku jsme zjistili, že tzv. zdravé potraviny (ryby, čerstvá 
zelenina, ovoce, celozrnné pečivo, bílé jogurty, sýry do 30 % tuku) konzumují gymnazisté. 
Nejhůře na tom jsou žáci oboru kuchař-číšník. Muži konzumují více červeného masa a uzenin 
než ženy. Ty naopak preferují čerstvou zeleninu a ovoce. Americká studie autorů Tabbakh a 
Freeland-Graves referuje o tom, že při volbě a při preferenci zdravých potravin adolescenty 
sehrávají klíčovou roli vědomosti matky (12).  

Naše výsledky poukazují na průměrný příjem tekutin, který je nejvyšší u gymnazistů, 
přičemž nejnižší je u žáků středních zdravotnických škol. Muži přijímají více tekutin než 
ženy. Preference tekutin se liší dle typu školy i dne pohlaví. Ve zkoumaném souboru 
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gymnazisté preferují vodu z vodovodu a přírodní neochucené minerální vody. Žáci středních 
zdravotnických škola dávají přednost ochuceným přírodním minerálním vodám. Slazené 
nápoje a neředěné džusy upřednostňují žáci oboru kuchař-číšník, stejně jako muži obecně.  

Janušová a Szárazová zjistily ve svém výzkumném vzorku žáků gymnázií, že preferují 
pitnou vodu z vodovodu až v 78 %, častěji muži než ženy. Na dalších místech se umístily 
především slazené nápoje (13). Další autoři zmiňují, že přibližně jedna třetina respondentů (n 
= 110) uváděla denní příjem tekutin v rozmezí od 0,5 do 1 litru, s preferencí čajů, 
neochucených minerálních vod a slazených kolových nápojů (9). 

Zjistili jsme nepříznivou situaci v konzumaci alkoholických nápojů a to ve skupině mužů 
obecně a žáků oboru kuchař-číšník, kde jsme v obou případech zaznamenali preferenci piva. 
Tito respondenti uvedli konzumaci alkoholických nápojů několikrát za týden. Ženy preferují 
víno a míchané nápoje, přičemž frekvence konzumace je méně než 1-krát za měsíc. Murphy 
et al. zjistili, že 34,2 % adolescentů (n = 982) konzumovalo alkoholické nápoje. Navíc zjistili, 
že zvýšená konzumace alkoholických nápojů u otců úzce souvisí se zvýšenou konzumací u 
adolescentů (14). Nealis et al. upozorňují na to, že preventivní intervence by se měly 
aplikovat ještě před tím, než se mladý člověk stane závislým na alkoholu (15).  

 
Závěr 

Cílem našeho výzkumu bylo zkoumání výživových zvyklostí adolescentů dle pohlaví a 
typů škol. V souboru je 17 % respondentů, kteří se nachází v oblasti nadváhy nebo obezity. 
Zjistili jsme výrazné interpohlavní rozdíly v četnosti konzumace jídla během týdne 
v prospěch mužů, včetně tří hlavních jídel. Z jídelních zvyklostí muže charakterizuje hltavý 
způsob konzumace jídla a dojídání. Ženy a žáci gymnázií konzumují nejvíce tzv. zdravých 
potravin. Muži přijímají více tekutin než ženy. Průměrný příjem tekutin je nejnižší u žáků 
středních zdravotnických škol. Přetrvává preference slazených nápojů u sledovaných 
adolescentů, kromě gymnazistů. Muži obecně a žáci oboru kuchař-číšník signifikantně více 
konzumují alkoholické nápoje, než ostatní respondenti zkoumaného vzorku. Je pozoruhodné, 
že ženy a žáci oboru kuchař-číšník jsou výrazně ovlivnění reklamními spoty. 
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SLEDOVANIE KVANTITY PROBIOTICKÝCH BAKTÉRIÍ  
VO VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín 
 
 
 

Označenie „probiotické“ pochádza z gréčtiny, voľne preložené znamená „pre život“ a je 
vlastne protikladom označenia „antibiotický“, ktoré, ako je známe, sa používa v užšom slova 
zmysle pre látky mikrobiálneho pôvodu, ktoré sú antagonistami najmä choroboplodných 
baktérií. Fuller (1986), pôvodca tohto označenia, ho definuje ako aktívny potravinový 
doplnok, ktorý má pozitívny účinok na organizmus hostiteľa (človeka alebo zviera) tým, že 
zlepšuje zloženie črevnej mikroflóry a navodzuje jej rovnováhu (1). Svetová zdravotnícka 
organizácia definuje probiotiká ako „živé organizmy, ktoré, ak sa podávajú v adekvátnom 
množstve, majú priaznivý vplyv na zdravie hostiteľa“. 

Probiotické mikroorganizmy sa môžu aplikovať do potravín, krmív, liekov, 
zdravotníckych pomôcok. V potravinách sa používajú ako súčasť špecifických mliečnych 
výrobkov, výživových doplnkov, ale i ako súčasť dojčenskej a detskej výživy. V prípade 
výživových doplnkov ide o prevažne lyofilizované kultúry, ktoré sa vyrábajú ako 
jednozložkové, alebo sú zložené z viacerých druhov probiotických baktérií, a to vo forme 
kapsúl, toboliek, tabliet, práškov alebo v tekutej podobe. V minulosti sa používali zmrazené 
koncentrované suspenzie, ale to vyžadovalo vysoké náklady na prevoz a skladovanie, teraz sa 
už táto forma v podstate nevyužíva. V súčasnej dobe preparáty obsahujú lyofilizované alebo 
sprejové sušené baktérie (2). I keď je sprejové sušenie ekonomicky výhodnejšie, mnoho 
probiotických mikroorganizmov neznesie vysoké teploty, ktoré sa pri ňom využívajú, a preto 
je lyofilizácia najpoužívanejšou metódou prípravy probiotických preparátov. Pred 
lyofilizáciou sa k bunkám môžu primiešať protektanty, ktoré bunku chránia pred poškodením 
(laktóza, askorbát) (2). 

Pri výbere probiotických kmeňov sa v súčasnosti berie do úvahy viac základných kritérií, 
medzi ktoré patrí ľudský pôvod, prežívanie v tráviacom trakte, adhézia k enterálnemu epitelu 
a schopnosť dočasnej kolonizácie hostiteľa/konzumenta. 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Za nespochybniteľne dôležitú sa považuje schopnosť daného probiotického kmeňa prežiť 
v kyslom prostredí žalúdka, ako aj v prítomnosti fyziologických koncentrácií žlčových 
kyselín (3). 

Minimálne kritéria, ktoré by mali probiotické výrobky spĺňať: 

− Vyšpecifikovaný druh a kmeň mikroorganizmu, keďže výskum uskutočnený na 
špecifických kmeňoch nemožno všeobecne aplikovať na všetky probiotické kultúry, resp. 
na výrobky s ich obsahom. 

− Použité mikroorganizmy musia byť životaschopné, musia byť netoxické, nepatogénne 
a geneticky stabilné, nesmú vlastniť prenosné gény rezistencie voči klinicky používaným 
antibiotikám. 

− Probiotické baktérie musia mať schopnosť prežívať, rásť, byť metabolicky aktívne v 
tráviacom trakte konzumentov, musia byť rezistentné voči žalúdočnej kyseline a žlčovým 
kyselinám.  

− Musia mať humánny pôvod, schopnosť kolonizácie a adherencie. 

− Musia byť prítomné v produkte v dostatočnom množstve nezávisle od šarže. 

− Musia preukázať účinnosť u ľudí v kontrolovaných štúdiách (3). 

− Cieľom podávania probiotík nie je nahradiť prirodzenú črevnú mikroflóru hostiteľa inými 
baktériami, ale dosiahnuť zlepšenie jeho zdravotného stavu prostredníctvom ovplyvnenia 
prítomnej mikroflóry a pôsobením na lokálny imunitný systém (1). 

Analýzou probiotických výrobkov na našom trhu sa zistilo, že obsahujú najmä: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus VTT E-97800, 
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium species BB12, Bifidobacterium 
longum BB536, Bifidobacterium breve, Enterococcus M74. 

Baktérie rodu Lactobacillus sa prirodzene vyskytujú v mlieku, obilninách a v iných 
rastlinách. Spôsobujú skvasovanie laktózy na kyselinu mliečnu, ktorá spomaľuje 
rozmnožovanie hnilobných baktérii a stafylokokov. Ich prirodzená prítomnosť a metabolická 
činnosť v niektorých potravinách a krmivách sa tradične využíva na konzerváciu potravín 
a krmív a považujú sa zo zdravotného hľadiska za bezpečné. 

Probiotické mikroorganizmy sa v súčasnosti často identifikujú pomocou tradičných 
metód, ako je rast na selektívnych médiách, morfologická a biochemická charakteristika. 
Okrem kultivačných metód sa najnovšie využívajú metódy založené na analýze DNA 
(polymerázová reťazová reakcia produktov, denaturačná gradientová gélová elektroforéza, 
pulzná gélová elektroforéza, metóda RFLP – polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov).  

Aj keď existujú určité nezrovnalosti ohľadom dávkovania probiotík v rôznych výrobkoch 
dostupných na trhu, vo všeobecnosti možno povedať, že pri potravinách s ich obsahom sa 
odporúča množstvo 106 CFU (Colony Forming Units – kolónie tvoriace jednotky) v 1 ml (g) 
v čase použitia (3). 
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Dávka probiotík výrazne kolíše v závislosti od kmeňa a produktu, preto nie je možné 
stanoviť všeobecnú dávku, ktorá je potrebná. Dávkovanie probiotík by malo byť založené na 
klinických štúdiách vykazujúcich zdravotný benefit (5). 

Hladina dávky probiotík závisí od kmeňa, ale množstvo 106 – 107 KTJ /g výrobku na deň 
sa všeobecne akceptuje (6). Vo väčšine prípadov na dosiahnutie priaznivého účinku je u ľudí 
potrebná denná dávka 108 – 109 probiotík. Probiotická kultúra vo výrobku by mala dosahovať 
minimálne 107 CFU/ml (3). 

Cieľom práce bolo vyriešiť jednoduchú a spoľahlivú metódu zisťovania deklarovaného 
množstva probiotických kmeňov na hmotnostnú alebo objemovú jednotku výrobku. 
Prostredníctvom monitoringu zistiť prítomnosť deklarovaných probiotík vo vybraných 
potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových doplnkoch. Zistiť rodové zastúpenie 
probiotík, kontrolovať deklarované množstvo probiotických kmeňov na hmotnostnú alebo 
objemovú jednotku výrobku a sledovať mikrobiálnu kontamináciu (t.j. prítomnosti iných 
bakteriálnych kmeňov okrem probiotík).  

  
Materiál a metódy 

V rokoch 2013 – 2015 bolo z výrobnej prevádzkarne, ale i z distribučnej siete odobratých 
82 vzoriek výživových doplnkov s deklarovaným množstvom probiotických baktérií. 
V súbore boli zahrnuté výrobky predávané na trhu ako monokultúra alebo ako zmesná kultúra 
mikroorganizmov vyrobená vo forme tekutej, práškovej alebo v tabletkách. Všetky vzorky 
boli spracované v laboratóriu RÚVZ v Trenčíne. 

Pri mikrobiologickom vyšetrovaní výživových doplnkov na kvantitatívne zastúpenie 
jednotlivých rodov probiotických kmeňov sme použili kultivačné médiá v zmysle platných 
noriem ČSN ISO 15214 a ČSN ISO 29981. 

Pre stanovenie počtu baktérií rodu Lactobacillus sme použili MRS (ISO)agar 
(OXOID), pre stanovenie počtu baktérií rodu Bifidobacter sme použili TOS-MUP agar 
(MERCK), rod Enterococcus sme vyšetrovali na Slanetz Bartley agare (pri aeróbnej 
inkubácií) a Streptococcus thermophilus na M17 agare. 

Vzorky sme inkubovali aeróbne alebo anaeróbne pri predpísanej teplote. Na výpočet sme 
vyberali vhodné riedenia a výsledky sme vyjadrili v zmysle STN EN ISO 7218 a STN EN 
ISO 4833. Všetky sledované výrobky boli v dobe minimálnej trvanlivosti. Výrobky na konci 
doby spotreby sme vyradili. 

 
Výsledky a diskusia  

Analyzované probiotické produkty – výživové doplnky sú v tab. 1, kde sú uvedené 
zastúpené rody: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus a výrobcom 
deklarovaný obsah baktérií v jednotlivých probiotických výrobkoch, vyjadrený ako celkový 
obsah KTJ (kolónie tvoriacich jednotiek) na stanovený objem (g, kapsula, tableta, vrecúško, 
kvapky, ml).  
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Tab. 1. Analýza vyšetrených vzoriek (sledované obdobie 2013 – 2015) 

Obdobie 
Počet 

vyšetrených 
vzoriek 

Počet vzoriek v nesúlade  
s deklarovaným obsahom probiotík 

Počet vzoriek s odporúčanou dávkou 
10

7
 KTJ/ml 

n  [%]  n  [%]  
2013  24  17  70,8  20  83,3  
2014  39  21  53,8  32  82,1  
2015  19  9  47,4  2  10,5  
Spolu 82 47 57,3 54 65,9 

 
Laboratórnou analýzou sme zistili, že z celkového počtu 82 vzoriek výživových doplnkov 

nezodpovedalo 47 (t.j. 57,3 %) požiadavkám hladín „probiotík“, ktoré boli výrobcom 
/distribútorom uvedené na obale. Podľa doterajších odporúčaní probiotická kultúra vo 
výrobku by mala dosahovať minimálne 107 KTJ/ml/g. Počet vzoriek s odporúčanou dávkou 
107 KTJ/ml/g (alebo iný definovaný objem) predstavoval v roku 2013 83,3 %, v roku 2014 
82,1 %, v roku 2015 10,5 %. Hodnotenie bezpečnosti bolo zamerané na identifikáciu 
deklarovaných mikroorganizmov na taxonomickej úrovni rodu, ale i ostatných prítomných 
mikroorganizmov (obr. 1). Prítomnosť iných bakteriálnych kmeňov sa nepreukázal.  

 
Obr. 1. Analýza vyšetrených vzoriek – počet vzoriek v nesúlade s deklarovaným obsahom  

probiotík vyjadrených v % (sledované obdobie 2013 – 2015) 
 
Schéma postupu pre získanie kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti pozostáva z 

identifikácie mikroorganizmu na požadovanej taxonomickej úrovni (druh, rod, kmeň). 

Naše čiastkové zistenie je v súlade s iným zisteniami z rôznych zdrojov, ktoré poukazujú 
na podstatné odchýlky a nedodržanie deklarovaného obsahu živých baktérií. Počet živých 
mikroorganizmov na konci doby minimálnej trvanlivosti (ako i po dobe trvanlivosti) je nižší 
ako deklarovaný počet. 
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47.4
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Záver 

Vzhľadom na uvedené výsledky, širokú ponuku potravín na osobitné výživové účely a 
výživových doplnkov s obsahom probiotík, zvyšujúcu sa konzumáciu výrobkov tohto typu, a 
v záujme ochrany spotrebiteľa, je potrebné preverovať mikrobiálnu bezpečnosť a 
životaschopnosť mikroorganizmov patriacich k probiotikám. Prípady stanovenia nižšieho 
počtu životaschopných baktérií vo výživových doplnkoch poukazujú na potrebu dodržiavania 
správnej výrobnej praxe, rešpektovania skladovacích podmienok z hľadiska teploty a vlhkosti 
prostredia počas celého výrobného reťazca, ale aj u spotrebiteľa. Dávkovanie výrobkov 
s probiotickými kultúrami by malo byť podložené štúdiami, ktoré by preukázali účinnosť 
u ľudí v danej indikácii. 
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Celiakia je chronické autoimunitné ochorenie tenkého čreva, ktoré sa objavuje u ľudí 
s genetickou predispozíciou v každom veku už od raného detstva. Symptómy zahŕňajú bolesť 
a symptómy v tráviacom systéme, chronické zápchy, hnačky, spomalenie rastu, anémiu 
a únavu (1). Ľudia s celiakiou majú nedostatok vitamínov, minerálov a živín v dôsledku 
nedostatočnej absorpcie tenkého čreva. V súčasnosti je jedinou formou liečby celoživotná 
bezgluténová – bezlepková diéta (2). Neexistuje medikamentózna liečba, ktorá by ochránila 
črevo pred autoimunitnou reakciou v prítomnosti gluténu. Prísne dodržiavanie diéty umožňuje 
črevu zregenerovať sa a symptómy začnú ustupovať podľa toho, kedy sa s diétou začalo a ako 
prísne sa dodržuje. Diéta znižuje riziko osteoporózy, rakoviny tenkého aj hrubého čreva 
a v niektorých prípadoch aj sterility (3). Nedodržiavanie diéty môže viesť k relapsu ochorenia 
a k ďalším zdravotným komplikáciám.  

Osoby trpiace chronickým ochorením – celiakiou alebo alergiou na pšeničnú bielkovinu 
pociťujú diskomfort a obmedzenie v príjme stravy, čo je v kontraste s definíciou zdravia 
podľa WHO. Celiakia je uvedená aj v MKCH, a to pod číslom 90.0. Podstatou celiakie je 
neprimeraná reakcia organizmu na kontakt s gluténom, ktorý sa nachádza v niektorých 
druhoch obilia ako pšenica, špalda, jačmeň, raž či ovos. Jedinou možnou liečbou pri tomto 
ochorení je celoživotné dodržiavanie bezlepkovej diéty. Hlavným cieľom práce bolo preto 
poukázať na problematiku a potrebu prísneho dodržiavania bezlepkovej diéty, ktorá sa 
u pacientov často podceňuje.  

Na tému kvality života osôb s celiakiou existuje niekoľko štúdií. Niektoré sa zameriavajú 
na dospelú populáciu (4, 5), iné sa venujú deťom (6, 7). Celiakia sa rozvíja a diagnostikuje už 
v detstve a má negatívny dopad nielen na zdravie, ale aj na fyzické, sociálne a psychologické 
faktory kvality života. Veľmi dôležité je potvrdenie a zistenie rozsahu choroby. Vedecké 
štúdie, ktoré porovnávali kvalitu života u pacientov s celiakiou, sa vo svojich výsledkoch 
                                                           
1
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rozchádzajú. Niektoré štúdie (7, 8, 9, 10) tvrdia, že kvalita života pacientov s celiakiou sa 
veľmi nelíši od kvality života bežnej populácie, iné tvrdia, že dochádza k zníženiu kvality 
života v psychických a sociálnych oblastiach (11). Cieľom našej štúdie je porovnanie 
rozdielov kvality života u detí s celiakiou na Slovensku podľa pohlavia a veku. Porovnávali sa 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kvalite života s použitím osobného dotazníka 
a klinického súboru dát s potvrdenou diagnózou. 

 
Materiál a metódy  

Prierezová štúdia zahŕňala 125 dobrovoľníkov, detí vo veku 9 – 15 rokov 
s diagnostikovanou celiakiou potvrdenou kritériami ESPGHAN (Európska pediatrická 
spoločnosť pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu). Údaje boli zozbierané v rokoch 2012 
a 2013. Vo vybranej skupine bolo 78 dievčat a 47 chlapcov. Dotazníky sme získavali v 
čakárňach gastroenterologických ambulancií pred vyšetrením pacienta. Vybrané deti vyplnili 
dotazníky prispôsobené pre ich školský vek tak, aby zhodnotili ich fyzické, psychické a 
sociálne faktory kvality života a dodržiavanie diéty. Detské dotazníky boli anonymné a súhlas 
so zapojením do výskumu podpísali rodičia na samostatnom oddelenom papieri. V dotazníku 
boli otázky špecificky zamerané na celiakiu a zaoberali sa životným štýlom, symptomatikou, 
dĺžkou diéty a jej dodržiavaním. Databázu sme vytvorili a štatisticky spracovali programom 
IBM SPSS 16. Štatistické rozdiely vybraných parametrov sme interpretovali formou OR 
s 95 % CI. 

 
Výsledky 

Analyzovaný súbor tvorili údaje zo 125 dotazníkov. Sledovaný súbor zahŕňal 47 chlapcov 
a 78 dievčat, s priemerným vekom 11,3 rokov. Prísnu bezgluténovú diétu dodržiavalo 73,6 % 
detí. Nedodržiavanie diéty sa zistilo u 26,4 % probandov.  

 
Tab. 1. Základná charakteristika súboru 

Charakteristika Kategorizácia n [%] 

Pohlavie Chlapci 47 37,6 
Dievčatá 78 62,4 

Vek Mladší (9 – 11 rokov) 64 51,2 
Starší (12 – 14 rokov) 61 48,8 

Kompliancia s diétou  Prísna diéta 92 73,6 
Menej prísna diéta 33 26,4 

Dĺžka ochorenia Krátka (0 – 6 rokov) 83 66,4 
Dlhá (7 – 14 rokov) 42 33,6 

Gastrointestinálne symptómy Áno 62 49,6 
Nie 63 50,4 

 
Väčšina detí (66,4 %) mala kratšie trvanie ochorenia v rozmedzí od 0 do 6 rokov 

a skoro polovica detí mala pretrvávajúce chronické gastrointestinálne symptómy (tab. 1).  

OR sme vypočítali pre skupinu chlapcov, mladších detí a detí s krátkym trvaním 
ochorenia. Štúdia naznačila, že deti sa dobre adaptovali na celiakiu a potrebnú diétu. 
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Prísnejšie dodržiavanie diéty bolo signifikantne významne lepšie v skupine dievčat ako 
v skupine chlapcov, pretože dievčatá viacej dbali na prísne režimové diétne opatrenia ako 
chlapci (tab. 2). Lepšie výsledky s dodržiavaním bezgluténovej diéty mala skupina mladších 
detí v porovnaní so skupinou starších detí, ale OR sa neprejavilo ako štatisticky významné. 
Výstupy nepotvrdili fakt, že dĺžka ochorenia je dôležitý faktor, ktorý by mohol mať vplyv na 
dodržiavanie bezgluténovej diéty. V skupine detí s kratším trvaním ochorenia sa 
v dodržiavaní diéty objavili lepšie výsledky, ale neboli štatisticky významné. 

 
Tab. 2. OR a dodržiavanie bezgluténovej diéty podľa pohlavia, trvania ochorenia a veku 

Charakteristika n Prísna diéta 
% (n) 

Menej prísna 
diéta  
% (n) 

OR 95% CI P 

Pohlavie Chlapci 47 59,6 (28) 40,4 (19) 0,32 0,14-0,73 0,007 Dievčatá 78 82,0 (64) 18,0 (14) 

Vek Mladší (9 – 11 rokov) 64 76,5 (49) 23,5 (15) 1,37 0,62-3,04 0,44 (n. s.) Starší (12 – 14 rokov) 61 70,5 (43) 29,5 (18) 
Trvanie 
ochorenia 

Krátke (0 – 6 rokov) 83 71,1 (59) 28,9 (24) 
1,23 0,55-2,7 0,61 (n. s.) Dlhé (7 – 14 rokov) 42 66,7 (28) 33,3 (14) 

 
Štúdia nesledovala údaje obsahujúce názory rodičov na danú problematiku. Rodičia detí s 

celiakiou by mohli byť precitlivení z psychologických, sociálnych a fyzických dopadov na 
detské vnímanie. Dôležité je, aby rodičia detí s celiakiou oboznámili svoje deti o ich vnímaní 
kvality života. 

 
Diskusia 

Nábor detskej populácie do štúdie prebiehal v gastroenterologických ambulanciách, kde 
sme sa nemohli vyhnúť selektívnemu bias. Dáta môžu byť limitované iba s analýzou vo vnútri 
vzorky detí s celiakiou. Nezahrnuli sme kontrolnú skupinu, aby sme sa vyhli vytvoreniu 
kontrolovanej štúdie s limitujúcejšími výsledkami v prípade, že kontrolní participanti by 
neboli vhodne zvolení. Pre štatistickú stratifikáciu nie je vzorka detí dostatočne veľká a mohla 
by predstavovať problém pri získaní štatisticky významných výsledkov. Predložené dotazníky 
mohli predstavovať určité obmedzenie, pretože deti by nemuseli správne porozumieť 
otázkam. Dotazníky sme rozdielne upravili pre mladšiu a staršiu skupinu detí, aby sa predišlo 
problémom s porozumením otázok.  

Priemerný vek detí v našej vzorke bol vyšší ako v štúdii od Rashida et al. (7). Lepšie 
dodržiavanie bezgluténovej diéty v skupine dievčat a žien potvrdila štúdia Ciacciho et al. (13). 
Vyššie uvedené štúdie potvrdili aj niekoľko faktorov spojených so zníženou kvalitou života 
ako sú pohlavie, vek, diéta, absencia symptómov, vzdelanie a príjem per capita v rodine. 

 
Záver 

Vzhľadom na vysoký výskyt celiakie v populácii je nutná kooperácia zdravotníckych 
a nezdravotníckych zložiek, výrobcov bezlepkových potravín a samotných pacientov. Jedným 
z faktorov, ktorý by možno do budúcna podporil striktné dodržiavanie diéty u každého 
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pacienta s diagnostikovanou celiakou, by mohol byť širší výber bezlepkových potravín a ich 
nižšia cena.  

Celiakia je najčastejšie popisovaná ako chronické ochorenie začínajúce už v detstve (14). 
Incidencia celiakie sa zvyšuje v populácii európskych detí (15). Medzi faktory, ktoré boli 
navrhované v minulosti ako zodpovedné za zníženie incidencie celiakie alebo za oddialenie 
nástupu symptómov, patria predĺženie doby dojčenia, zníženie množstva antigénov 
v detských stravovacích formulách a neskoršie zavádzanie gluténu v dojčenskej strave. 
Kvalita života detí s celiakiou má tendenciu zlepšovať sa zavádzaním širšej ponuky 
produktov bez gluténu a používaním etikiet na obaloch. Naša štúdia potvrdila zmysel 
niektorých dôležitých sociálnych a demografických faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať 
dodržiavanie veľmi potrebných bezgluténových diét.  
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V súčasnosti sa čoraz v širšom meradle začínajú používať metódy na báze 
bioluminiscencie (1). Bioluminiscenčná reakcia je luminiscenčnou reakciou, ktorá je 
katalyzovaná enzymaticky. Uplatnenie bioluminiscencie pri kontrole hygieny je založené na 
meraní množstva adenozíntrifosfátu (ATP) nachádzajúceho sa vo všetkých živých bunkách 
alebo v ich partikulách a aj v mikroorganizmoch, v ktorých slúži ako zdroj energie. Množstvo 
svetla uvoľnené pri bioluminiscenčnej reakcii ATP so špecifickými chemickými činidlami je 
priamo úmerné množstvu ATP, a teda aj množstvu mikroorganizmov. Vyšetrenia klasickými 
mikrobiologickými metódami z hľadiska rýchlosti poskytnutia výsledkov nespĺňajú 
požiadavky praxe, ktorá požaduje čo najrýchlejšie vyhodnotenie účinnosti sanitácie, stavu 
hygieny výroby alebo kvality hotového výrobku (2). Kľúčovým faktorom výroby vysoko 
kvalitných a hygienicky bezchybných výrobkov je dodržiavanie hygieny a čistoty výrobných 
zariadení a priestorov, personálnej hygieny, hygieny a čistoty odevov, pracovných nástrojov a 
pod. (3). 

 
Materiál a metódy 

Na kontrolu úrovne hygieny a účinnosti dezinfekcie na vybraných miestach sme zvolili 
rýchlu a jednoduchú ATP metódu. Použili sme monitorovací systém HY-LITE NG. Tento 
systém tvorí prenosné zariadenie luminometer, ktorý vyhodnocuje množstvo emitovaného 
svetla vzniknutého v reagenčnej komore a odberové pero. Odberové perá sme použili na stery 
veľkosti 100 cm2. Stery sa odoberali stieraním zo strany na stranu v horizontálnej polohe 
a následne aj v polohe vertikálnej. Po zreagovaní vzorky ATP s reakčnou látkou luciferáza/ 
luciferín v perovej komore a následnom zmeraní v luminometre bola svetelná intenzita 
emitovaná zo vzorky. Hodnota je stanovená v relatívnych luminiscenčných jednotkách 
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(RLU). Hodnota RLU je priamo úmerná množstvu ATP v testovanej vzorke. Interferencie 
v dôsledku možnej prítomnosti pigmentov svetloadsorbujúcich, látok s vysokou viskozitou 
a vysokých koncentrácií látok obsahujúcich chlór, by mali byť eliminované vďaka 
unikátnemu pufrovaciemu roztoku.  

Najobjektívnejšia metóda zaoberajúca sa efektívnosťou dezinfekčných prostriedkov je 
klasická mikrobiologická kontrola. Odber vzoriek sa vykonával v prevádzke pred 
dezinfekciou a po uplynutí danej expozičnej doby dezinfekčného prostriedku. Pri tejto metóde 
sa musí z požadovanej plochy 10 cm2 vykonať ster prostredníctvom sterilných tampónov do 
10 ml sterilného fyziologického roztoku. V laboratóriu sa potom vzorky inokulujú na platne 
so živným médiom. Na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov podľa STN ISO 4833 
sa používa agarové živné médium s kvasnicovým extraktom, glukózou a tryptofánom. 
Kultivácia sa vykonáva 24 hodín pri teplote 37 ºC. Na stanovenie koliformných 
mikroorganizmov podľa STN ISO 4832 sa používa agarové tuhé médium s laktózou, 
žlčovými soľami, neutrálnou červenou a kryštálovou fialovou. Kultivuje sa pri teplote 37 ºC 
24 hodín.  

 
Výsledky a diskusia  

V tabuľke 1 sú uvedené výsledky sterov z rôznych povrchov v časti porážka. Z výsledkov 
vyplýva, že v danej časti bola dezinfekcia vykonaná dostatočne. Najväčšie znečistenie sme 
pozorovali na odštetinovači a podlahe pred dezinfekciou, čomu napovedajú výsledky 
mikrobiologických, ako aj ATP sterov. Po dezinfekcii sa celkové počty mikroorganizmov, 
ako aj koliformné zárodky (KZ) a ATP hodnoty znížili. Vyjadrenie vzájomnej súvislosti 
celkových počtov mikroorganizmov (CPM) a RLU nemožno priamo definovať, ale platí, že 
hodnota RLU rastie zároveň so zvyšovaním organickej kontaminácie a typom 
mikrobiologického znečistenia. 

 
Tab. 1. Porovnanie výsledkov ATP metódy s mikrobiologickou v časti porážka 

Miesto 
odberu 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 
Mikrobiologické stery ATP ster Mikrobiologické stery ATP ster 

CPM (KTJ) KZ (KTJ) ATP (RLU) CPM (KTJ) KZ (KTJ) ATP 
(RLU) 

Stôl 150 1 99 12 0 5 
Podlaha > 300 15 956 25 0 25 
Dočisťovač 258 2 150 5 0 18 
Odštetinovač > 300 25 1500 11 0 10 
Stena 80 2 85 0 0 0 
Sprcha 15 0 0 0 0 0 

 
V tabuľke 2 sú uvedené výsledky sterov z rôznych povrchov v časti rozrábka. 

Z výsledkov vyplýva, že dezinfekcia bola vykonaná dostatočne, až na ojedinelý výskyt CPM, 
ktorý sme zistili na píle po dezinfekcii. Výsledky z ATP sterov sú porovnateľné 
s mikrobiologickými stermi. Pre výrobu je optimálne spojenie permanentného monitoringu 
hygienickej úrovne s poskytnutím výsledkov laboratórneho vyšetrenia ešte v čase, kedy sa dá 
v prípade nepriaznivých zistení vykonať náprava tak, aby sa predišlo znehodnoteniu výrobku 
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a kontaminácii výrobných priestorov, čo by mohlo zabrániť rozsiahlejším ekonomickým 
škodám a predovšetkým ohrozeniu zdravia konzumentov, prípadne vzniku alimentárnych 
ochorení (4). 

 
Tab. 2. Porovnanie výsledkov ATP metódy s mikrobiologickou v časti rozrábka 

Miesto 
odberu 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 
Mikrobiologické stery ATP ster Mikrobiologické stery ATP ster 

CPM KTJ) KZ (KTJ) ATP (RLU) CPM (KTJ) KZ (KTJ) ATP (RLU) 
Píla 255 1 80 50 0 12 
Stôl 20 2 11 8 0 0 
Sekáč 15 1 25 5 0 0 
Stena 55 1 35 2 0 0 
Váha 12 0 5 5 0 0 
Regál 19 0 20 2 0 0 
Podlaha 189 5 78 10 0 2 

 
V tabuľke 3 sú uvedené výsledky sterov z rôznych povrchov v časti výroba. Z daných 

výsledkov môžeme konštatovať, že dezinfekcia v tejto časti bola vykonaná dostatočne až na 
ojedinelý výskyt CPM a 1 koliformnej baktérie, ktoré boli detekované na rezačke. Z hľadiska 
čistoty prevádzky je dôležitá aj hygiena personálu (5). Kontamináciu potraviny počas 
produkcie, spracovania, distribúcie a prípravy je schopný spôsobiť aj samotný človek. Práve 
preto každá potravina, či už surová alebo spracovaná, predstavuje určité riziko pre vznik 
alimentárneho ochorenia (6). Na zabezpečenie výroby zdravotne neškodných požívatín musí 
byť každý pracovník potravinárskeho závodu oboznámený so zásadami správnej hygienickej 
praxe, jeho konkrétneho pracovného úseku.  

 
Tab. 3. Porovnanie výsledkov ATP metódy s mikrobiologickou v časti výroba 

Miesto 
odberu 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 
Mikrobiologické stery ATP ster Mikrobiologické stery ATP ster 

CPM (KTJ) KZ (KTJ) ATP (RLU) CPM (KTJ) KZ (KTJ) ATP (RLU) 
Kuter 120 1 8 50 0 125 
Rezačka 250 10 155 85 1 70 
Stena 85 5 15 60 0 26 
Podlaha 150 2 30 25 0 286 
Stôl 20 0 10 2 0 13 
Vozík 55 1 5 13 0 49 
Miešačka 25 0 10 2 0 18 
Podlaha 200 10 130 45 0 914 

 
Záver 

Podľa Dubaja (7) predstavuje bioluminiscencia rýchly spôsob kontroly a hodnotenia 
účinnosti dezinfekčných prípravkov mikrobiálnej kontaminácie a úroveň sanitácie výroby 
v podniku. Princípom tejto metódy je kontrola hladiny adenozintrifosfátu. Na základe 
stanovenia jeho hodnoty je možné kontrolovať hodnotu zostatkov potravín na 
vydezinfikovaných povrchoch. 
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Otázka bezpečnosti potravín patrí v súčasnej dobe medzi najvýznamnejšie. Jej 
špecifickosť vyplýva z nutnosti chrániť ľudské zdravie, resp. život ako taký. Bezproblémové 
potraviny ponúkané na národnom trhu, či už z domácej alebo zahraničnej produkcie, by mali 
byť hygienicky bezpečné čiže neškodné a vhodné na konzumáciu. Produkčné procesy sa 
komplikujú, menia sa postupy výroby, prípravy, distribúcie a vzniká väčší priestor pre 
pochybnosti o hygienickom a zdravotnom stave potravín. Nastáva problém s kontrolou, 
bezpečnosťou potravín a tvorbou vhodnej legislatívy, ktorá ochraňuje, ale nebrzdí ďalší 
vývoj. Osobitnú pozornosť treba venovať systému HACCP a osobnej hygiene, pretože okrem 
kontaminácie suroviny a finálneho výrobku môže byť jej zanedbanie príčinou vzniku 
alimentárnych ochorení. Vo všeobecnosti platí, že všetko, čo prichádza do styku s produktom, 
ho môže aj kontaminovať. Dodržiavanie osobnej hygieny, a predovšetkým umývanie rúk, 
znižuje riziko kontaminácie potravín patogénnymi mikroorganizmami. 

 
Materiál a metodika 

V hodnotenom podniku (bryndziarni) sme sledovali osobnú hygienu zamestnancov. 
Hygienu rúk zamestnancov sme hodnotili na základe odberu vzoriek z oboch rúk. Na 
zhodnotenie úrovne osobnej hygieny a analýzu mikrobiálnej kontaminácie rúk pracovníkov 
sme použili odtlačkovú metódu na živné pôdy v Petriho miskách, a to na mäsopeptónový 
agar, za účelom zistenia celkového počtu mikroorganizmov (CPM) a Endov agar za účelom 
zistenia koliformných zárodkov (KZ). Ide o metódu odtlačkov prstov vykonanú pred 
dezinfekciou a okamžite po dezinfekcii rúk. Pred dezinfekciou sa odoberá tzv. kontrolný 
odtlačok a po nej tzv. následný odtlačok. Odtlačok prstov sme odobrali personálu aj počas 
výrobného procesu. Petriho misky sa následne inkubujú pri teplote 37 °C po dobu 24 hodín. 
                                                           
1 Práca bola podporená projektom KEGA č. 003-UVLF-4/2016 
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Po kultivácii sa odčítajú vyrastené kolónie a na základe toho sa zhodnotí úroveň osobnej 
hygieny, ako aj účinok prípravku, ktorý sa využíva v sledovanej prevádzke na dezinfekciu. 
Čistotu rúk sme hodnotili aj použitím ATP metódy, kde pomocou Hy-LiTE systému sa odčíta 
úroveň biologického znečistenia. V hodnotenom podniku sa na dezinfekciu používal 2 % 
prostriedok Hypofoan, ktorého účinná látka je aktívny chlór. Časová expozícia pôsobenia 
Hypofoanu bola 15 minút. Získané výsledky sú priemerné hodnoty z 5 odberov.  

 
Výsledky a diskusia  

Na kontrolu úrovne prevádzkovej, osobnej hygieny a povrchovej mikrobiálnej 
kontaminácie sa najčastejšie využíva sterová metóda, odtlačková metóda, rýchle komerčné 
dostupné metódy, ako ATP metóda (1). ATP metóda hodnotí celkovú biologickú 
kontamináciu prostredia prevádzky (2). V tabuľke 1 sú uvedené výsledky vzoriek odobratých 
odtlačkovou metódou z rúk zamestnanca pracujúceho v časti výroby syrov. Stav mikrobiálnej 
kontaminácie rúk zamestnanca pracujúceho v časti tvarohárne pred umytím je dobrý. Po 
umytí antibakteriálnym mydlom sa znížili celkové počty mikroorganizmov a počty 
kolifromných baktérií na nulové hodnoty. Osobná hygiena sledovaného zamestnanca bola na 
dobrej úrovni a nepredstavuje riziko kontaminácie suroviny, medziproduktov a finálnych 
výrobkov. Hodnoty ATP sterov sa zvyšujú priamo úmerne v porovnaní s hodnotami 
získanými mikrobiologickou metódou. 

 
Tab. 1. Výsledky ATP sterov a odtlačkovej metódy zo sterov rúk zamestnanca pracujúceho v časti výroby syrov 

Mikroorganizmy (KTJ) Ruka Počty MO Hodnoty ATP 
sterov (RLU) 

Pred dezinfekciou 

KZ pravá 0 20 
KZ ľavá 0 2 

CPM pravá 35 15 
CPM ľavá 42 25 

Po dezinfekcii 

KZ pravá 0 0 
KZ ľavá 0 0 

CPM pravá 15 5 
CPM ľavá 21 2 

Počas výroby 

KZ pravá 0 1 
KZ ľavá 2 5 

CPM pravá 20 26 
CPM ľavá 30 45 

 
Na základe výsledkov získaných v tabuľke 2 môžeme konštatovať, že osobná hygiena rúk 

zamestnanca pracujúceho v zrecej miestnosti bola na dobrej úrovni, avšak na pravej ruke pred 
dezinfekciou sme zistili jednu pozitívnu kolóniu, ktorá, ak by nebol účinok mydla dostatočný, 
by mohla byť potenciálnym sekundárnym zdrojom kontaminácie suroviny, medziproduktu 
alebo finálneho výrobku.  

Potravinová bezpečnosť vo výrobe konzumného mlieka a mliečnych výrobkov je prioritou 
mliekarenského priemyslu na Slovensku (3). Autorka Potoková (4) zdôrazňuje predovšetkým 
otázku mikrobiálnej bezpečnosti potravín. Poukazuje na fakt, že hoci počet alimentárnych 
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ochorení má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, ešte stále je vysoký, čo svedčí 
o nedodržiavaní hygienických štandardov. 

 
Tab. 2. Výsledky ATP sterov a odtlačkovej metódy zo sterov rúk zamestnanca pracujúceho v zrecej miestnosti 

Mikroorganizmy (KTJ) Ruka Počty MO Hodnoty ATP 
sterov (RLU) 

Pred dezinfekciou 

KZ pravá 1 88 
KZ ľavá 0 2 

CPM pravá 35 10 
CPM ľavá 42 21 

Po dezinfekcii 

KZ pravá 0 22 
KZ ľavá 0 0 

CPM pravá 1 3 
CPM ľavá 0 2 

Počas výroby 

KZ pravá 0 1 
KZ ľavá 5 2 

CPM pravá 22 12 
CPM ľavá 35 10 

 
Efektívne fungujúci potravinársky priemysel sa však správa trhovo a nie vždy 

uprednostňuje požiadavku na minimalizáciu rizika týkajúcu sa bezpečnosti potravín. Ruky 
pracovníkov pracujúcich s potravinami môžu obsahovať patogénne baktérie, ktoré môžu 
jednoducho preniknúť na povrchy, zariadenia. Jeden z najdôležitejších spôsobov, akým sa dá 
predísť tejto kontaminácii, je správne umývanie rúk (Codex Alimentarius Commission 
CAC/RCP 1-1969). Výsledky v tabuľke č. 3 poukazujú na výbornú osobnú hygienu rúk 
zamestnanca pracujúceho v časti bryndziarne. Počty mikroorganizmov po dezinfekcii rúk sa 
znížili a nepredstavujú riziko kontaminácie suroviny. Hodnoty ATP sterov sa zvyšujú priamo 
úmerne s procesom výroby. 

 
Tab. 3. Výsledky ATP sterov a odtlačkovej metódy zo sterov rúk zamestnanca pracujúceho v časti bryndziarne 

Mikroorganizmy (KTJ) Ruka Počty MO Hodnoty ATP 
sterov (RLU) 

Pred dezinfekciou 

KZ pravá 3 20 
KZ ľavá 1 2 

CPM pravá 40 15 
CPM ľavá 25 25 

Po dezinfekcii 

KZ pravá 0 0 
KZ ľavá 0 0 

CPM pravá 2 5 
CPM ľavá 1 0 

Počas výroby 

KZ pravá 0 7 
KZ ľavá 2 12 

CPM pravá 11 22 
CPM ľavá 15 5 

 
Záver 

Výroba zdravotne neškodných a hygienicky bezchybných potravín bola vždy jednou 
z hlavných činností ľudskej spoločnosti (5). Na dosiahnutie zdravotnej nezávadnosti 
výrobkov v potravinárskych prevádzkach využívame súbor opatrení, ktoré označujeme 
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spoločným názvom sanitácia. Nedostatočná hygiena rúk zamestnancov patrí medzi jeden z 
možných potenciálnych zdrojov mikroorganizmov a práve preto hygiena zamestnancov tvorí 
neoddeliteľnú súčasť sanitácie v potravinárskych prevádzkach. V sledovanej mliekarenskej 
prevádzke sme hodnotili úroveň osobnej hygieny pomocou bioluminiscenčnej ATP metódy 
a mikrobiologickej odtlačkovej metódy. Metóda ATP je na rozdiel od mikrobiologickej 
metódy jednoduchá, rýchla, cenovo dostupná, avšak slúži len na testovanie celkového 
organického znečistenia (6). Využitie ATP metódy v procese výroby mliečnych produktov 
vytvára podmienky spätnej nápravy v prípade zistenia kontaminácie povrchov nielen 
technologických zariadení, ale aj povrchov rúk u zamestnancov. 
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Výchovno-vzdelávací proces predstavuje pre deti a mládež etapu života, počas ktorej 
rozvíjajú svoje individuálne schopnosti, získavajú vedomosti, zručnosti a pracovné návyky 
významné pre život a budúce profesijné zameranie. Pychosenzorické a somatické, najmä statické, 
zaťažovanie organizmu spojené s týmto procesom je veľmi významné pre telesný, psychický a 
sociálny vývoj a zdravotný stav detí a mládeže (1, 2). 

Ohrozenie zdravia môže prameniť zo známych klasických záťaží v priebehu pedagogického 
procesu prameniacich z náročnosti, rozsahu, obsahu a štruktúry výučby, jej foriem a metód, 
režimových a environmentálnych podmienok pre školskú prácu detí, ďalej z primeranosti 
požiadaviek s ohľadom na stupeň vývinu a zdravie školáka. Významnú úlohu medzi faktormi 
záťaže zohráva celkový režim dňa, najmä podiel a striedanie práce a oddychu, pohybová aktivita 
a stravovanie žiaka. 

Nadmerné psychické zaťaženie školských detí často vedie k negatívnym reakciám a 
postojom. Vzťahy s učiteľmi, rodičmi a spolužiakmi môžu byť zdrojom konfliktov. To všetko 
predstavuje dôležité riziko pre správanie a zdravie jednotlivca aj v jeho ďalšom živote (3, 4, 5).  

Redukcia psychického stresu v živote jedinca je základným predpokladom prevencie celého 
radu súčasných chronických ochorení (6). Stanovenie kritérií pre primeranú záťaž žiakov vo 
vyučovacom procese patrí stále k diskutovaným a nedoriešeným problémom v oblasti ochrany 
a podpory zdravia detí. 

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť trendy v subjektívne pociťovanej záťaži a miery stresu u 
                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 
Slovakia) O-15-101-/0001-00 
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slovenských školských detí, ako aj trendy ukazovateľov ich psychického a telesného zdravia, 
resp. chorobnosti v našich výskumoch v posledných desaťročiach. 

 
Súbory a metódy 

Na hodnotenie záťaže a stresu vo výberových súboroch školských detí sme použili ako 
subjektívne, tak aj objektívne ukazovatele. Sledovanie časovej školskej záťaže, režimových 
prvkov, subjektívnych pocitov záťaže, zdravia a výkonnosti a podmienok školského prostredia sa 
uskutočnilo dotazníkovou metódou v celoslovenských prierezových štúdiách v r. 1982 a 1998 v 
súboroch 2 108 a 2 339 školských detí vo veku 6 – 15 rokov (7, 8, 9) a rovnakým metodickým 
postupom vo výberových štúdiách v r. 2001 v šiestich lokalitách Slovenska u 500 školákov vo 
veku 10 – 14 rokov (10, 11) a v r. 2015 u 87 školákov vo veku 10 – 12 rokov a 138 školákov vo 
veku 14 – 15 rokov, vždy s približne rovnakým zastúpením chlapcov a dievčat. 

Subjektívne pociťovanú mieru záťaže a psychického dyskomfortu sme hodnotili pomocou 
dotazníka Subjektívne pocity a stavy. Deti odpovedali na 19 otázok dotýkajúcich sa problémov 
spojených so školou (sústredenie, náladovosť, únava, strach, obavy, zvládanie záťaže) a pocitov 
neurovegetatívneho charakteru (potenie, nervozita, bolesť hlavy, poruchy spánku, nechutenstvo, 
bolesť brucha či celkový pocit zdravia) s označením stupňa problému (7, 8). 

Na posúdenie vybraných psychických a osobnostných charakteristík sme zvolili 
štandardizované psychodiagnostické testy. Prejavy neurotizmu sme hodnotili na základe 
Eysenckovej osobnostného dotazníka pre deti (12) a úzkosť pomocou testu KSAT (13).  

Na základe vybraných biochemických a fyziologických parametrov sme objektivizovali 
reakciu organizmu detí na rôzne záťažové situácie v škole a posúdili tak mieru stresu (14, 15, 16). 

Analýzou denných režimových aktivít, výživy, antropometrických, fyziologických, 
psychologických a sociálnych ukazovateľov sme u školských detí objektivizovali zdravotné 
riziká. 

Predkladané celoslovenské údaje o zdravotnom stave školských detí z r. 1965, 1975, 1980 
a 1989 sme získali z výkazov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (17) a z prierezových 
celoslovenských štúdií v r. 2000 u 3 605 žiakov 1 – 9. ročníka (9) a výberových štúdií v r. 2015 
u 225 žiakov vo veku 10 – 12 a 14 – 15 rokov.  

Pri porovnaniach niektorých ukazovateľov sme využili dostupné reprezentatívne 
celoslovenské údaje publikované v rámci medzinárodnej HBSC štúdie 2009 (18).  

Na štatistické vyhodnotenie sme použili programy S-Plus6 a EpiInfo. 
 
Výsledky a diskusia  

Subjektívne zvýšené vnímanie záťaže a psychického dyskomfortu v dotazníku Subjektívne 
stavy a pocity (≥ 50 % celkového bodového skóre) sa ukázalo v celoslovenských 



257 
 

reprezentatívnych prieskumoch v rokoch 1982 a 2001 u viac ako dvoch tretín 10- až 12-ročných 
žiakov, t.j. u 68 a 80 % chlapcov a ešte u viac dievčat – 78 a 84 %, čo bolo významne vyššie v r. 
2001 (obr. 1). 

Tieto alarmujúce výsledky boli predmetom diskusií a intervenčných návrhov na zníženie 
záťaže detí vo vyučovacom procese (19). I keď sme v r. 2015 pri použití uvedeného dotazníka 
v súbore 10- až 12-ročných žiakov bratislavskej školy zistili nižšie počty chlapcov (66 %) 
a významne nižšie počty dievčat (53 %) s vyššie pociťovanou záťažou spojenou s vyučovacím 
procesom, stále sa do nepriaznivého pásma zvýšenej subjektívnej záťaže zaradila viac ako 
polovica žiakov (obr. 1). 

Signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v zmysle vyššej miery záťaže u dievčat 
sa potvrdili iba v roku 1982.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Zvýšené subjektívne vnímanie záťaže a psychického dyskomfortu u 10- až 12-ročných žiakov (%) 
(štatisticky významné rozdiely: * p < 0,05; ** p < 0,01) 

 
Do individuálneho vnímania a hodnotenia záťaže a svojho zdravia sa premieta i prežívanie 

úzkosti, depresie, školské a rodinné faktory (úspešnosť, vzťah k vyučovaniu, šikanovanie, 
rodinné prostredie, vzťahy a komunikácia s rodičmi a pod. (20, 21).  

Výsledky ukazujú, že problematike znižovania známych zdrojov preťažovania a stresu 
spojeného s vyučovacím procesom je potrebné stále venovať pozornosť. 

V rámci sledovaných štúdií v odpovediach školákov na otázku frekvencie stresových situácií 
sa preukázala vyššia miera stresu u 12 – 25 % školských detí. Častý stres uviedlo 9 – 21 % 
chlapcov a 7 – 29 % dievčat. Vo významne vyššej miere ho uvádzali dievčatá v staršom 
školskom veku (obr. 2). 
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Žiaci, ktorí udávali časté prežívanie stresu, hodnotili svoj zdravotný stav negatívne a rovnako 
negatívne hodnotili, najmä dievčatá, svoju telesnú výkonnosť (5), čo sa potvrdilo i v ďalších 
štúdiách (22). 

 

 
Obr. 2. Častý stres v škole u 10- až 15-ročných žiakov (%) 

(štatisticky významné rozdiely: * p < 0,05) 
 

Pociťovanie stresu z vyučovania nemusí súvisieť len s kognitívnou záťažou a školskou 
úspešnosťou. Fenomén školskej záťaže a stresu sa netýka len prospechovo slabších žiakov, ale 
predstavuje závažný problém bez ohľadu na prospechový výkon žiaka (20). V našich výsledkoch 
sa potvrdili významné vzťahy medzi úrovňou zaťaženia školských detí a ich osobnostnými 
charakteristikami.  

Ako ukazuje tabuľka 1, osobnostné vlastnosti anxieta a neurotizmus korelujú nielen s pocitmi 
záťaže a stresu, ale i so subjektívnymi a objektívnymi ukazovateľmi zdravotného stavu 
a výkonnosti, so školskou úspešnosťou a s výskytom negatívnych javov v správaní detí, fajčením 
a konzumáciou alkoholu. Vzťahy medzi sledovanými charakteristikami osobnosti a 
každodennými aktivitami školských detí sa nepotvrdili.  

V štúdiách, ktoré uvádza Medveďová (2004), vlastnosti osobnosti pôsobia nepriamo, ale sú 
významné pre efektívne zvládanie stresu. Kritický je vek 12 – 13 rokov, dievčatá sú oveľa 
zraniteľnejšie a vnímavejšie na stres ako chlapci a vykazujú vyššie hodnoty neurotizmu. Naopak, 
vlastnosti ako otvorenosť voči skúsenostiam, svedomitosť, prívetivosť, extraverzia a nízka miera 
neurotizmu sú predpokladom dobrého zvládania stresových situácií (22).  

Z výsledkov hodnotenia reakcie organizmu na stresové podnety, ktoré spočívajú v sledovaní 
dvoch biologických systémov sympatiko-nervového systému a osi hypotalamus-hypofýza-
nadoblička (23), sme analyzovali počas rôzne náročnej školskej práce uvoľňovanie 
katecholamínov adrenalínu a noradrenalínu v moči (14) a kortizolu v slinách žiakov (16). 

* 

* 
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Biochemická stresová odpoveď detí sa ukázala vo významnom vzťahu k adaptácii na 
psychicky záťažové situácie v škole a potvrdili sa významné vzťahy medzi biochemickou 
stresovou odpoveďou a osobnostnými charakteristikami neurotizmom a anxietou.  
 
Tab. 1. Korelácie medzi skóre anxiety a neurotizmu a úrovňou záťaže a stresu a vybranými behaviorálnymi 
ukazovateľmi u starších, 11- až 14-ročných školských detí (11) 

  Korelácie 
Subjektívna záťaž, stres a behaviorálne 

faktory 
Chlapci 
(n = 284) 

Dievčatá 
(n = 216) 

  Anxieta Neurotizmus Anxieta Neurotizmus 
Subjektívne hodnotenie školskej záťaže 0,258** 0,336** 0,252** 0,384** 
Pociťovanie stresu v škole 0,097 0,296** 0,189* 0,378** 
Pociťovanie stresu doma 0,218** 0,265** 0,405** 0,291** 
Subjektívne hodnotenie svojej telesnej 
výkonnosti 0,202** 0,132* 0,111 0,249** 

Chronické ochorenia 0,226** 0,121 0,133 0,083 
Prospech 0,05 0,267** 0,085 0,185* 
Športové aktivity 0,169 0,094 0,087 0,106 
Pozeranie TV -0,039 0,002 0,086 0,002 
Práca a hra s PC -0,131 -0,072 0,077 0,03 
Spánok 0,048 -0,008 0,031 -0,075 
Fajčenie 0,02 0,173* 0,072 0,149* 
Konzumácia alkoholu  -0,092 0,154* 0,172* 0,368** 

signifikantné korelácie: * p < 0,05; ** p < 0,01 
 
Žiaci bežnej základnej školy s vyšším skóre neurotizmu vykazovali vyššie počiatočné hladiny 

adrenalínu už pred skúškou, ale zmeny vplyvom skúšky boli významne nižšie (obr. 3). 

Úroveň aktivácie je u žiakov s vyšším skóre neurotizmu vyššia v priebehu celej záťažovej 
situácie, čo predstavuje odlišnú mieru stresu, ktorému sú jednotlivé skupiny detí v škole 
vystavené. Ide o deti, ktoré vplyvom zvýšenej záťaže v pedagogickom procese môžu ľahšie 
zlyhať. 

Aj koncentrácie hormónu kortizolu v slinách žiakov boli počas stresovej situácie v škole 
vyššie ako počas kontrolného dňa (p < 0,05) (obr. 4).  

Pri porovnávaní skupín podľa skóre anxiety vykazovali deti s vyšším skóre úzkosti vyššie 
hodnoty slinného kortizolu ako menej úzkostné deti na hranici štatistickej významnosti, čo svedčí 
o vyšších obavách a očakávaniach v skupine úzkostnejších detí. 

Zvýšené bazálne hodnoty kortizolu sú u detí a adolescentov asociované s anxietou a 
depresívnymi symptómami (24).  

Školská výučba, ktorá predstavuje pre väčšinu detí značnú, často neprimeranú 
psychosenzorickú, ale aj statickú záťaž, môže viesť k zdravotným poruchám v senzorickej, 
somatickej i psychickej oblasti. 
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Obr. 3. Závislosť exkrécie adrenalínu od neurotizmu v psychicky náročnej situácii v škole – písomka z matematiky 

u 11-ročných žiakov základnej školy bežného typu a výberovej matematickej ZŠ (14) 
 

 
 

Obr. 4. Hladiny kortizolu v slinách počas záťažového a kontrolného dňa v súbore detí podľa skóre anxiety (16) 
  

Zistené výsledky vysokej prevalencie porúch zraku, ortopedických chýb a psychických 
porúch u 6- až 14-ročných detí a jej významný vzostup v období od roku 1965 do roku 2000, 
resp. 2015 (tab. 2 a obr. 5), môžu byť nielen odrazom expozície nadmernej záťaži ale aj 
nesystematickej preventívnej zdravotnej starostlivosti o deti počas školskej dochádzky. 
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Tab. 2. Trendy výskytu chronických ochorení u 6- až 14-ročných detí na Slovensku 

Choroby Rok 
1965 1975 1980 1989 2000 

Chyby zraku - 5,8 7,8 9,6 18,8 
Ortopedické poruchy 1,7 3,1 3,7 3,9 15,7 
Psychické poruchy 0,7 1,3 1,5 2,4 3,8 
Alergické ochorenia 0,2 0,5 0,6 - 12,9 

Zdroj: ÚZIŠ, Bratislava,1965, 1975, 1980, 1989; Celoslovenský prieskum, 2000 (25) 
 

Výsledky našich posledných výberových štúdií z roku 2015 naznačujú, že frekvencia 
chronických ochorení, pre ktoré deti a mládež navštevujú pravidelne lekára, je stále vysoká, resp. 
sa zvyšuje. V r. 2015 boli (okrem respiračných chorôb) najčastejšími ochoreniami, pre ktoré 10- 
až 12- a 14- až 16-roční školáci pravidelne navštevovali lekára, opäť poruchy zraku, alergie, 
poruchy pohybového systému a neuropsychické poruchy (obr. 5). 

 

 
Obr. 5. Ochorenia, pre ktoré 10- až 12-ročné deti a 14- až 16-roční adolescenti v súčasnosti najčastejšie  

pravidelne navštevujú lekára 
 

Tieto ochorenia sa v rámci Slovenska od 90. rokov nesledujú a neregistrujú diferencovane 
v populácii školských detí od 6 do 14 rokov a u dospievajúcich do 18 rokov, čo je v záujme 
ochrany a podpory zdravia detí a mládeže vážnym nedostatkom. 

Rovnako v subjektívnom hodnotení svojho zdravotného stavu samotnými žiakmi 
zaznamenávame od r. 1982 nárast negatívneho hodnotenia u chlapcov v rozsahu 4 – 10 % 
a u dievčat 6 – 13 % (obr. 6). Potvrdili sa tesné vzťahy medzi subjektívnym hodnotením zdravia 
v detstve a adolescencii a aktuálnym objektívnym zdravotným stavom (19). 

 

Ortopedické 

Zraku 
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Obr. 6. Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu stupňom stredný/ zlý u 11-ročných žiakov (%) 

 
Výsledky ukázali, že aj subjektívne hodnotenie zdravia predstavuje dobrý indikátor 

celkového zdravotného stavu a pohody detí a bolo by výhodné ho využívať pri rýchlom 
priebežnom monitorovaní zdravia školských detí, najmä pri aplikácii rôznych zmien vo 
vyučovacom procese, či aplikácii rôznych programov. Komplexná preventívna zdravotnícka 
starostlivosť a efektívnejšie intervencie, ktoré by ovplyvňovali primárnu starostlivosť o deti 
a mládež v škole a rodine sa ukazujú stále veľmi aktuálne. 

 
Záver 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v zariadeniach pre deti a mládež musí byť organizovaná tak, 
aby vytvárala podmienky pre ich zdravý vývoj a predchádzala zdravotným rizikám.  

V našich opakovaných sledovaniach sa ukázalo, že stále viac ako polovica školských detí 
pociťuje v zvýšenej miere zaťaženie školskou prácou. 

Potvrdil sa úzky vzťah neurotizmu a anxiety školákov nielen so subjektívnym pocitom záťaže 
a stresu, ale aj k psychosociálnej klíme v škole a doma. Zaznamenala sa tiež významná korelácia 
medzi úzkosťou u detí v školách a objektívnym zdravotným stavom vyjadreným v chronických 
ochoreniach. 

Vzťah medzi úrovňou subjektívneho zaťaženia školských detí a osobnostnými 
charakteristikami ukazuje na potrebu posilňovať diferencovaný prístup k školákom v oblasti 
školskej záťaže a percepcie stresu spojenej s pedagogickým procesom, akceptovať značné 
interindividuálne rozdiely v biologickej zrelosti detí v záujme ochrany a podpory duševného i 
telesného zdravia školákov. 

% 



263 
 

Potrebné je znižovať záťaž a stres v školských podmienkach, vytvárať optimálne školské 
prostredie a organizáciu vyučovania, venovať pozornosť všetkým poruchám správania a učenia a 
všetky subjektívne ťažkosti detí akceptovať ako varovné signály pre preventívne opatrenia u 
jednotlivcov a v školských kolektívoch.  

Dodržiavanie základných hygienických zásad vo výchovnovzdelávacom procese, 
monitorovanie zdravia školských detí, ako aj komplexná zdravotná výchova a intervencie 
zamerané na deti, rodičov a učiteľov sú spôsob, ako predchádzať preťažovaniu školákov 
a negatívnym dopadom na ich zdravie v oblasti psychickej, telesnej a sociálnej.  

Dôležité je, aby sa žiak učil stratégie zvládania stresových situácií, osvojil si základné 
princípy správnej životosprávy a psychohygieny, režimové zásady pre ochranu a podporu svojho 
telesného a duševného zdravia a výkonnosti v škole. Rodičia by mali mať prehľad o prospievaní 
detí v škole a o ich školských i mimoškolských aktivitách, dbať na dostatočné zastúpenie pohybu, 
spánku, ako aj určité pravidelnosti v režime. 

Diskrepancie medzi vývojovými a adaptačnými možnosťami detí a požiadavkami, ktoré sú často 
spojené s novými formami vyučovacieho procesu a môžu byť príčinou súčasného narastania zdravotných 
problémov žiakov, je potrebné vždy riešiť. Pre monitorovanie situácie, ale aj pre zhodnotenie efektov 
intervenčných zásahov je dôležitá štandardná skupinová diagnostika. 

Výstupy našich štúdií predstavujú odbornú bázu pre školsko-zdravotnú službu, ktorá by mohla byť 
nosnou pre primárnu zdravotnú starostlivosť o deti v školskom veku, ktorá však od r. 1990 v SR absentuje 
a pritom sa v rôznych formách v zahraničí efektívne realizuje.  

Sme presvedčení, že zaradenie problematiky záťaže a stresu spojených s pedagogickým procesom do 
pregraduálnej prípravy pedagógov, ale i v medicínskom vzdelávaní, môže prispieť k ovplyvneniu rastúcej 
prevalencie zdravotných porúch u detí v školskom veku v priebehu posledných desaťročí.  

Úzka spolupráca lekárov, ďalších školských zdravotníkov a psychológov je dôležitá pre 
zlepšenie poradenských aktivít, lepšej informovanosti detí, pedagógov a rodičov o stave vývoja a 
zdravia detí. Ochrana a podpora zdravia školských detí a mládeže si vyžaduje efektívnu primárnu 
zdravotnú starostlivosť, medzirezortný prístup a celospoločenskú sociálno-ekonomickú podporu.  
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2 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedecínske centrum SAV, Bratislava 

 
 
 

Zdravie detí a podporovanie ich správneho spôsobu života patrí medzi primárnu 
preventívnu starostlivosť. Dieťa nie je zdrobneninou dospelého človeka, jeho organizmus sa 
vyvíja a preto veľmi citlivo reaguje na nepriaznivé vplyvy životného prostredia. V porovnaní 
so svojou hmotnosťou vdychujú deti viac vzduchu, vypijú viac vody a konzumujú viac stravy 
než dospelý človek a tým sú viac exponované mnohým environmentálnym a behaviorálnym 
rizikovým faktorom. Už v detskom veku sa čoraz častejšie vyskytujú závažné ochorenia, 
rozšírené u dospelých, v dôsledku pôsobenia celého radu negatívnych faktorov. Znečistené 
prostredie, nedostatok pohybu, zlá životospráva, nesprávne stravovacie návyky a rizikové 
správanie patria v posledných rokoch medzi najdiskutovanejšie problémy. Rodina je tiež 
kľúčovým faktorom, keďže práve v rodinnom prostredí si dieťa vytvára návyky, ktoré 
v budúcnosti môžu ako pozitívne, tak aj negatívne ovplyvniť jeho zdravotný stav. 

Jedným z najaktuálnejších problémov je stúpajúci až epidemický výskyt detskej obezity a 
nadhmotnosti. Deti sa v dôsledku mnohých nepriaznivých faktorov stávajú obéznymi už 
v ranom veku a obezita u nich pretrváva aj v dospelosti, pričom spôsobuje množstvo 
závažných ochorení ako diabetes, metabolický syndróm, kardiovaskulárne ochorenia, poruchy 
pohybového aparátu a mnohé ďalšie (1, 2, 3). 

Cieľom našej práce bolo analyzovať telesný rast a vývin vývinu detí v školskom veku, 
zhodnotiť výskyt nadhmotnosti a obezity a sledovať vybrané somatické ukazovatele vo 
vzťahu k vybraným behaviorálnym, socioekonomickým a environmentálnym faktorom. 

 

Súbor a metódy 

Vyšetrovaný súbor tvorilo 87 detí (40 chlapcov a 47 dievčat) vo vekovej skupine 10 – 12 
                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 
Slovakia) O-15-101-/0001-00 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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rokov z vybranej základnej školy v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa. Žiaci nemali žiadne 
závažné zdravotné komplikácie. Rodičia vyšetrovaných detí poskytli informovaný súhlas 
s účasťou na projekte. 

Pri meraní klasických antropometrických parametrov sme postupovali podľa metodiky 
Martina a Sallera (4). V sledovanom súbore sme merali telesnú výšku, telesnú hmotnosť, 
mezosternálny obvod hrudníka, obvod brucha a bokov. Z nameraných premenných sme 
vypočítali BMI, Rohrerov index (RI) a Pignetov index (PI). Referenčné hodnoty použité na 
výpočet z-skóre (podiel smerodajnej odchýlky, o ktorú sa sledovaný jedinec odchyľuje 
v danom znaku od normy) jednotlivých telesných parametrov pochádzajú z VI. Celoštátneho 
antropologického prieskumu – AP SR 2001 (5). Percento tuku sme stanovili kaliperometricky 
a NIR (Near Infrered Radiation) metódou. Kaliperom sme zmerali hrúbku kožných rias na 
štyroch miestach a percento tuku sme vyhodnotili pomocou konverzných tabuliek (6).  

Pri NIR metóde sme použili prístroj Futrex 5000, ktorého súčasťou je optická sonda, ktorú 
sme aplikovali na biceps dominantnej ruky. Svetelný signál prístroj následne spracuje. 
V detskej populácii získame absolútne aj percentuálne hodnoty tukovej a beztukovej hmoty. 

Ako hodnotiace kritérium pre výskyt nadhmotnosti a obezity v súbore podľa BMI sme 
použili percentilové hodnoty z AP SR 2001. Nadhmotnosť a obezitu podľa percenta tuku sme 
vyhodnotili na podklade referenčných percentilových údajov podľa McCarthyho et al. (7). 

Na rozdelenie sledovaného súboru do dvoch hmotnostných kategórií – norma 
a nadhmotnosť/obezita, pri zohľadnení všetkých hodnotiacich kritérií, sme si zvolili postup, 
kde sme každého jedinca zaradili podľa toho, či aspoň v dvoch parametroch (BMI, % tuku – 
kaliperometria, % tuku – NIR) spadal do danej kategórie normy, resp. nadhmotnosti a obezity. 

Dotazníkovou metódou sme okrem základných osobných údajov sledovali vybrané 
behaviorálne a environmentálne faktory a socioekonomický status. 

Na štatistické spracovanie výsledkov sme využili programy Microsoft Office Excel, Epi 
Info 7 (verzia 7.1.4.0) a SPSS (verzia 22.0.0.0). Ako štatisticky významné sme hodnotili 
rozdiely na hladine α < 0,05. 

 
Výsledky a diskusia 

Základné charakteristiky somatometrických ukazovateľov sledovaných 10 – 12 ročných 
chlapcov a dievčat sú v tab. 1 a 2. a na obr. 1. V tab. 1 a na obr. 1 sú telesné parametre 
vyhodnotené vo forme z-skóre. Signifikantné rozdiely medzi pohlaviami sme nepozorovali. 

Na rozdiel od nízkych hodnôt z-skóre pri telesnej výške, v našom súbore chlapcov 
i dievčat sme pozorovali zvýšené hodnoty z-skóre pre hmotnosť, obvodové parametre 
a sledované indexy, a to u oboch pohlaví. V poslednom celoštátnom antropologickom 
prieskume na Slovensku, ktorý sa konal v roku 2011, pozorujeme stagnujúci sekulárny trend 
a zastavenú rastovú akceleráciu (8). Najvyššie hodnoty sme zistili pri obvode brucha, kde 
hodnoty z-skóre dosahovali u chlapcov až 1,23 SD. Obvod brucha je u detí veľmi užitočný 



268 

 

a praktický ukazovateľ nutričného stavu (9). Podľa niektorých autorov je tento parameter 
dokonca výpovednejší ako BMI, keďže dokáže identifikovať prítomnosť centrálnej 
(abdominálnej) obezity (10). 

 
Tab. 1. Charakteristika telesných parametrov podľa pohlavia s výpočtom z-skóre 

Ukazovateľ 
Chlapci (n = 40) Dievčatá (n = 47) p 

Z-skóre Z-skóre 
Telesná výška [cm] -0,10 0,16 n. s. 
Telesná hmotnosť [kg] 0,54 0,58 n. s. 
Obvod hrudníka [cm] 0,51 0,42 n. s. 
Obvod brucha [cm] 1,23 1,18 n. s. 
Obvod bokov [cm] 0,66 0,63 n. s. 
BMI 0,75 0,64 n. s. 
WHR 1,01 0,95 n. s. 
Rohrerov index 0,73 0,41 n. s. 
 

Obr. 1. Rozdelenie súboru do hmotnostných kategórií 
 
V tab. 2 sú priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky kožných rias a obsahu telesného 

tuku podľa pohlavia. Signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme zistili 
v priemerných hodnotách percenta tuku meraného použitím kaliperometrie (p < 0,01) 
a pomocou NIR metódy (p < 0,001). Dievčatá mali významne vyššie hodnoty percenta tuku 
pri meraní hrúbky kožných rias, chlapci mali vyššie hodnoty telesného tuku pri meraní 
prístrojom NIR (tab. 2). Tieto zistené rozdiely mohla spôsobiť skutočnosť, že použité metódy 
výpočtu percenta tuku sa líšia v princípe merania. Obe metódy prepočítavajú namerané 
hodnoty pomocou predikčných rovníc na celkovú telesnú hmotnosť, neodrážajú však nepomer 
v distribúcií tukovej hmoty v rôznych častiach tela. 

Rozdelenie súboru na dve základné kategórie – norma a nadhmotnosť/obezita, po 
zohľadnení všetkých použitých kritérií (BMI kategória, kategórie percenta tuku), uvádza obr. 
1. Približne 73 % detí patrilo do kategórie normy a takmer 27 % detí sa zaradilo do kategórie 
nadhmotnosti až obezity. Zistili sme aj signifikantné rozdiely medzi početnosťami chlapcov 
a dievčat, v zmysle vyššieho počtu chlapcov v kategórií nadhmotnosť a obezita (p < 0,01).  
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Tab. 2. Charakteristika telesných parametrov podľa pohlavia 

Ukazovateľ 
Chlapci (n = 40) Dievčatá (n = 47) 

p 
Priemer SD Priemer SD 

Kožná riasa biceps [mm] 9,92 5,99 8,60 3,59 n. s. 
Kožná riasa triceps [mm] 13,05 6,01 12,14 4,87 n. s. 
Kožná riasa subscap. [mm] 11,70 9,65 10,34 7,36 n. s. 
Kožná riasa suprailiac. [mm] 10,62 7,32 10,34 6,95 n. s. 
Súčet kožných rias [mm] 45,30 27,88 41,42 21,69 n. s. 
Percento tuku – kaliperometria [%] 20,83 7,56 24,20 5,91 < 0,01 
Percento tuku – NIR [%] 24,93 5,17 20,21 4,93 < 0,001 
Pignetov index 30,09 19,28 32,32 18,34 n. s. 

 
Pri sledovaní vzťahu medzi pravidelnosťou konzumácie raňajok a hmotnostnou 

kategóriou sa ukázalo, že v kategórii nadhmotnosti a obezity raňajkuje pravidelne významne 
menej detí (45 %) v porovnaní s kategóriou normy a takmer 23 % neraňajkuje vôbec (p < 
0,05) (tab. 3). Raňajky sa považujú za najdôležitejšie jedlo dňa, najmä u detí. Ich 
vynechávanie a nepravidelnosť sa spája s vyššou mierou výskytu nadhmotnosti a obezity 
v detskom veku (2, 11, 12), ovplyvňujú aj sústredenosť, kognitívne funkcie a výkon počas 
vyučovania (13, 14).  
 
Tab. 3. Frekvencia vybraných ukazovateľov stravovacích zvyklostí podľa hmotnostných kategórií 

Výživové ukazovatele 
Hmotnostná kategória 

p Norma Nadhmotnosť a obezita 
n [%] n [%] 

Raňajky: 
pravidelné 38 63,4 10 45,5 

< 0,05 nepravidelné 20 33,3 7 31,8 
vôbec neraňajkujú 2 3,3 5 22,7 

Miesto obeda: 
v jedálni 49 83,0 5 23,8 

< 0,001 doma 9 15,3 15 71,4 
inde 1 1,7 1 4,8 

Spoločné stolovanie: 
každý deň 28 46,7 13 59,1 

< 0,01 cez víkendy 28 46,7 3 13,6 
takmer nikdy 4 6,6 6 27,3 

 
Miesto obeda potvrdilo štatistickú významnosť rozdielu pri porovnaní frekvencií 

v kategórii norma a nadhmotnosť/obezita (p < 0,001). V prvej kategórii sa deti stravujú 
prevažne v jedálni (83 %), v druhej kategórii obedujú najmä doma (71,4 %) (tab. 3). 
Obedovanie v školskej jedálni pôsobí ako výchovný faktor, úlohou tohto zariadenia je 
poskytnúť primeranú zdravú výživu v čase pobytu dieťaťa v škole (15). Pri stravovaní doma 
ide u detí zväčša o neskorší konzum obeda a môže dochádzať k zvýšenému príjmu či 
prejedaniu sa.  
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Frekvencia spoločného stolovania tiež ukázala štatistické rozdiely medzi hmotnostnými 
kategóriami (p < 0,01). V kategórií norma sa viac ako 92 % detí stretáva pri spoločnom stole 
buď každý deň alebo cez víkendy, len štyria jedinci nestolujú s rodinou vôbec. V kategórií 
nadhmotnosti až obezity vidíme, že okolo 60 % detí spoločne stoluje každý deň, 13,6 % cez 
víkendy a vôbec nestoluje okolo 27 % detí (tab. 3). Aj štúdia autora Sen (16) potvrdila 
protektívny charakter spoločného stolovania na výskyt nadhmotnosti a obezity u 12- až 16-
ročných detí. 

Tab. 4 ukazuje trvanie pohybových a sedavých aktivít detí za týždeň po rozdelení súboru 
do hmotnostných kategórií. Zistili sme signifikantne vyššiu mieru sedavých aktivít v súbore 
detí s nadhmotnosťou/obezitou (p < 0,01). Priemerné týždenné pohybové aktivity boli nízke, 
pričom v kategórii nadhmotnosť/obezita nevýznamne vyššie. Nedostatok pohybu v režime 
školských detí predstavuje závažný rizikový faktor pre ich optimálny vývin a zdravie. Je to 
globálny trend v životospráve detí a mladej populácie. Podobné výsledky boli publikované aj 
v slovenskej štúdii Gerovej et al. (17), kde sedavé aktivity vo voľnom čase žiakov základných 
škôl až štvornásobne prekračovali trvanie pohybových aktivít. Sedavých aktivít bolo v našom 
súbore signifikantne viac u chlapcov ako u dievčat (p < 0,001), chlapci trávia viac času pri 
počítači/tablete či televízií.  

Deti s nadhmotnosťou a obezitou spali o niečo menej hodín v porovnaní s neobéznymi 
deťmi, ako cez týždeň (9,3 vs. 9,1 h), tak aj počas víkendu (9,9 vs. 9,6 h). Tento rozdiel však 
nebol signifikantný (tab. 4). Trvanie spánku, ktorý je významným prvkom režimu dňa 
z hľadiska telesného vývinu a zdravia detí, bol v priemere v rámci odporúčaných hodnôt pre 
daný vek (18). 
 
Tab. 4. Priemerné trvanie režimových ukazovateľov podľa hmotnostných kategórií detí 

Režimové ukazovatele 
Hmotnostná kategória 

p Norma Nadhmotnosť a obezita 
x SD x SD 

Sedavá aktivita/ týždeň [h] 39,47 10,70 48,10 14,67 < 0,01 
Pohybová aktivita/ týždeň [h] 11,18 7,66 13,53 6,22 n.s. 
Spánok/ pracovný deň [h] 9,28 1,26 9,07 1,16 n.s. 
Spánok/víkendový deň [h] 9,87 1,74 9,6 2,1 n.s. 

 

Stupeň ukončeného vzdelania rodičov sledovaných detí je uvedený v tab. 5. Vzdelanie 
matky dosahovalo signifikantne odlišné frekvencie v dvoch hmotnostných kategóriách (p < 
0,05). V kategórii norma bolo viac matiek s vysokoškolským vzdelaním (26,7 %) 
a percentuálne menej matiek s nižším ako úplným stredoškolským vzdelaním (6,7 %). 
V kategórii nadhmotnosť/obezita sa nachádzala len jedna matka (4,5 %) s vysokoškolským 
vzdelaním a takmer 14 % matiek s nižším ako úplným stredoškolským vzdelaním. Pri 
vzdelaní otca sme tiež potvrdili rozdiely v dvoch hmotnostných skupinách detí (p < 0,05). 
I keď vysokoškolské vzdelanie otca sme u detí s nadhmotnosťou a obezitou nezistili, 
percentuálne viac otcov malo nižšie ako úplné stredoškolské vzdelanie v porovnaní 
s kategóriou norma (27,3 % vs. 10 %).  
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Štatisticky významné rozdiely sme pozorovali aj pri BMI matky po rozdelení do 
hmotnostných skupín. Deti v kategórii norma mali až 50 % matiek s normálnym BMI a 6,7 % 
matiek s vyšším BMI, indikujúcim nadhmotnosť a obezitu. Deti s nadhmotnosťou a obezitou 
mali viac matiek s nadhmotnosťou a obezitou – 41 %, pričom optimálne BMI malo len 27 % 
matiek. Percentuálne viac otcov detí s vyšším BMI bolo v kategórií nadhmotnosť/obezita 
v porovnaní s deťmi v norme, avšak tento rozdiel nebol signifikantný (tab. 6). 

 
Tab. 5. Ukončené vzdelanie rodičov podľa hmotnostných kategórií detí 

Ukončené vzdelanie 
Hmotnostná kategória 

p Norma Nadhmotnosť a obezita 
n [%] n [%] 

Matka:      
vysokoškolské 16 26,7 1 4,5 

< 0,05 stredoškolské s maturitou 17 28,3 11 50,0 
nižšie 4 6,7 3 13,6 

Otec:      
vysokoškolské 9 15,0 0 0,0 

< 0,05 stredoškolské s maturitou 21 35,0 8 36,4 
nižšie 6 10,0 6 27,3 
  
Zamestnanie a vzdelanie rodičov a ich BMI sú potvrdenými faktormi, ktoré vo vysokej 

miere vplývajú na somatický vývin detí (19). V štúdii Ševčíkovej et al. (20) vzdelanie 
a zamestnanie rodičov významne korelovalo s indikátormi výživového stavu (BMI 
a obvodové miery), najmä u chlapcov. Tieto socioekonomické faktory spolupôsobia so 
stravovacími a pohybovými návykmi v rodine, a tým podmieňujú priebeh somatického rastu 
a vývinu (9, 20). 

Limitujúcim faktorom v otázkach týkajúcich sa vzdelania, zamestnania a BMI rodičov, 
bola vysoká miera chýbajúcich odpovedí (30 – 48 %). 
 
Tab. 6. BMI rodičov podľa hmotnostných kategórií detí 

BMI rodičov 
Hmotnostná kategória 

p Norma Nadhmotnosť a obezita 
n % n % 

Matka:      
BMI – norma 30 50,0 6 27,3 < 0,001 BMI – nadhmotnosť a obezita 4 6,7 9 40,9 

Otec: 
BMI – norma 9 15,0 2 9,1 n.s. 
BMI – nadhmotnosť a obezita 22 36,7 11 50,0  
  
Asociáciu medzi zvyšujúcimi sa hodnotami parametrov obezity a prítomnosťou 

vybraných rizikových faktorov sme potvrdili aj použitím Pearsonovej korelačnej analýzy. 
Štatisticky významnú koreláciu so zvyšujúcimi sa parametrami obezity sme u chlapcov aj 
dievčat zistili pri obedovaní mimo jedálne, u dievčat malo významný vplyv aj vynechávanie 
raňajok. Zo socioekonomických faktorov malo významný vplyv na zvýšené telesné parametre 
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nízke vzdelanie matky aj otca. Nízke vzdelanie matky u chlapcov malo signifikantný súvis 
s viacerými zvýšenými ukazovateľmi obezity, avšak nízke vzdelanie otca u chlapcov 
významne korelovalo len s percentom tuku. Naopak, u dievčat sa vplyv nízkeho vzdelania 
matky potvrdil len pri WHR, avšak vzdelanie otcov významne korelovalo so všetkými 
telesnými parametrami, okrem telesnej výšky. BMI matky významne asociovalo so všetkými 
hodnotenými parametrami, v zmysle zvýšených hodnôt u chlapcov aj dievčat, ktorých matky 
mali BMI v pásme nadhmotnosti až obezity. BMI otca u chlapcov významne asociovalo len s 
ich telesnou výškou, naopak, u dievčat BMI otcov pozitívne korelovalo s viacerými 
parametrami obezity. 

 
Záver 

Výsledky práce potvrdili zvyšovanie hodnôt somatických parametrov, okrem telesnej 
výšky, i v našom súbore školopovinných detí. V porovnaní s minulými rokmi sledujeme 
zvyšovanie telesnej hmotnosti, obvodových mier a indexov, a to u oboch pohlaví. Zistili sme 
aj stúpajúci trend výskytu nadhmotnosti a obezity v detskej populácii.  

Podľa nášho hodnotiaceho kritéria, kde sme zohľadnili okrem percenta tuku aj BMI, 
nadhmotnosť a obezitu sme stanovili u 27 % detí (42 % chlapcov a 15 % dievčat). Prevalencia 
nadhmotnosti a obezity u chlapcov bola podľa všetkých hodnotiacich kritérií vyššia ako 
u dievčat. 

Pozorovaný trend nárastu hmotnosti v sledovaných vekových skupinách detí na 
Slovensku je obdobný ako v ďalších krajinách Európy a sveta, oproti predchádzajúcim 
dekádam je výraznejší a nepriaznivejší a zasluhuje si zvýšenú pozornosť ako v oblasti 
prevencie, tak aj v oblasti metodických postupov pri hodnotení nadváhy a obezity pri 
využívaní národných štandardov. 

Výsledky analýzy vzťahov medzi vybranými vonkajšími determinantmi a somatickými 
ukazovateľmi potvrdili v našom súbore významný vplyv behaviorálnych, socioekonomických 
a environmentálnych rizík v živote školských detí. 
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SKRYTÁ OBEZITA A RIZIKO VZNIKU HYPERTENZIE V MLADOM VEKU1 
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Nadhmotnosť a obezita je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov 
ohrozujúcich zdravie, ktorým sa dá predchádzať. Posúdenie miery obezity je stále široko 
diskutovaná otázka. Najrozšírenejším kritériom je index telesnej hmotnosti (BMI), ktorý je 
v skutočnosti modifikáciou indexu, ktorý v polovici 19. storočia zaviedol Quétellet (1). 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča jednotnú klasifikáciu BMI pre dospelých 
mužov a ženy pre všetky vekové skupiny (2). Jej stanovisko sa opiera o výsledky rozsiahlych 
prospektívnych a retrospektívnych štúdií z celého sveta, podľa ktorých hodnota BMI ≥ 25 
predstavuje zvýšené a BMI ≥ 30 vysoké riziko vzniku chronických, najmä kardio-
metabolických ochorení. Pri vzniku metabolických komplikácií obezity má však väčší 
význam rozloženie a podiel telesného tuku než samotná hmotnosť vo vzťahu k telesnej výške 
(3). Nevýhodou indexu BMI je, že nerozlišuje medzi aktívnou telesnou hmotou a podielom 
tukovej zložky. Nízka špecificita indexu BMI, najmä u mužov v rozpätí (≥ 25 < 30), je aj 
jedným z dôvodov nesprávneho odhadu rizika vzniku kardio-metabolických ochorení u tých 
osôb (športovci, ženy s gracilnou telesnou konštitúciou), ktorých telesné zloženie nie je 
z hľadiska podielu aktívnej hmoty a tuku vyvážené (3 – 6). Napriek tomu zostalo 
posudzovanie stupňa obezity rovnaké i v neskorších (7), dokonca aj v najnovších 
aktualizovaných odporúčaniach WHO (8) okrem ázijských populácií, pre ktoré boli navrhnuté 
nižšie hodnoty BMI už v roku 2004 (9). Spojenie obezity a hypertenzie je aj na Slovensku 
dostatočne dokumentované (10 – 12), ale zatiaľ chýbajú údaje o riziku jej výskytu pri 
normálnej alebo miene zvýšenej hmotnosti.  

Cieľom práce bolo: 
− Overiť spoľahlivosť kritéria BMI pri identifikácii normálnej hmotnosti a obezity. 
− Porovnať frekvenciu výskytu nadmernej hmotnosti a obezity na základe BMI a obsahu 

telesného tuku u mladých dospelých mužov a žien.  
                                                           
1 Štúdia bola podporená grantmi: VEGA 2/0160/17 a APVV-0348-12. 
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− Zistiť prevalenciu zvýšených a vysokých hodnôt krvného tlaku (TK). 
− Zistiť, akú mieru rizika predstavuje skrytá obezita pri vzniku hypertenzie.  

 
Súbor a metodika 

V súbore bolo 158 zdravých mužov a 405 žien vo veku 18 – 29 rokov (x = 20,5 ± 1,8 r.). 
Vyšetrenia sa uskutočnili na bratislavských stredných a vysokých školách, 
v internátoch, v laboratóriu ÚNPF SAV a boli schválené Etickou komisiou Prírodovedeckej 
fakulty UK. Antropometrické parametre sme merali štandardnou technikou (antropometer, 
decimálna váha, meracie pásmo, Harpendenský kaliper) odporúčanými metódami (13). 
Z nameraných hodnôt (telesná výška, telesná hmotnosť, obvod brucha) sme vypočítali 
príslušné indexy: BMI, relatívny obvod brucha, Conicity index (kónický index).  

 Relatívny obvod brucha (ROB) = obvod brucha / telesná výška * 100 

 Conicity index (CI) = obvod brucha / [0,109 √(hmotnosť / výška)] (14) 

Obsah telesného tuku (%) sme počítali z hrúbok štyroch kožných rias (HKR): biceps, 
triceps, subscapulare, suprailiacale a z denzity tela osobitne u mužov a žien (15).  

 Percento tuku = [(4,95/Denzita) – 4,5] * 100 

Výpočet denzity tela pre mužov a ženy (16): 

Muži = (1,1610 – 0,0632) * log 4 kožných rias 

Ženy = (1,1581 – 0,0720) * log 4 kožných rias 

Vo veku 18 – 29 rokov je prijateľný podiel tuku v tele < 20 % (muži), < 33 % (ženy). 
Obezita: muži  25, ženy  39 (17). 

Typ obezity sme určovali súčasne na základe kombinácií BMI a percenta tuku, z ktorých 
sme utvorili 5 podskupín: 

1. Primeraní (proporcionálni): BMI < 25 + percento tuku < 20 % (muži), < 33 % (ženy).  
2. Zdanlivá obezita: BMI  25 + percento tuku < 20 % (muži), < 33 % (ženy). 
3. Skrytá obezita: BMI < 25 + percento tuku  20 % (muži),  33 % (ženy). 
4. Nadmerná hmotnosť: BMI  25 < 30 + percento tuku  20 < 25 % (muži), resp.  33 < 

39 % (ženy). 
5. Obezita: BMI  30 + percento tuku  20 % (muži),  33 % (ženy). 

Krvný tlak sme merali oscilometrickou technikou (Omron), pričom sme dodržiavali 
odporúčania a klasifikáciu ESH / ESC (18): 

Optimálny TK:   < 120 / < 80 mmHg 
Normálny TK:   120 - 129 / 80 – 84 mmHg 
Vysoký normálny TK:  130 – 139 / 85 – 89 mmHg  
Hypertenzia:   ≥ 140 / ≥ 90 mmHg 
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Štatistické hodnotenie 
Dáta sme spracovali v programe Statgraphics VII. Vypočítali sme koeficienty 

determinácie (CD), akou mierou sa antropometrické parametre podieľajú na variabilite TK. 
Významnosť rozdielov medzi mužmi a ženami v priemerných hodnotách antropometrických 
parametrov a TK sme testovali T-testami, rozdiely v prevalencii typov obezity, vo výskyte 
vysokého normálneho tlaku a hodnôt na úrovni hypertenzie sme testovali χ kvadrátom. Okrem 
toho sme urobili odhad rizika (RR – relatívne riziko) vzniku hypertenzie v podskupinách 
podľa typu obezity.  

 
Výsledky 

Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky základných antropometrických parametrov, 
ako aj príslušných indexov, sú uvedené v tab. 1. S výnimkou hrúbok kožných rias a percenta 
tuku v tele boli hodnoty všetkých ukazovateľov významne vyššie u mužov. Muži mali aj 
významne vyššie hodnoty TK, ale pomalšiu srdcovú frekvenciu. 
 
Tab. 1. Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky (SD) základných antropometrických parametrov, indexov 
a krvného tlaku. 

 
Muži  Ženy  

Priemer SD Priemer SD 
Vek (roky) 21,1 2,59 20,2 1,40 
Telesná výška (cm) 181,2 5,77 166,9 6,24 
Telesná hmotnosť (kg) 77,9 11,83 59,5 9,13 
Obvod brucha (cm) 86,4 10,41 72,3 8,58 
HKR_biceps (mm) 6,0 3,70 7,7 3,12 
HKR triceps (mm) 10,2 4,87 17,8 6,31 
HKR subscapulare (mm) 12,7 7,36 14,2 5,95 
HKR suprailiacare (mm) 12,2 8,16 15,2 6,70 
Index telesnej hmotnosti (kg/m2) 23,7 3,45 21,3 2,87 
Percento tuku 16,2 5,29 28,5 5,00 
Index Conicity 1,21 0,09 1,11 0,09 
Relatívny obvod brucha 47,7 5,71 43,3 5,01 
Systolický TK (mmHg) 127,5 11,29 124,0 11,98 
Diastolický TK (mmHg) 78,1 8,65 76,9 8,70 

 
V zastúpení podľa kategórií BMI boli významné rozdiely medzi mužmi a ženami. 

Nadmernú hmotnosť spolu s obezitou mala viac ako tretina mužov a len necelých 10 % žien. 
Na druhej strane až 14 % žien a 3 % mužov malo neprimerane nízku hmotnosť. V prevalencii 
v kategóriách podľa podielu tuku boli tiež významné rozdiely medzi pohlaviami, avšak 
opačného charakteru, pričom vôbec nezodpovedali kategóriám BMI. Nadmerný podiel tuku 
malo 20 % mužov a takmer 40 % žien, nízky podiel tuku malo 10 % mužov a len 4 % žien 
(tab. 2). 

Tieto diskrepancie sú dôkazom skutočnosti, že aj pri nadmernej hmotnosti podľa BMI 
môže mať značná časť mužov (54 %) primeraný podiel tuku v tele (zdanlivá obezita) a pri 
normálnej hmotnosti majú niektorí muži (4 %) vysoký podiel tuku (skrytá obezita), ktorej bol 
častejší výskyt (33 %) zaznamenaný u žien (obr. 1). Pri nadhmotnosti (BMI  25 < 30) malo 
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korešpondujúci podiel tuku len 37 % mužov (u 54 % bol podiel tuku normálny, u 9 % 
zodpovedal obezite) a 62 % žien, pričom u 34 % bol podiel tuku na úrovni obezity. Pri BMI  
30 (obezita) malo 86 % mužov obezite zodpovedajúci podiel tuku ( 25 %) a všetky ženy ( 
40 %). Celkovo bolo podľa BMI obéznych 4,4 % mužov a len 1,2 % žien, zatiaľ čo kritérium 
percenta tuku identifikovalo 5,8 % obéznych mužov a 4,2 % obéznych žien. Výskyt všetkých 
typov obezity ilustruje obr. 2.  
 
Tab. 2. Zastúpenie mužov a žien v kategóriách BMI a percenta tuku 

 BMI  Percento tuku 

 Muži (%) Ženy (%)   Muži (%)  Ženy (%) 

< 18,5  3,2 14,1 nízke < 10 9,7 < 20  4,4 

18,5 – 24,9 65,2 76,8 prijateľné 10 – 19,9 70,3 20 - 33 56,5 

25 – 29,9 27,2  7,9 nadmerné 20 – 24,9 14,2 33 - 39,9 34,8 

 30  4,4  1,2 obezita  25 5,8 ≥ 40  4,2 

 

Obr. 1. Zastúpenie probandov s normálnym a nadmerným podielom tuku v rámci podskupín podľa BMI 
 

Na variabilite krvného tlaku má najväčší podiel percento tuku v tele. U žien sa takmer 
rovnakou mierou uplatňuje aj Conicity index. BMI má v porovnaní s týmito ukazovateľmi len 
oveľa menší vplyv na hodnoty TK a nelíši sa od samotnej hmotnosti (obr. 3).  

Normálne hodnoty TK mala polovica mužov a 63 % žien. Muži so zdanlivou obezitou 
mali rovnako často zvýšený TK ako muži s normálnou hmotnosťou. Pri skrytej obezite malo 
normálny TK len 20 % mužov a 40 % malo hodnoty TK na úrovni hypertenzie, všetci obézni 
mali buď vysoký normálny TK (43 %), alebo na úrovni hypertenzie (57 %). U žien bola 
dokonca prevalencia vysokých hodnôt TK o niečo vyššia v podskupinách s nadhmotnosťou 
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(68 %) v porovnaní s obéznymi (60 %). Rozdiel medzi podskupinami s primeranou 
hmotnosťou a percentom tuku v porovnaní so skrytou obezitou predstavoval 10 % (obr. 4).  

 

Obr. 2. Celkový výskyt rôznych typov obezity u mužov a žien 

 

Obr. 3. Koeficienty determinácie antropometrických parametrov, CI (Conicity index),  
ROB (relatívny obvod brucha) a percenta tuku vo vzťahu k hodnotám TK 

 
V porovnaní s normálnou hmotnosťou aj percentom tuku predstavujú všetky typy obezity 

významne zvýšené riziko vzniku hypertenzie. Pri zdanlivej obezite alebo nadhmotnosti je 
však u mužov toto riziko relatívne nižšie v porovnaní s obezitou spojenou s vysokým 
podielom tuku. U žien je riziko pri nadhmotnosti a obezite rovnaké (obr. 5). 
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Obr. 4. Prevalencia vysokých hodnôt TK v podskupinách podľa typu obezity (OB) 

 

Obr. 5. Relatívne riziko vzniku hypertenzie pri rôznych typoch obezity (OB) 
 
Diskusia 

Priemerné hodnoty telesnej výšky a hmotnosti zodpovedajú údajom najstaršej vekovej 
skupiny (18-ročných) z Celoštátneho antropometrického prieskumu z roku 2011 (18), čo 
svedčí o tom, že výber probandov do štúdie uspokojivo reprezentuje mladú populáciu 
Slovenska.  

Hodnotenie prevalencie obezity do značnej miery závisí od zvoleného kritéria. Podľa 
klasifikácie BMI malo 14 % žien neprimerane nízku hmotnosť a len 1,2 % bolo obéznych. 
Prevalencia obezity vrátane nadhmotnosti u mužov bola trojnásobná oproti ženám. 
Neprimerane vysoký podiel tuku malo takmer 40 % žien, čo je dvojnásobok v porovnaní s 
mužmi, pričom 1/3 z nich mala normálnu hmotnosť. Fenomén skrytej obezity bol desaťkrát 
častejší u žien, zdanlivá obezita zasa prevládala (viac než 50 %) u mužov, ale len jedna žena 
mala BMI  25 a súčasne normálne percento tuku  33. Telesná stavba dospelých mladých 
mužov a žien sa odlišuje, a preto by sa na hodnotenie obezity nemali používať tie iste hranice 
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hodnôt BMI pre obe pohlavia. Aktívna telesná hmota vo vzťahu k telesnej výške má vyššiu 
hmotnosť u mužov (20). Najväčšie diskrepancie sa ukázali v kategórii nadhmotnosti, ktorá 
významne podhodnocuje skutočnú prevalenciu nadhmotnosti, resp. obezity u žien, ak by sa 
bral do úvahy aj obsah tuku. Polovica mužov spadajúca do tejto kategórie však mala 
normálny alebo nízky obsah tuku.  

Obsah tuku v tele má aj väčší podiel na variabilite hodnôt TK a významne prispieva k 
lepšiemu odhadu kardiovaskulárneho rizika (4). Podobne ako zistili Romero-Corral et al, 
Kruschitz et al. a Heo et al. (21 – 23), aj v našej štúdii sa potvrdila vyššia senzitivita indexu 
BMI v kategórii BMI > 30, v ktorej malo 86 % mužov a 100 % žien percento tuku  25 %, 
resp.  40 %. Okrem percenta tuku mal u žien vysokú prediktívnu hodnotu na TK aj index 
Conicity. 

Zisťovanie telesného zloženia nepatrí zatiaľ k štandardným vyšetreniam v 
epidemiologických ani klinických štúdiách s veľkým počtom skúmaných osôb, a preto index 
BMI bude naďalej patriť k zlatému štandardu hodnotenia telesnej hmotnosti. Možno 
predpokladať, že objektívnejšie údaje o prevalencii nadmernej hmotnosti a obezity by sa dali 
získať použitím osobitných kritérií BMI zohľadňujúcich pohlavie (odlišnú telesnú stavbu 
mužov a žien), ako to už bolo aj v minulosti navrhnuté (24).  

 
Závery 

Index telesnej hmotnosti a telesné zloženie majú diferencovaný dopad na odhad podielu 
rizika vzniku hypertenzie u mužov a žien. U mužov sa riziko zvyšuje pri BMI  30, resp. pri 
percente tuku  20 %, kým u žien je toto riziko významne zvýšené už pri BMI  25, resp. pri 
percente tuku  33 %. 

Skrytá obezita sa častejšie vyskytovala u žien, ale väčší vplyv na hodnoty krvného tlaku 
sme zaznamenali u mužov. 
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ENVIRONMENTÁLNA EXPOZÍCIA ORGANOCHLÓROVANÝM PESTICÍDOM 
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Organochlórované pesticídy patria do skupiny perzistentných organických polutantov 
(POPs). Ako sa uvádza už v ich názve, POPs sú látky perzistentné, to znamená, že v prostredí 
prežívajú dlhodobo v dôsledku ich pomalého rozkladu. Medzi ich ďalšie charakteristiky patrí 
schopnosť bioakumulovať sa v potravinovom reťazci, prenos v prostredí na veľké 
vzdialenosti a široké spektrum negatívnych účinkov na ľudské zdravie, vrátane vplyvu na 
endokrinný systém, imunitu, neurobehaviorálny vývoj a na rast organizmu. 

V súčasnosti narastá počet dôkazov o škodlivom vplyve POPs na sluchový aparát. Vzťah 
medzi expozíciou POPs a poškodením sluchu bol popísaný pre polychlórované bifenyly 
(PCB) a ich metabolity u zvierat (1, 2, 3), i u človeka (4, 5, 6). Ďalšou skupinou látok 
patriacich medzi POPs s popísaným vplyvom na sluch sú brómované spomaľovače horenia 
(7, 8). Údaje o ototoxicite organochlórovaných pesticídov sú obmedzené na štúdiu na 
zvieratách, ktorá zistila ototoxický vplyv expozície hexachlórbenzénu (HCB) u potkanov (9).  

Hlavným cieľom našej štúdie bolo preskúmať hypotézu, že expozícia vybraným 
organochlórovaným pesticídom HCH, HCB, DDT a DDE má vzťah k funkcii sluchového 
aparátu u detí, podobne, ako sme to zistili pre expozíciou PCB (10, 11). Ďalej sme chceli 
zistiť, či načasovanie expozície (prenatálna vs. postnatálna expozícia) môže mať vplyv na 
smer vzťahu medzi expozíciou organochlórovaným pesticídom a sluchom v detskej populácii.  

 
Materiál a metódy  

V rokoch 2002 – 2004 sme založili prospektívnu kohortu detí v regióne Michalovce na 
východnom Slovensku (N = 811). Deti sledujeme od narodenia opakovane, v súčasnosti 
dosahujú vek 11 – 12 rokov. Deti sme vyšetrili vo veku 6, 16 a 45 mesiacov v pediatrickej 

                                                 
1 Práca bola finančne podporená grantmi NIH # R01-CA96525, R03 TW007152, p30ES001247, 
K12ES019852 a národnými projektmi APVT-21-016804, APVV-0571-12, APVV-0444-11 a SK-IT-0040-
08. 
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ambulancii. Pri pôrode sme získali vzorku pupočníkovej krvi a pri opakovaných vyšetreniach 
vzorku venóznej krvi a zároveň matky vyplnili dotazníky zamerané na vybrané 
environmentálne faktory, stravovanie, životný štýl a základné demografické údaje. V krvnom 
sére detí sme stanovili koncentrácie vybraných PCB a organochlórovaných pesticídov (HCB, 
α-, β-, γ-HCH, DDE a DDT) metódou vysoko rozlišovacej plynovej chromatografie 
s detekciou záchytu elektrónov (HR-GC/μECD). Koncentrácie organochlórovaných zlúčenín 
sme prepočítali na g lipidov, ktoré sme stanovili metódou enzýmovej sumácie. Vo veku 45 
mesiacov boli deti okrem pediatra vyšetrené aj ORL špecialistom, ktorý vyšetril sluchový 
orgán pomocou tympanometrie, audiometrie a zmeral otoakustické emisie (OAE) prístrojom 
Echoport ILO292 (Otodynamics Ltd. Hartfield, UK). Pri hodnotení vzťahu medzi expozíciou 
jednotlivým organochlórovaným pesticídom a funkciou sluchu u detí sme s cieľom 
minimalizovať skresľujúci efekt ostatných organochlórovaných zlúčenín prítomných v sére 
použili metódu výpočtu Benchmark koncentrácie, kde sme hodnotili vplyv konkrétneho 
pesticídu na sluch zvlášť a tiež v prítomnosti ostatných organochlórovaných zlúčenín. Údaje 
sme spracovali v štatistickom programe SPSS v.19. 

 
Výsledky 

V súbore bolo 175 dievčat a 175 chlapcov. Viac matiek malo stredoškolské vzdelanie bez 
maturity a nižšie (167 matiek / 52 %). Väčšina matiek (84 %) bolo mladších ako 30 rokov, 
rómske etnikum predstavovalo 16 % súboru (55 subjektov), viac ako polovica detí bola 
dojčená do 6 mesiacov (54 %; tab. 1). 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru 

  n (%) 

Pohlavie detí Chlapec 175 (50) 
Dievča 175 (50) 

Vzdelanie matky SŠ bez maturity a nižšie 167 (52) 
SŠ s maturitou a vyššie 157 (48) 

Vek matky  30 rokov 293 (84) 
> 30 rokov 58 (16) 

Etnikum Rómske 55 (15) 
Majoritné 296 (85) 

Dojčenie 
Žiadne 12 (3) 

1 – 6 mesiacov 190 (54) 
> 6 mesiacov 146 (43) 

 
Zistili sme, že amplitúdy otoakustických emisií boli v každom čase merania expozície 

(pôrod, 6-, 16- a 45-mesiacov) vo významnom vzťahu k expozícii organochlórovaným 
zlúčeninám (p < 0,001). Obr. 1 a 2 zobrazujú hodnoty regresných koeficientov β vzťahu 
medzi expozíciou a amplitúdami OAE pre jednotlivé hodnotené frekvencie zvukového 
signálu a jednotlivé organochlórované látky. Vyššia prenatálna expozícia HCB, β-HCH, DDE 
a PCB153 bola v pozitívnom vzťahu k OAE meraným postnatálne pre väčšinu meraných 
frekvencií signálu; pre DDT sme zistili pri nízkych frekvenciách negatívny vzťah s OAE (obr. 
1).  
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Obr. 1. Hodnoty regresných koeficientov vzťahu medzi prenatálnou expozíciou organochlórovaným látkam 

a veľkosťou amplitúdy otoakustických emisií pri jednotlivých frekvenciách. 
 

 
 

Obr. 2. Hodnoty regresných koeficientov vzťahu medzi expozíciou organochlórovaným látkam vo veku 45 
mesiacov a veľkosťou amplitúdy otoakustických emisií pri jednotlivých frekvenciách. 

 
Naopak, postnatálna expozícia organochlórovaným zlúčeninám bola v negatívnom vzťahu 

k OAE u detí (obr. 2, zobrazená je expozícia vo veku 45 mesiacov). Negatívny vzťah medzi 
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expozíciou a amplitúdami OAE sme zistili pre postnatálnu expozíciu meranú v každom 
časovom období po narodení – vo veku 6-, 16- a 45 mesiacov. 

 
Diskusia a závery 

Potvrdili sme hypotézu, že environmentálna expozícia organochlórovaným pesticídom má 
vzťah k funkcii sluchového orgánu u detí, podobne ako je to pri environmentálnej expozícii 
polychlórovaným bifenylom (10, 11). Ako marker sluchových funkcií sme použili vyšetrenie 
otoakustických emisií, ktoré nám hovorí špecificky o možnom poškodení vnútorného ucha, 
a to konkrétne o funkcii vonkajších vláskových buniek kochley. Zistili sme, že smer vzťahu 
medzi expozíciou organochlórovaným pesticídom a amplitúdami OAE je závislý od 
načasovania expozície – prenatálna expozícia mala opačný smer účinku ako expozícia 
postnatálna. Predpokladáme, že zmena smeru vzťahu môže byť čiastočne spôsobená aj 
vysokým nárastom expozície postnatálne ako následku dojčenia. V predchádzajúcej práci sme 
zistili, že následkom dojčenia je expozícia organochlórovaným zlúčeninám vo veku 6 
mesiacov až dvojnásobná v porovnaní s expozíciou prenatálnou (12). Možný spôsob účinku 
expozície POPs na sluchový orgán nie je v súčasnosti známy, predpokladá sa možný vplyv 
oxidačného stresu, ktorého úloha bola popísaná pri rôznych stavoch poškodenia sluchu (13).  

 
Literatúra 
1. Goldey ES, Kehn LS, Lau C, Rehnberg GL, Crofton KM. Developmental exposure to polychlorinated 

biphenyls (Aroclor 1254) reduces circulating thyroid hormone concentrations and causes hearing deficits in 
rats. Toxicol Appl Pharmacol, 1995; 135(1): 77-88.  

2. Crofton KM, Kodavanti PR, Derr-Yellin EC, Casey AC, Kehn LS. PCBs, thyroid hormones, and ototoxicity 
in rats: crossfostering experiments demonstrate the impact of postnatal lactation exposure. Toxicol Sci, 
2000; 57: 131-140. 

3. Lilienthal H, Heikkinen P, Andersson PL, van der Ven LT, Viluksela M. Auditory effects of developmental 
exposure to purity-controlled polychlorinated biphenyls (PCB52 and PCB180) in rats. Toxicol Sci, 2011; 
122(1): 100-111.  

4. Grandjean P, Weihe P, Burse VW, Needham LL, Storr-Hansen E, Heinzow B, Debes F, Murata K, 
Simonsen H, Ellefsen P, Budtz-Jørgensen E, Keiding N, White RF. Neurobehavioral deficits associated with 
PCB in 7-year-old children prenatally exposed to seafood neurotoxicants. Neurotoxicol Teratol, 2001; 23(4): 
305-317. 

5. Trnovec T, Sovčíková E, Hustak M, Wimmerová S, Kočan A, Jurečková D, Langer P, Palkovičová L, 
Drobná B. Serum PCB concentrations and cochlear function in 12-year-old children. Environ Sci Technol, 
2010; 44: 2884-2889. 

6. Min JY, Kim R, Min KB. Serum polychlorinated biphenyls concentrations and hearing impairment in 
adults. Chemosphere, 2014; 102: 6-11. 

7. Lilienthal H, van der Ven LT, Piersma AH, Vos JG. Effects of the brominated flame retardant 
hexabromocyclododecane (HBCD) on dopamine-dependent behavior and brainstem auditory evoked 
potentials in a one-generation reproduction study in Wistar rats. Toxicol Lett, 2009; 185: 63-72. 

8. Poon E, Powers BE, McAlonan RM, Ferguson DC, Schantz SL. Effects of developmental exposure to 
polychlorinated biphenyls and/or polybrominated diphenyl ethers on cochlear function. Toxicol Sci, 2011; 
124: 161-168. 

9. Hadjab S, Maurel D, Cazals Y, Siaud P. Hexachlorobenzene, a dioxin-like compound, disrupts auditory 
function in rat. Hear Res, 2004; 191: 125-134. 

10. Trnovec T, Sovčíková E, Husťák M, Wimmerová S, Kočan A, Jurečková D, Langer P, Palkovičová L, 
Drobná B. Exposure to polychlorinated biphenyls and hearing impairment in children. Environ Toxicol 
Pharmacol, 2008; 25: 183-187. 

11. Jusko TA, Sisto R, Iosif AM,Moleti A,Wimmerová S, Lancz K, Tihányi J, Sovčíková E, Drobná B, 
Palkovičová L, Jurečková D, Thevenet-Morrison K, VernerMA, Sonneborn D, Hertz-Picciotto I, Trnovec T. 



286 
 

Prenatal and postnatal serum PCB concentrations and cochlear function in children at 45 months of age. 
Environ Health Perspect, 2014; 122: 1246-1252. 

12. Lancz K, Hertz-Picciotto I, Jusko TA, Murínová Ľ, Wimmerová S, Šovčíková E, Dedík L, Strémy M, 
Drobná B, Farkašová D. Duration of breastfeeding and serum PCB-153 concentrations in children. Environ 
Res, 2015; 136: 35-39.  

13. Tabuchi K, Nishimura B, NakamagoeM, Hayashi K, Nakayama M, Hara A. Ototoxicity: mechanisms of 
cochlear impairment and its prevention. Curr Med Chem, 2011; 18: 4866-4871. 



287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIESKUM O NÁVYKOVÝCH LÁTKACH U ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL 
(ESPAD) NA SLOVENSKU ZA ROK 2015 

 
 

J. Hamade1, H. Janechová1, A. Nociar2 

1Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  

 
 
 

Školské prieskumy patria medzi kľúčové indikátory, ktorých sledovanie na národnej 
úrovni členských krajín EÚ podporuje Európske monitorovacie centrum pre drogy v 
Lisabone. K školským prieskumom tohto druhu patrí aj ESPAD – Projekt európskeho 
školského prieskumu o alkohole a iných drogách (European School Survey Project on 
Alcohol and other Drugs), ktorý sa na Slovensku konal po šiesty raz na jar roku 2015. 

Cieľom prieskumu ESPAD je získať porovnateľné informácie o užívaní legálnych a 
nelegálnych drog u európskej mládeže vo veku 16 rokov. Na Slovensku sa tento prieskum 
hneď od začiatku vykonával u študentov všetkých ročníkov všetkých typov stredných škôl 
a po predĺžení povinnej školskej dochádzky aj v deviatych ročníkoch základných škôl. 

Ďalšími čiastkovými cieľmi prieskumu ESPAD v roku 2015 bolo aj skúmanie rizikového 
správania študentov v súvislosti s rodinným zázemím a psychickou zraniteľnosťou, ako aj 
s výskytom šikanovania a agresivity v školách, a skúmanie problémov s alkoholom a ich 
analyzovanie vo vzťahu nezákonným drogám.  

 
Metodika 

Prieskum sa zrealizoval ako predchádzajúce roky dotazníkovou metódou. Zber údajov 
prebehol v dňoch 23. až 27. 3. 2015 a podieľali sa na ňom pracovníci odborov hygieny detí 
a mládeže jednotlivých RÚVZ v SR.  

Zadávanie dotazníkov, kontrolu a spracovanie údajov a kontakt s medzinárodnými 
koordinátormi koordinoval vedúci katedry psychológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave doc. 
PhDr. Alojz Nociar, CSc., ktorý je hlavným výskumníkom slovenskej časti projektu ESPAD. 

Dotazník bol administrovaný v triedach skupinovo ako anonymný, pričom žiaci a študenti 
s ním dostali vždy prázdnu obálku, do ktorej vyplnený dotazník bez osobných identifikačných 
údajov vložili, zalepili ju a odovzdali asistentovi z RÚVZ ako vedúcemu prieskumu. Zber 
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údajov prebiehal podľa možnosti v škole naraz v tých triedach, na ktorých sa dohodli asistenti 
vykonávajúci prieskum s riaditeľmi škôl. Priemerný čas trvania zberu údajov v jednej triede 
bol približne 43 minút. Na prieskume sa zúčastnilo 10 033 žiakov a študentov (z toho 5 180 
chlapcov a 4 853 dievčat) (tab. 1 a 2). Pre štatistické spracovanie sme použili program SPSS.  

 
Tab. 1. Počty dotazníkov ESPAD zaradených do databázy od roku 1995 do 2015  
Roky/počty dotazníkov Chlapci Dievčatá Spolu 
1995 4 516  3 763 8 279 
1999 3 715 4 260 7 975 
2003 4 976 6 311 11 287 
2007 5 404 5 387 10 791 
2011 5 971 5 274 11 245 
2015 5 180 4 853 10 033 
1995 – 2015  29 762 29 848 59 610 

 
Tab. 2. Celkový rámec výberu z roku 2015 – základný súbor 
Typy škôl Počty škôl Počty tried 
Základné školy 2 188 2 279 
4-ročné gymnáziá 233 2 125 
8-ročné gymnáziá 156 1 066 
Stredné odborné školy 4/5-ročné 440 4 756 
Stredné odborné školy 3-ročné 268 1 986 
Spolu 3 285 12 212 

 
Výsledky a diskusia 

1. Porovnanie podľa pohlavia  
 

 
Obr. 1. Päť a viac dávok alkoholu 3- a viackrát za uplynulých 30 dní – porovnanie podľa pohlavia 
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Nárazové pitie je veľmi rizikové zo zdravotného hľadiska. Pri porovnaní odpovedí na 
otázku užitia vyšších dávok alkoholu 3- a viackrát za posledný mesiac sa kontinuálne 
zvyšoval ako počet študentov, tak študentiek, ktorí sa kladne vyjadrili (obr. 1). Až v roku 
2015 badať pokles percenta študentov, uvádzajúcich nadmerné pitie v krátkom časovom 
úseku. 

 
Obr. 2. 1 až 5 alebo viac cigariet denne počas predchádzajúcich 30 dní – porovnanie podľa pohlavia 

 

 
Obr. 3. Marihuana alebo hašiš 1- a viackrát počas celého života – porovnanie podľa pohlavia 

 
Čo sa týka fajčenia, v sledovaných rokoch badať nárast počtu fajčiarok, ktoré dosiahli 

takmer úroveň chlapcov. Podobne ako pri alkohole, aj tu vidíme prvý pokles počtu fajčiacich 
chlapcov a dievčat (s výnimkou roku 2007 u chlapcov) až v roku 2015 (obr. 2).  
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V otázke zneužívania nelegálnej drogy – marihuany bol badateľný nárast jej konzumentov 
u oboch pohlaví do roku 2007 a u dievčat do roku 2011, odkedy sa veľmi mierne začal 
znižovať počet jej užívateľov (obr. 3).  

 
2. Porovnanie podľa typu školy  
V otázke nárazového pitia najvyššie percento počas sledovaných rokov tvorili študenti 

stredných učňovských škôl a tesne za nimi študenti stredných odborných škôl (obr. 4). 

Obr. 4. 5 a viac dávok alkoholu 3 a viackrát za uplynulých 30 dní – porovnanie podľa typu školy 

 
Obr. 5. Marihuana alebo hašiš 1- a viackrát počas života – porovnanie podľa typu školy 

 
Čo sa týka užitia marihuany, počet jej užívateľov s rokmi kontinuálne narastal, a rovnako 

ako pri alkohole, najvyššie percento užívateľov tvoria študenti stredných učňovských škôl a 
študenti stredných odborných škôl. U študentov gymnázií badať podobný trend, avšak 
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s nižším percentom študentov. Až v roku 2015 dochádza k miernemu poklesu užívateľov (s 
výnimkou študentov stredných učňovských škôl) (obr. 5). 

 
Obr. 6. LSD a halucinogény 1- a viackrát počas života – porovnanie podľa typu školy 

 
Užívanie halucinogénnych látok typu LSD a pod. bolo najvyššie v rokoch 2007 a 2011, 

postupne v roku 2015 badať pokles u študentov všetkých typov stredných škôl (obr. 6).  
 
3. Porovnanie podľa úplnosti rodiny  

Obr. 7. Celoživotný výskyt fajčenia marihuany 1- alebo viackrát – porovnanie podľa úplnosti rodiny 

V najvyššom počte uviedli zneužívanie marihuany študenti pochádzajúci z pozmenených 
alebo neúplných rodín (obr. 7). Trend postupného nárastu s kulmináciou v rokoch 2007 a 
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2001 a poklesu v roku 2015 je podobný ako pri zneužívaní iných nelegálnych návykových 
látok. 
 

 
Obr. 8. Pravidelné fajčenie: 1 – 5 a viac cigariet denne – porovnanie podľa úplnosti rodiny 

 
Čo sa týka fajčenia, od roku 1995 vzrastal počet konzumentov tabaku až do roku 2011 (s 

výnimkou roku 2007 v rámci úplných a neúplných rodín) a v roku 2015 vidno vo všetkých 
troch prípadoch značný pokles fajčiarov (obr. 8).  

 

 
Obr. 9. 5 a viac dávok alkoholu za sebou 3 a viackrát za 30 dní – porovnanie podľa úplnosti rodiny 
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V otázke nárazového pitia je rovnaký trend ako pri zneužívaní tabaku, ale pokles 
konzumentov alkoholu v roku 2015 nie je taký výrazný ako pri fajčiaroch (obr. 9).  

 
Záver  

Výsledky prieskumu ESPAD v roku 2015 preukázali, že celoživotná prevalencia 
konzumentov legálnych drog u študentov prvých až štvrtých ročníkov stredných škôl sa oproti 
stavu z roku 2003 podstatne nezmenila až do roku 2011. Stierajú sa rozdiely v pravidelnom 
fajčení medzi chlapcami a dievčatami.  

Nepriaznivý faktor predstavuje konzumácia alkoholu, kde rovnako u chlapcov ako 
u dievčat od roku 1995 do roku 2015 stúplo množstvo vypitého alkoholu, no najmä vo forme 
destilátov. Porovnania medzi jednotlivými typmi škôl ukázali, že vo vyššom percente 
zneužívajú legálne drogy študenti SOŠ a SOU. Až v roku 2015 je prvýkrát badateľný pokles 
užívania legálnych drog u študentov všetkých typov škôl. V roku 2015 dochádza aj k zníženiu 
počtu konzumentov marihuany, s výnimkou študentov SOU. Dievčatá konzumujú viac 
legálnych aj nelegálnych drog ako ich rovesníčky pred dvadsiatimi rokmi, a zároveň užívajú o 
niečo menej drog ako chlapci, azda s výnimkou trankvilizérov a sedatív, či pitia alkoholu 
spolu s tabletami.  

Okrem vzdelanostnej úrovne rodičov, ktorej vplyv na konzumáciu drog je dosť slabý, 
významnejší vplyv má kompletnosť rodiny popri ďalších charakteristikách súvisiacich s jej 
finančným a celkovým socio-ekonomickým statusom. Porovnania podľa druhu drog ukázali, 
že pri nákladnejších alebo módnych drogách, ako je kokaín, LSD, extáza či látkach, ako sú 
anabolické steroidy, je mierny trend zvyšovania frekvencie užívania u tých študentov, ktorí 
uviedli, že sú veľmi spokojní s finančnou situáciou svojej rodiny, a zároveň aj u tých, ktorí 
uviedli, že ich rodina má oveľa vyšší životný štandard v porovnaní s ostatnými rodinami. 

Slovensko aj naďalej pokračuje v trende poklesu užívania nelegálnych drog tradičného 
typu (heroín, marihuana, extáza), tak ako je to vo väčšine krajín EÚ, v ktorých sa takýto 
pokles prejavuje už dlhšie.  
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Fajčenie, resp. užívanie tabaku zostáva jedným z hlavných problémov verejného 
zdravotníctva. Predstavuje najdôležitejší preventabilný rizikový faktor mnohých závažných 
chorôb a predčasných úmrtí. Na následky spojené s fajčením zomiera podľa odhadov WHO 
takmer sedem miliónov ľudí ročne. Navyše konzekvencie užívania tabaku sa presúvajú z 
individuálneho problému na celospoločenský a do úvahy musíme brať okrem zdravotných rizík 
aj ekonomické dôsledky a dosah na životné prostredie (1, 2). 

Tabakové výrobky sú vyrobené z listového tabaku a sú určené na fajčenie, nasávanie, žuvanie 
alebo šnupanie. Všetky obsahujú vysoko návykovú psychoaktívnu zložku, nikotín. Okrem 
klasických foriem užívania tabaku, pri ktorých dochádza k spaľovaniu tabaku napr. vo forme 
cigariet (klasické cigarety – CC, mentolové, ručne šúľané), cigár, fajok, vodných fajok, kretek, 
bidi a iných, existujú aj tzv. formy bez dymu, napr. šnupací, žuvací alebo vlhčený šnupací tabak 
(porcovaný tabak, snus), elektronické cigarety (EC), a najnovšie sa objavujúce tzv. heat-not-burn 
tobacco products, napr. IQOS, kde sa tabak ohrieva na 350 °C, ale nehorí (3, 4, 5, 6). 

Najčastejšiu formu užívania tabaku stále predstavuje fajčenie klasických cigariet. Odhaduje 
sa, že až 96 % všetkých tabakových výrobkov užívaných celosvetovo predstavujú práve bežne 
známe cigarety (7). V poslednom období bol zaznamenaný nárast používania alternatívnych 
tabakových výrobkov (ATP), hlavne medzi mladými ľuďmi (8). Tieto alternatívy, nezávisle od 

                                                           
1 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu Y.A.B.S. (Youth and Parents Behavioral Survey in 
Slovakia) O-15-101-/0001-00 a s podporou grantu KEGA č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou 
multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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spôsobu užívania, často majú rovnaké zloženie škodlivých látok. Rozdiel je však v koncentrácii 
uvoľnených zložiek, ktoré vznikajú pri rôznych formách fajčenia tabaku. Dostupnosť týchto 
škodlivých látok tak ovplyvňuje všetky aspekty, ktoré vedú k rozvoju závislosti a poškodzovaniu 
zdravia človeka (9). 

ATP predstavujú heterogénnu skupinu a často sú deklarované ako zdravšia alternatíva k CC. 
Nebezpečenstvo spočíva v skreslenom vnímaní celej skupiny – mylne ich verejnosť vníma ako 
menej škodlivé, menej návykové a bezpečnejšie formy. Avšak existujú oprávnené obavy z ich 
pravidelného používania, nakoľko nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje preukazujúce 
zdravotné dôsledky. Predpokladá sa, že môžu povzbudiť dospievajúcich k začatiu fajčenia. 
Užívanie tabaku a vznik závislosti väčšinou začína v mladosti a vo včasnej dospelosti a veľmi 
ťažko sa neskôr od fajčenia odvyká. Čím nižší je vek jedinca, keď začne s fajčením, tým 
závažnejšie je poškodenie organizmu, ktorý je nezrelý, a vzniká silnejšia závislosť. Teda tí, čo 
začali fajčiť v nízkom veku, mávajú väčší problém zbaviť sa cigariet a zdravotné dôsledky 
fajčenia sa u nich prejavia výraznejšie, najmä v oblasti psychických ochorení (10, 11, 12). 

V súčasnosti je významným problémom používanie viacerých tabakových výrobkov súčasne. 
Podľa informácií pochádzajúcich z National Youth Tobacco Survey (2012) zameranej na analýzu 
prevalencie rôznych symptómov závislosti, bola celková prevalencia symptómov signifikantne 
vyššia u užívateľov viacerých tabakových výrobkov v porovnaní s fajčením jedného druhu 
tabakového výrobku (13). 

 Cieľom našej štúdie bolo zistiť u študentov LFUK, aké sú ich osobné skúsenosti a fajčiarske 
zvyklosti s použitím rôznych tabakových výrobkov, ich znalosti a názory na škodlivosť, riziko 
vzniku závislosti od CC a ATP, informovanosť o danej problematike a rozsah vedomostí o CC a 
ATP nadobudnutých počas štúdia, vzdelávanie v oblasti odvykania od fajčenia CC a ATP a 
možnosti zlepšenia situácie. 

 
Súbor a metódy 

V školskom roku 2014/2015 sme realizovali prierezovú anonymnú on-line štúdiu (ATP 
Survey I), do ktorej boli zapojení slovenskí aj zahraniční študenti LFUK všetkých ročníkov, 
oboch študijných smerov. Použitý dotazník bol adaptovaný a spracovaný podľa Tobacco and 
Alternative Tobacco Products Survey z New York University (NYU) s cieľom získať 
komparabilné výsledky. Autori dotazníka – prof. M. Weitzman a S. Zhou vychádzali z 3 štúdií 
(National Youth Tobacco Survey 2011, Global Health Professions Student Survey, a Survey Study 
on Medical Students’ Habits and Knowledge of Waterpipe in a Canadian Medical School). 
Vzhľadom na lokálne odlišnosti sme doplnili, resp. vynechali niektoré špecifické otázky a 
dotazník bol dvojsmerne (dvojstupňovo) preložený. Link na on-line dotazník bol so sprievodným 
textom opakovane e-mailom distribuovaný všetkým študentom pomocou študijného oddelenia. 
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Súbor tvorilo 786 študentov, väčšinu predstavovali slovenskí študenti (študujúci v slovenčine; 
n = 645, 82,1 %), anglickú verziu dotazníka vyplnili zahraniční študenti (študujúci v anglickom 
jazyku; n = 141, 17,9 %). Celkový počet participujúcich študentiek bol 565 (71,9 %), študentov 
mužov bolo 221 (28,1 %). Väčšina participantov – 510 (64,9 %) bola z vyšších ročníkov, len 276 
(35,1 %) nemala ešte klinické skúsenosti. Priemerný vek respondentov bol 22,7 ± 2,5 roka. 

Pri hodnotení bol ako súčasný fajčiar definovaný ten, kto v priebehu svojho života vyfajčil 
viac ako 100 cigariet a fajčil za posledných 28 dní denne, resp. príležitostne. Pojmom bývalý 
fajčiar (ex-fajčiar) bol definovaný ten, kto vyfajčil viac ako 100 cigariet počas svojho života, ale 
obdobie bez fajčenia trvá dlhšie ako 28 dní. Ako nefajčiar bol definovaný každý, kto vo svojom 
živote nevyfajčil viac ako 100 cigariet a v súčasnosti nefajčí. 

Pre štatistické analýzy sme využili programy Microsoft Excel, EpiInfo 7, SPSS verzia 24. Pri 
spracovaní výsledkov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky, vzťahy medzi spojitými 
premennými sme posúdili pomocou dvojvýberového t-testu a vzťahy medzi kategorickými 
dátami sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek, za štatisticky významné sme považovali 
hodnoty p < 0,05. 

 
Výsledky a diskusia 

Z celkového počtu respondentov bolo v súbore slovenských študentov takmer 10 % 
pravidelných fajčiarov a 30 % pravidelných fajčiarov u zahraničných (prevažne gréckych) 
študentov, exfajčiarov bolo 18 % vs. 24 %. (obr. 1), rozdiely boli štatisticky významné. 

* p < 0,05
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Obr. 1. Fajčiarsky status sledovaných študentov LF UK 

 
Keď porovnáme naše priemerné dáta s celoslovenskými údajmi (WHO Report on the Global 

Tobacco Epidemic), zistíme veľmi podobné hodnoty. Na Slovensku sa v roku 2014 v populácii 
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udávala denná prevalencia fajčenia medzi dospelými okolo 22 %. V porovnaní s uplynulými 
rokmi je situácia stabilizovaná, resp. zaznamenávame mierny pokles (denná prevalencia fajčenia 
v r. 2008 – 25 %, v r. 2011 23 %) (14, 15, 16). 

Podľa dát dostupných z Eurostatu bol na Slovensku v r. 2014 vo veku 15 rokov a viac podiel 
tzv. denných fajčiarov cigariet v kategórii slabších fajčiarov (do 20 cigariet denne) 21,6 % 
a v kategórii silných fajčiarov (nad 20 cigariet denne) 8,4 %, u žien 13,8 % a 1,8 %. V porovnaní 
s údajmi EÚ-28 je to nad priemernými hodnotami u mužov aj žien vo všetkých kategóriách 
(okrem žien silných fajčiarok, ktorých je v SR menej), pričom pri porovnaní rokov 2008 a 2014 
sme zaznamenali nárast priemerného počtu denných fajčiarov tabakových produktov z 19,2 % na 
22,9 % (17). 

Podľa niektorých dostupných dát WHO vychádzajúcich z iných štúdií (National Population 
Study on Drug Consumption, 2010, vek 15 – 64 rokov; Global Youth Tobacco Survey, 2011, vek 
13 – 15 rokov) nie sú údaje zo Slovenska optimistické – udávajú až 43 % prevalenciu fajčenia 
tabaku medzi dospelými mužmi, 26,3 % prevalenciu fajčenia medzi dospelými ženami. U 
mládeže používanie tabaku v súčasnosti uvádzalo až 29,7 % chlapcov a 27,6 % dievčat, z toho 
fajčiari CC tvorili 23,2 %.  

Prevalencia fajčenia u našich študentov je porovnateľná aj s výsledkami získanými z poradní 
zdravia z celého územia SR v roku 2014 (výsledky z činnosti poradenských centier ochrany 
a podpory zdravia, RÚVZ SR). Po štandardizácii na vek fajčiari všetkých tabakových výrobkov 
(v skupine osôb starších ako 15 rokov) tvorili 28,8 % populácie (obe pohlavia), z toho 23,7 % 
tvorili súčasní fajčiari cigariet (18). V roku 2014 poradne zdravia prvýkrát navštívilo 1 590 
fajčiarov (22,5 % z celkového počtu prvýkrát vyšetrených klientov). Z toho bolo 598 mužov 
(23,4 % z celkového počtu mužov, ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát) a 992 žien (22 % z 
celkového počtu žien prvýkrát vyšetrených). Najvyššia prevalencia fajčiarov bola vo vekovej 
skupine 20 – 24 rokov a u 25- až 34-ročných mužov a žien. Prevalencia fajčenia je aj v 
uvedomelejšej časti populácie, ktorá navštívi dobrovoľne poradňu zdravia, stále vysoká (19). 

Zaujímavé zistenia o výskyte fajčiarov v závislosti od pracovnej pozície priniesla aj práca 
autorov Rimárová a kol. (20). Vo vzorke profesionálnych vojakov vo veliteľských funkciách bolo 
okolo 30 % fajčiacich vojakov, kým v neveliteľských pozíciách tvorili fajčiari viac ako 50 %. 

Na obr. 2 sú uvedené výsledky percentuálneho zastúpenia jednotlivých druhov ATP a CC a 
intenzita fajčenia študentov. Študenti najčastejšie vyskúšali CC, ale aj vodnú fajku a cigaru, resp. 
krátku cigaru. Menej experimentovali s EC, žuvacím a šnupacím tabakom. Uplynulý mesiac, 
resp. rok, fajčila pätina študentov CC, ale takmer štvrtina fajčí/fajčila pravidelne vodnú fajku. 
Väčšina študentov nevyskúšala nikdy bidi a kretek a nevedia ani, čo tieto pojmy označujú. 

Podľa posledných dostupných údajov z WHO, tabak usmrtí až polovicu svojich užívateľov, 
to znamená, že viac ako 6 miliónov úmrtí je výsledkom priameho užívania tabaku a ďalších 
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890 000 úmrtí je následkom pasívneho fajčenia. Viac ako 80 % úmrtí sa vyskytuje v krajinách s 
nízkym alebo stredným príjmom (21). 

Používanie tabaku spôsobuje aj veľké hospodárske zaťaženie sveta: odhaduje sa, že samotné 
náklady na fajčenie predstavujú 1 400 miliárd USD, čo znamená 1,8 % globálneho hrubého 
domáceho produktu (22, 23, 24, 25). 
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Obr. 2. Fajčenie študentov – zastúpenie CC a jednotlivých foriem ATP 

 
Fajčenie klasických cigariet má klesajúcu tendenciu v mnohých európskych krajinách, 

celková spotreba zaznamenala zníženie v poslednom desaťročí, ale miera poklesu je pomalá, 
príp. stabilizovaná, a v niektorých krajinách dokonca došlo k jej zvýšeniu. Ďalšou 
charakteristikou je zmena štruktúry, stierajú sa intersexuálne rozdiely. Zvyšuje sa počet žien – 
fajčiarok, resp. je takmer rovnaký ako u mužov. Užívanie tabaku je jedným z hlavných 
rizikových faktorov mnohých chronických chorôb, najmä rakoviny, ochorení pľúc a 
kardiovaskulárnych chorôb. Napriek tomu je to bežný zlozvyk rozšírený po celom svete. 
Niektoré krajiny majú právne predpisy obmedzujúce reklamu na tabak a reguláciu toho, kto môže 
kupovať a používať tabakové výrobky a kde môžu ľudia fajčiť (3, 5). 

Klasickým cigaretám sa pripisuje najväčší podiel pri vzniku mnohých ochorení v súvislosti s 
užívaním tabaku. To neznamená, že užívanie ostatných alternatívnych tabakových výrobkov je 
menej škodlivé. Riziko vyplýva najmä z ich čoraz širšej dostupnosti, zvyšujúcej sa popularity a to 
hlavne vo vyspelých krajinách. V Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe sa čoraz 
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častejšie užívajú iné produkty okrem cigariet, pričom údaje o vzniku závislosti, škodlivosti a 
možnom odvykaní od ich používania sú značne limitované (3, 7, 9).  

Okrem klasických priemyselne vyrábaných cigariet sa fajčia aj ručne šúľané cigarety, ktoré 
sú podľa viacerých štúdií na vzostupe. Gallus a kol. (26) pozorovali výrazne zvýšenú prevalenciu 
fajčenia ručne šúľaných cigariet – počas jedného roka sa zvýšil ich konzum z 3,4 % až na 5,9 %, 
pričom mladiství (15 – 24 rokov) tvorili necelých 10 %. Vzostup používania týchto cigariet 
súvisí s vážnym dopadom na zdravie z dôvodu oveľa vyšších koncentrácií nikotínu a dechtu ako 
u priemyselne vyrábaných, ktoré podliehajú legislatíve a pravidelným dohľadom nad 
dodržiavaním noriem. Množstvo inhalovaného dechtu sa zvyšuje aj tým, že neobsahujú filter. 
Obsah karcinogénov v tabakovom dyme z fajok môže byť nižší, no ich účinok na zdravie je 
ovplyvnený stupňom jeho inhalácie. V dôsledku toho je výskyt onkologických ochorení ústnej 
dutiny a horných dýchacích ciest u fajčiarov fajok pomerne frekventovanejší v porovnaní s 
nádormi dolných dýchacích ciest a pľúc. V talianskej štúdii Gallusa a kol. (26) sa zistila 
prevalencia fajčenia fajok len 0,2 %.  

V prípade cigár je ich rozšírenie relatívne zriedkavé, nakoľko ide o formu tabakového 
výrobku, ktorého dostupnosť je obmedzená vyššou cenou produktu. Tradične figurujú skôr ako 
symbol bohatstva, vyššieho sociálneho postavenia. Napriek tomu nemožno podceniť ich 
negatívnu úlohu v prípade zvyšovania sociálnej tolerancie fajčenia (3, 4, 10). 

Čoraz populárnejším druhom tabakových výrobkov sa stáva vodná fajka (Water pipe, Shisha, 
Hookah, Arghile), najmä v súvislosti so zvýšeným cestovaním do typicky orientálnych krajín. Ich 
rastúca popularita používania na celom svete je alarmujúca. V Európe sa tento trend rozširuje 
najmä u mladistvých a jeho potenciálne riziko zvyšuje najmä podceňovanie rizika zo strany 
užívateľov. Atraktívnosť tohto druhu fajčenia je spôsobená najmä aromatizáciou tabaku s 
množstvom druhov príchutí. V súvislosti s použitým spôsobom zapálenia tabaku a veľkosťou 
zápalného uhlíka sa vytvára mnohonásobne viac dechtu a oxidu uhoľnatého a dym obsahuje 
významne viac nikotínu než jedna cigareta. Po 45-minútovom fajčení vzrástla priemerná 
koncentrácia nikotínu v plazme z 1,11 na 60,31 ng/ml a pri tomto posedení fajčiar vdýchne 
približne 30-krát viac dymu než pri vyfajčení jednej cigarety. Bežne používané zdroje žiaru, ktoré 
sa poukladajú na tabak, pravdepodobne vedú k zvýšeniu zdravotných rizík, pretože pri horení sa 
uvoľňujú do dymu ďalšie xenobiotiká vrátane ťažkých kovov a CO. V priebehu jedného 
posedenia s vodnou fajkou sa vytvorí priemerne 70 litrov dymu. Voda v nádobe vodnej fajky 
dym predovšetkým ochladzuje a aj po prechode vodou dym obsahuje vysoké dávky toxických 
látok. Nie je možné vylúčiť ani prenos infekcií (tuberkulóza, chrípka, herpes, hepatitída), najmä 
pri zaužívanom kolektívnom užívaní vodnej fajky, ako aj zvýšené riziko KVCH, rakoviny pľúc a 
pod. (3, 5, 10). 

Okrem juhovýchodnej Ázie sa už aj v Európe postupne udomácňuje fajčenie tzv. bidi. Bidis 
sú tenké, ochutené indické cigarety vyrobené z tabaku obaleného v ebenovom liste, zabezpečené 
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na jednom konci farebným vláknom, sú menšie ako CC, ale nemajú filter, tabak je v 
nepriedušných listoch, čiže vdychujú sa častejšie a hlbšie a produkujú 3-krát viac CO a 5-krát 
viac dechtu. Populárne sú najmä v juhovýchodnej Ázii, kde ich užíva viac ako polovica populácie 
(4, 10).  

Kretek predstavujú ďalší druh cigariet, populárny predovšetkým v Indonézii. Sú špecifické 
tým, obsahujú menej nikotínu, ich tabak je obohatený o klinčekový olej, ktorý je dôležitým 
zdrojom eugenolu. Eugenol je významný hlavne pre svoje antiinflamačné, antiseptické a 
anestetické účinky, preto primárnym zámerom bolo zmierniť astmu a pomôcť liečiť bolesti v 
hrdle, ale keďže znižuje reflex kašľa, vzniká nebezpečenstvo aspiračnej pneumónie (3, 4, 10).  

Bezdymový tabak (smokeless tobacco, BT) predstavuje rôznorodú skupinu tabakových 
výrobkov s rozmanitým dopadom na zdravie človeka. Túto skupinu tvorí nielen šnupací, ale aj 
orálny tabak, ktorý zahŕňa buď žuvací tabak zo zrolovaných tabakových listov alebo porciovaný 
– tzv. snus. Zástancovia bezdymového tabaku poukazujú na dlhoročné skúsenosti zo severských 
krajín, najmä Švédska, kde ho užíva okolo 20 % obyvateľstva a pritom majú nižší výskyt fajčenia 
CC, ale aj ochorení dýchacích ciest. Všeobecne má BT nižšie riziko v porovnaní s CC, nie je 
však bezpečný. Naopak, odporcovia argumentujú tým, že snus má vlastné zdravotné riziká a 
žiadny tabakový produkt by sa nemal propagovať. Potrebné je aj dohliadnuť, aby sa nepoužil ako 
vstupná bránu pre fajčenie cigariet. Medzi americkým a švédskym snus-om sú rozdiely v zložení, 
kvalite a úprave tabaku (27). 

Pri EC prebiehajú intenzívne diskusie medzi ich zástancami a odporcami. Stratégia zníženia 
rizika (harm reduction strategy) získava stále viac zástancov a zdá sa, že EC by mohli 
predstavovať pomoc pri odvykaní od fajčenia. Podľa údajov Public Health England sú EC až o 
95 % menej škodlivé ako CC a fajčiarov klasických cigariet nabádajú prejsť na tieto formy ako 
menej škodlivú alternatívu (28). Na druhej strane vaping (fajčenie EC) udržuje závislosť na 
nikotíne, EC sú ľahko dostupné, čo vplýva na rast popularity a rýchly prienik najmä k 
adolescentom a bola zaznamenaná aj vysoká miera dvojakého použitia (dual use). Väčšina 
Európanov, ktorí skúšali EC boli mladí, súčasní fajčiari, alebo tí, ktorí sa nedávno pokúsili o 
odvykanie od CC (29).  

Názory študentov na mieru škodlivosti a riziko závislosti sú zosumarizované na obr. 3 a 4. 
Napriek tomu, že vodná fajka predstavuje najpopulárnejší druh ATP medzi študentmi (7,8 % ju 
fajčilo minulý mesiac, 16,7 % minulý rok, 41,9 % niekoľkokrát za život), nemajú študenti 
dostatočné znalosti a väčšina študentov sa mylne domnievala, že fajčenie vodnej fajky 
nepredstavuje riziko. Podobne aj v štúdiách iných autorov je medzi užívateľmi bežná nesprávna 
predstava, že použitie vodnej fajky je menej škodlivé a menej návykové ako fajčenie cigariet (5, 
30, 31). 

Podľa autorov Minaker a kol. (32) 5,4 % študentov v 9. – 12. ročníkoch v Kanade používalo 
vodnú fajku a 14,3 % udávalo používanie vodnej fajky v minulosti. Uprednostňovali najmä 
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ochutenú vodnú fajku. Študenti, ktorí verili, že používanie vodnej fajky bolo menej škodlivé ako 
fajčenie cigariet, mali výrazne vyšší predpoklad pre používanie vodnej fajky v súčasnosti (OR= 
2,6, 95% CI 1,9-3,5). Súčasní fajčiari cigariet mali o 18 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú 
zároveň používať aj vodnú fajku v porovnaní s nefajčiarmi (32).  

Názory našich študentov na škodlivosť a riziko vzniku závislosti na používanie EC sa líšia 
(obr. 3, 4). Z celkového počtu študentov uviedlo pravidelné vapovanie (minulý rok, resp. mesiac) 
4 %, okolo 10 % párkrát skúšalo EC. U 10 % študentov prevláda názor, že riziko vzniku 
závislosti je vyššie ako u CC a 46 % študentov považuje toto riziko za rovnaké (pri rovnakom 
obsahu nikotínu ako CC). Viac ako polovica študentov považuje EC za viac, resp. rovnako 
škodlivé (napriek tomu, že pri vapovaní nedochádza k procesu horenia). Fajčiari vo zvýšenej 
miere začali od roku 2007 vapovať EC, ktoré sa prezentovali ako zdravšia alternatíva k fajčeniu 
tabaku. Stále sa však málo vie o dlhodobých účinkoch na zdravie.  
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Obr. 3. Názory študentov na riziko vzniku závislosti na ATP v porovnaní s CC 
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Obr. 4. Názory študentov na mieru škodlivosti ATP v porovnaní s CC 
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V rozpore s viacerými inými autormi, ktorí považujú EC za nižšie riziko ako CC (33), Doran 
a kol. (34) vo svojej najnovšej publikácii uvádzajú, že mladí dospelí príležitostní fajčiari bežných 
cigariet fajčili CC vo väčšom množstve, ak zároveň používali aj EC a konštatovali, že vaping 
predstavuje vlastne rizikový faktor pre zvýšenie spotreby cigariet.  

Naše výsledky monitorovania názorov študentov na množstvo výučbových poznatkov a 
poskytovanie relevantných informácií ohľadom rizík spojených s fajčením CC aj ATP sú zhrnuté 
v tab. 1. Väčšina medikov si nemyslí, že počas štúdia dostáva primerané vzdelanie v danej 
oblasti, významne častejšie ženy. 
 
Tab. 1. Názory študentov na mieru informovanosti o rizikách spojených s fajčením CC/ATP  

Charakteristika 
 

Miera informovanosti [%]  
(95% CI) Bivariantná analýza 

N Dostatok 
informácií 

Neutrálny  
názor 

Nedostatok 
infomácií OR 95% IS p 

Spolu 577 19,93 
(16,79-23,48) 

24,44 
(21,03-28,19) 

55,63 
(51,47-59,72)    

Po
hl

av
ie

 

ženy 415 17,35 
(13,90-21,42) 

23,86 
(19,86-28,31) 

58,80 
(53,88-63,55) 

0,65 0,49-0,85 0,0019 
muži 162 26,54 

(19,92-34,04) 
25,93 

(19,37-33,39) 
47,53 

(39,04-55,51) 

Tr
va

lý
 

po
by

t  Slovensko 486 19,75 
(16,36-23,63) 

23,87 
(20,20-27,96) 

56,38 
(51,83-60,82) 

0,98 0,63-1,24 0,7626 
zahraničie 91 20,88 

(13,06-30,67) 
27,47 

(18,63-37,83) 
51,65 

(40,93-62,26) 

V
ek

 ≤ 24 r. 476 19,12 
(15,74-23,00) 

25,21 
(21,42-29,41) 

55,67 
(51,08-60,18) 

1,12 0,81-1,55 0,3428 
> 24 r. 101 23,76 

(15,86-33,26) 
20,79 

(13,36-30,01) 
55,45 

(45,22-65,34) 

Fa
jč

ia
rs

ky
 st

av
 nefajčiar 496 19,35 

(16,03-23,17) 
25,81 

(22,06-29,94) 
54,84 

(50,34-59,26) 1,00 0,70-1,45 0,8445 
fajčiar 81 23,46 

(14,75-34,18) 
16,05 

(8,83-25,88) 
60,49 

(49,01-71,19) 
 

Podľa výsledkov US National Youth Tobacco Surveys (NYTS) v roku 2015 boli EC 
najčastejšie používané tabakové výrobky medzi študentmi stredných (5,3 %) a vyšších stredných 
(16,0 %) škôl. V rokoch 2011 – 2015 došlo k výraznému nárastu súčasného používania 
elektronických cigariet a vodných fajok medzi študentmi, zatiaľ čo používanie konvenčných 
tabakových výrobkov sa znížilo, čo spôsobilo, že celkovo nedošlo k žiadnej zmene v používaní 
tabakových výrobkov. V rokoch 2014 – 2015 sa ukázalo aj zvýšenie užívania elektronických 
cigariet, zatiaľ čo používanie vodných fajok sa medzi študentmi vyšších stredných škôl znížilo. 
Na rozdiel od toho nedošlo k žiadnej zmene pri používaní vodných fajok a EC medzi študentmi 
stredných škôl. Nezmenilo sa ani používanie cigariet, cigár, bezdymového tabaku, fajok, alebo 
bidis medzi študentmi. V roku 2015 sa odhadovalo, že 4,7 milióna študentov stredných a vyšších 
stredných škôl je súčasnými užívateľmi tabakových výrobkov a preto sú naďalej vystavení ich 
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škodlivým zložkám vrátane nikotínu. Expozícia nikotínu počas obdobia dospievania, ktoré je 
kritickým obdobím vývoja mozgu, môže spôsobiť závislosť, ale môže aj poškodiť vývoj mozgu a 
viesť k trvalému užívaniu tabakových výrobkov (35). 

 
Záver 

Samotný on-line dotazník, okrem poskytnutia dát o situácii ohľadom fajčenia u medikov, 
splnil svoju vzdelávaciu úlohu. Mal medzi študentmi prekvapivo pozitívnu odozvu, študenti 
prejavili záujem o edukáciu v danej oblasti. 

Výsledky ukázali, že 10 % slovenských a 30 % zahraničných študentov fajčí CC, štatisticky 
významný rozdiel bol aj vo frekvencii fajčenia. Každý piaty slovenský a každý štvrtý zahraničný 
študent má skúsenosti s ATP.  

Pritom fajčiarsky status lekárov a ich prístup k fajčeniu je dôležitý prediktor v poradenstve 
svojim pacientom. Stupeň informovanosti ohľadom CC a ATP v našej populácii mladých 
dospelých sa ukázal ako značne nedostatočný, pritom postoje a znalosti študentov medicíny, ako 
nastávajúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, budú hrať kľúčovú úlohu v oblasti 
podpory zdravia a prevencie chorôb obyvateľstva v budúcnosti.  

 Jednoznačne je potrebná štandardizácia a regulácia ATP, vyhodnotenie bezpečnosti a 
dlhodobých účinkov a realizácia stratégie založená na dôkazoch, aby sa predišlo 
experimentovaniu s rôznymi druhmi ATP a možnej neželanej progresii do pravidelného užívania 
tabaku. 

Vzdelávanie ohľadom rizík spojených s fajčením, ako aj informácie o nových tabakových 
výrobkoch by mali byť súčasťou lekárskych študijných osnov, aby budúci lekári zohrali úlohu 
v efektívnych populačných intervenčných programoch 
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Duševné zdravie je neoddeliteľná a podstatná súčasť celkového zdravia. U dieťaťa je 
kvalita duševného zdravia o to dôležitejšia, že jeho nastavenie tvorí základ pre celkový 
zdravotný stav do celého života človeka. Duševné zdravie detí je ovplyvňované mnohými 
faktormi: osobnosť dieťaťa, jeho rodina a vzťahy v rodine, spôsob výchovy, telesné zdravie, 
kvalita výživy, finančné a sociálne zabezpečenie dieťaťa a rodiny, školské prostredie, život v 
komunite, zdravotná starostlivosť a ďalšie. Vývinom psychiky dieťaťa, zmenami v prežívaní 
a správaní v čase sa zaoberá vývinová psychológia a venujú sa jej viacerí odborníci (1, 2). 

Dôležitými prvotnými rizikovými (či protektívnymi) faktormi psychického vývinu 
dieťaťa sú faktory rodinného prostredia (3, 4). Ďalej psychiku dieťaťa významne ovplyvňuje 
a formuje škola, ktorá okrem vzdelanostnej prípravy môže poskytnúť dieťaťu aj vedomosti 
a schopnosti pre úspešnú existenciu v spoločnosti a formovať jeho psychickú odolnosť (5). 
Škola môže dieťaťu poskytnúť nácvik sociálnych (tzv. životných) zručností, ktoré sú 
postavené na koncepte emocionálnej inteligencie.  

Emocionálnu inteligenciu definovali americkí odborníci v 70. rokoch minulého storočia, 
spopularizoval ju americký psychológ Daniel Goleman viacerými publikáciami. Podľa 
definície je emocionálna inteligencia súbor emočných schopností, charakteristík a kvalít 
špecifických pre každého človeka, ktoré využívame v každodennom živote pri dosahovaní 
cieľov, spolupráci a vychádzaní s inými ľuďmi (6). Odborníci potvrdzujú, že je pre život 
oveľa dôležitejšia ako inteligencia, ako rozumová schopnosť (ktorú meriame a označujeme 
ako inteligenčný kvocient, IQ).  

Rozvoj emocionálnej inteligencie u detí prebieha nácvikom sociálnych / životných 
zručností v rámci programov sociálnej a emocionálnej výučby. Deti sa tu učia rozpoznávať, 
pomenovať a spracovať svoje emócie, efektívne komunikovať (vedieť počúvať a vedieť 
povedať to, čo chcú povedať), nadväzovať a udržiavať priateľstvá, riešiť konflikty bez 
následkov na duševnej pohode, zvládať zmenu a stratu a vôbec, zvládať životné záťažové 
situácie (7).  

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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V tejto prehľadovej štúdii sme sa zamerali na existujúce programy sociálnej 
a emocionálnej výučby a dôkazy ich účinnosti na ochranu a podporu duševného zdravia 
dieťaťa.  

 
Materiál a metódy  

Vyhľadali sme v databázach Web of Science a PubMed odborné články na tému podpora 
a ochrana duševného zdravia u detí prostredníctvom sociálnych zručností za použitia 
nasledujúcich kľúčových slov: Mental Health Promotion/Protection, Children, Social Skills, 
Life Skills, Emotional Intelligence. Pre ďalšie spracovanie sme použili pôvodné články. 
Preskúmali sme aj literatúru použitú v nájdených článkoch pre ďalšie možné zdroje 
informácií. Prehľad bol obmedzený na štúdie publikované v angličtine.  

 
Výsledky 

Príklady v súčasnosti medzinárodne najčastejšie používaných programov sociálnej 
a emocionálnej výučby, ich trvanie a obsah uvádzame v tab. 1. 

 
Tab. 1. Vybrané programy sociálnej a emocionálnej výučby 

Názov Trvanie Obsah 

PATH (Promoting Alternative 
Thinking Strategies)1  Prvý stupeň ZŠ 

Spracovanie emócií, sebakontrola, sociálne zručnosti, 
pozitívne rovesnícke vzťahy, riešenie 
interpersonálnych problémov 

Zippy’s Friends, Zippyho 
kamaráti2 1 školský rok 

Rozpoznávanie a spracovanie emócií, komunikácia, 
nadväzovanie a udržiavanie priateľstiev, riešenie 
konfliktov, zvládanie záťažových situácií, zvládanie 
zmeny a straty 

SEAL (Social and Emotional 
Aspects of Learning) Celá škola, stále Prístup celá škola – sebauvedomenie, spracovanie 

emócií, motivácia, empatia, sociálne zručnosti 
Healthy Schools3 Celá škola, stále Prístup celá škola – celkové zdravie 
Olweus Bullying Prevention 
Program4 Žiaci 5-15 roční Šikana 

Schools for Health in Europe 
Network (SHE)5 Celá škola, stále Prístup celá škola – celkové zdravie 

Second step, Druhý krok6 MŠ, prvý stupeň ZŠ Emócie, agresia, prosociálne správanie, tolerancia, 
prevencia násilia 

1www.pathstraining.com ; 2www.zippyhokamarati.sk, www.partnerhsipforchildren.org.uk ; 
3https://schools.healthiergeneration.org/ ; 4http://www.violencepreventionworks.org/; 5http://www.schools-for-
health.eu/she-network ; 6www.druhykrok.eu  

 
Hlavný rozdiel jednotlivých programov sociálnej a emocionálnej výučby je v spôsobe ich 

realizácie – buď sú implementované v konkrétnej skupine detí počas stanoveného obdobia 
(napríklad 1 rok, prvý stupeň základnej školy a pod., prostredníctvom jedného či viacerých 
vyškolených pracovníkov), alebo sa realizujú princípom celá škola (v tom prípade sú do 
programu zapojení všetci pracovníci školy, všetci žiaci školy a je postavený na skúsenostiach, 
že sociálne a emocionálne prostredie školy ovplyvňuje zapojenie žiaka do školských aktivít 
a jeho celkové psychické nastavenie) (8).  

Prehľad mapujúci intervencie na podporu duševného zdravia (vrátane školských 
programov) konštatuje, že väčšina aktivít sa sústreďuje na podporu protektívnych faktorov. 

http://www.pathstraining.com/
http://www.zippyhokamarati.sk/
http://www.partnerhsipforchildren.org.uk/
https://schools.healthiergeneration.org/
http://www.violencepreventionworks.org/
http://www.schools-for-health.eu/she-network
http://www.schools-for-health.eu/she-network
http://www.druhykrok.eu/
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Sú to najmä intervencie na nácvik určitých modelov správania, nácvik riešenia problémov, 
tréning zmierňovania vplyvu stresu a podobne (9).  

Okrem celkového budovania životných zručností u detí sú niektoré školské programy 
zamerané adresne na určitú oblasť duševného zdravia, napríklad prevencia samovražednosti, 
depresie či úzkostných porúch (10), prípadne na bezpečnosť na cestách, užívanie návykových 
látok, atď. (11). 

Systematický prehľad štúdií prinášajúcich dôkazy o účinnosti školských programov na 
podporu duševného zdravia publikovaný autorkami Katherine Weary a Melanie Nind v roku 
2011 konštatuje nasledujúce: tieto programy sú tým účinnejšie, čím mladšie deti oslovujú, 
majú pozitívny vplyv na duševné, sociálne a emocionálne prostredie detí a ich pohodu, 
posilňujú ich sociálne a emocionálne zručnosti, zvyšujú ich sebavedomie (12). 

Autori Durlak a spol. uskutočnili v roku 2011 metaanalýzu 213 rôznych programov 
sociálnej a emocionálnej výučby, ktorej výsledkom je konštatovanie, že tieto programy vedú 
k rozvoju sociálnych a emocionálych zručností, postojov, zlepšeniu správania 
a akademického výkonu v sledovanej skupine vyše 270 000 detí, v porovnaní s kontrolnou 
skupinou detí, ktoré žiaden takýto program neabsolvovali (13).  

Štúdia publikovaná nedávno sledovala 24 škôl s intervenčným programom sociálnej 
a emocionálnej výučby. Štúdia potvrdila, že absolventi tohto programu mali lepšie 
akademické výsledky v sledovaných oblastiach čítanie, písanie a matematika (napriek tomu, 
že zlepšenie študijných výsledkov nebolo cieľom týchto programov) (14).  

V Slovenskej republike sa v súčasnosti realizujú niektoré programy životných zručností, 
a to najmä program Zippyho kamaráti, Druhy krok a Zdravá škola (Škola podporujúca 
zdravie). Tieto programy sa realizujú na niektorých školách na základe ich záujmu.  

 
Diskusia 

Dobré duševné zdravie detí je základom pre ich dobré celkové zdravie po celý duševný 
život. Pre ochranu a podporu zdravého psychického vývinu dieťaťa je možné urobiť veľa – od 
podpory pozitívneho rodičovstva, cez školské programy sociálnej a emocionálnej výučby, 
cielené preventívne programy pre dospelých, až po podporu zdravých komunít a ďalšie (9). 

V tejto prehľadovej štúdii sme sa zamerali na dôkazy účinnosti školských programov 
budovania sociálnych zručností v primárnom vzdelávaní. Celosvetovo je takýchto mnoho, 
v tab. 1 uvádzame neúplný prehľad tých, ktorých výsledky sú najčastejšie publikované.  

Medzinárodná skupina odborníkov publikovala v roku 2015 už tretiu, aktualizovanú 
verziu odporúčaní pre znižovanie celosvetovej záťaže duševnými poruchami. Tieto 
odporúčania zahŕňajú všetky úrovne fungovania jednotlivca a spoločnosti (15).  

Primárnym cieľom týchto školských programov je posilňovanie psychickej odolnosti 
dieťaťa (reziliencie). Formovanie a upevňovanie reziliencie redukuje duševné problémy a 
nástup príznakov duševných porúch, zvyšuje zvládanie (z angl. coping) záťažových situácií 
(16, 17). Dieťa sa ideálne ešte v nízkom veku naučí, ako pracovať so svojimi pocitmi, ako 
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reagovať na stres, ako komunikovať, ako nadväzovať vzťahy, čiže vie zvládať akékoľvek 
životné situácie bez ujmy na psychike a dlhodobých negatívnych dôsledkov (7). Základ pre 
vybudovanie si psychickej odolnosti poskytuje, respektíve mala by poskytovať dieťaťu 
rodina. Nie všetky deti však vyrastajú v optimálne fungujúcich rodinách a nie všetci rodičia či 
opatrovníci dokážu dieťaťu takéto zručnosti odovzdať.  

V mnohých vyspelých krajinách školy zaraďujú sociálnu a emocionálnu výučbu do 
svojich osnov (7). Intervencie na podporu duševného zdravia by sa mali na základe dôkazov z 
mnohých zahraničných štúdií realizovať v čo najnižšom veku u detí, aby sa u nich zakotvili 
modely správania podporujúce pozitívny psychický vývin (9, 18).  

Odporúčania vyplývajúce z prehľadu literatúry o školských programoch sociálnej 
a emocionálnej výučby: 

− Pre podporu duševného zdravia detí je vhodné zaviesť do primárneho vzdelávania 
programy sociálnej a emocionálnej výučby pre nácvik životných zručností.  

− Tieto programy je potrebné zaradiť už od začiatku primárneho vzdelávania, respektíve 
v prípade možnosti aj do predškolskej prípravy. 

− Tieto programy by mali mať viacročné trvanie, v prípade možnosti počas celej povinnej 
školskej dochádzky. 

− Programy sociálnej a emocionálnej výučby by mali byť posilnené prístupom celá škola, to 
znamená prispôsobením celého školského prostredia pre pozitívne sociálne a emocionálne 
pôsobenie  
 
Záver 

Školské programy sociálnej a emocionálnej zručnosti pôsobia ako účinná ochrana 
duševného zdravia a prevencia duševných porúch. Medzinárodní odborníci sa zhodujú, že 
takéto životné zručnosti mali byť súčasťou celej školskej dochádzky, nakoľko sú tým 
najužitočnejším, čo si dieťa a mladý človek zo školských vedomostí a zručností odnáša do 
života. Imunizujú jednotlivca pred životnou záťažou, upevňujú jeho dobré duševné a tým 
aj celkové zdravie.  
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Hoci ťažba a používanie azbestu sa spomínajú už pred 2 500 rokmi, informácie o 
chronických dôsledkoch kontaktu s ním sa objavili pred cca 100 rokmi a epidemiologické 
štúdie účinkov na zdravie ľudí sa začali robiť v rokoch 1930 – 1940. Trvalo 30 – 40 rokov, 
kým sa realizovali systematické akcie na obmedzovanie jeho ťažby a používania. Dohovor 
ILO č. 162 a Odporúčanie č. 172 / 1986 sú prvými oficiálnymi dokumentmi, ktoré regulujú 
expozíciu azbestu. V roku 1987 IARC zaradil azbest do 1. skupiny dokázaných karcinogénov 
pre ľudí (1). Podľa údajov WHO sa každoročne len v Európskej únii zaznamená 20 000 až 
30 000 prípadov ochorení súvisiacich s azbestom a očakáva sa, že do roku 2030 zomrie v EÚ 
na malígny mezotelióm viac ako 300 000 občanov. Okrem toho sa odhaduje, že na ochorenia 
súvisiace s azbestom vo svete každoročne zomrie viac ako 107 000 ľudí (2). Vysoké a v 
niektorých krajinách nekontrolované expozície azbestu a výskyt s ňou súvisiacich pľúcnych 
ochorení si postupne vynútili zavedenie prísnejších opatrení, limitov na ochranu zdravia a dali 
podnet na bezpečnostné a preventívne opatrenia (3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 
Metodika 

Zdrojom dát použitých v práci bol Onkologický register SR a publikácie NCZI SR (9, 10), 
webový portál Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) WHO (11). Zisťoval sa 
počet úmrtí zaznamenaných ako mezotelióm – podľa MKCH 10 – C45. Miera úmrtnosti na 
malígny mezotelióm bola vypočítaná ako pomer počtu zomretých k strednému stavu 
obyvateľstva za rok/100 tisíc obyvateľov v danej krajine. Zdrojom počtu vydaných 
rozhodnutí ÚVZ SR k návrhom na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich 
azbest a počtu zamestnancov exponovaných azbestu boli Výročné správy Úradu verejného 
zdravotníctva SR (12). Dáta za roky. 2009 – 2010 boli predikované pomocou lineárnej 
regresie, na základe dlhodobého vývoja z predchádzajúcich rokov. Aby mali výsledky čo 
najvyššiu validitu, do analýz bolo zahrnuté aj širšie časové spektrum dostupnej incidencie a 
mortality na národnej úrovni (1984 – 1989).  

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Výsledky 

Počet nových prípadov malígneho mezoteliómu pleury (ďalej MM) v SR sa v rokoch 
1978 – 1990 pohyboval od 4 až 19 prípadov za rok, v ďalšom období stúpal tak, že v roku 
1997 bolo evidovaných 32 prípadov, v nasledujúcich rokoch postupne klesal – v r. 1998 na 17 
MM, v r. 1999 23 M, v r. 2000 13 prípadov. Incidencia MM v SR v rokoch 1978 – 1997, 
ktorá je znázornená na obr. 1, mala stúpajúcu tendenciu z 0,08 na 0,59 na 100 000 
obyvateľov, v ďalších 3 rokoch poklesla (0,31; 0,42; 0,24). 

 

 

Obr. 1. Incidencia malígneho mezoteliómu v SR v rokoch 1987 – 1997 (Zdroj: 13) 

 

Obr. 2. Vek pacientov pri stanovení diagnózy malígneho mezoteliómu (Zdroj: 13) 

Vek pacientov pri stanovení diagnózy znázorňuje obr. 2. Maximálny počet MM bol vo 
vekovej skupine 60 – 69 ročných, nasledovaný skupinou 70 – 79 r. a 50 – 59 r. Priemerný vek 
v čase určenia diagnózy mužov bol 57,88 ± 12,85 r., žien 63,32 ± 14,91 r., celého súboru 
59,44 r ± 13,68 r. Priemerný vek pri úmrtí celého súboru bol 60,25 ± 13,65, mužov 58,94 ± 
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12,43 r., žien 61,53 ± 15,58 r., čo predstavuje skrátenie života celého súboru v priemere o 
10,75 r., mužov o 8,06 r., žien o 12,47 r. 

Očakávaný počet MM v r. 1994 – 1997 v SR bol vypočítaný podľa ich výskytu 
v predchádzajúcich sledovaných rokoch a porovnaný s evidovaným počtom. Výsledok 
znázorňuje obr. 3. Zatiaľ čo očakávaný počet MM sa pohyboval medzi 16 – 20 prípadmi za 
rok, evidovaný počet narastal zo 16 na 32 prípadov v r. 1997. 

 
Obr. 3. Očakávaný a evidovaný počet malígnych mezoteliómov v SR v rokoch 1994 – 1997 (Zdroj: 13) 

 
Obr. 4. Incidencia a mortalita mužov na malígny mezotelióm v rokoch 1984 – 2010 (Zdroj: 22) 

 
Incidencia MM mužov v r. 1997 bola 0,4 a v roku 2010 bola 0,5. Mortalita v sledovanom 

období poklesla z 1,4 v r. 1986 na 0,3 v r. 2010 (obr. 4). Incidencia MM žien v r. 1997 bola 
0,31, v r. 2010 bola 0,32. Mortalita stúpla z 0,03 na 0,1 prípadu na 100 000 (obr. 5) . 
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Obr. 5. Incidencia a mortalita žien na malígny mezotelióm v rokoch 1984 – 2010 (Zdroj: 22) 

 
Vývoj incidencie MM mužov v SR v období 1984 – 2008 je znázornený na obr. 6, 

z ktorého vidieť, že trend výskytu je po výkyvoch v jednotlivých rokoch mierne stúpajúci 
(z 0,2 na 0,5). To potvrdila aj predikcia hrubej incidencie na roky 2009 (0,54) a 2010 (0,55). 

 
Obr. 6. Vývoj hrubej incidencie malígneho mezoteliómu mužov v SR (roky 1984 – 2008) (Zdroj: 22) 

 
Obr. 7. Vývoj incidencie malígneho mezoteliómu žien v SR v období 1984 – 2008 (Zdroj: 22) 



315 

 

Incidenciu MM žien v období rokov 1984 – 2008 zobrazuje obr. 7, ktorý dokumentuje, že 
v sledovanom období napriek pomerne veľkým výkyvom je trend výskytu mierne stúpajúci (z 
0,24 na 0,3), predikcia na roky 2009 a 2010 bola 0,31. 

Porovnanie mortality na MM v r. 2005 – 2013 v SR, ČR a Maďarskej republike (obr. 8) 
ukázalo, že najvyššia bola a pretrváva v ČR (0,38 – 0,52), v SR sa zvýšila (z 0,19 na 0,37), 
v MR sa výrazne zvýšila (z 0,19 na 0,49). 

 
Obr. 8. Mortalita na malígny mezotelióm v rokoch 2005 – 2013 v SR, ČR a MR (Zdroj: 23) 

 
V období rokov 1980 až 2015 bolo priznaných v SR 78 chorôb z povolania po expozícii 

azbestu (azbestóza, mezotelióm pohrudnice alebo pobrušnice), ročne 0 – 7 prípadov, pričom 
percento týchto chorôb sa pohybovalo od 0 po 1,45 % (2005) a 1,33 % (2013) z celkového 
počtu chorôb z povolania v SR. 

Podľa evidencie ÚVZ SR počet zamestnancov exponovaných azbestu vzrástol z 800 
(2015) na 1 164 (2015), čo je 46 % nárast. Počet organizácií oprávnených na odstraňovanie 
azbestu sa zvýšil od r. 2014 (195) do r. 2015 (253) o 30 % (12). 

 
Diskusia 

Na Slovensku boli v minulosti 2 lokality s profesionálnou expozíciou azbestu, a to pri 
jeho ťažbe a pri výrobe azbestocementových výrobkov. Pre svoje výborné vlastnosti mali 
rozsiahle použitie výrobky s obsahom azbestu v domácnostiach (azbestové paravany pri 
peciach, kvetináče), v budovách (dupronitové priečky vo vnútorných priestoroch budov, 
izolácie potrubí, káblov, vzduchotechnické rozvody, postreky, azbestocementové vložky do 
komínov, strešné krytiny), takže dochádzalo aj k dlhodobej expozícii ľudí v životnom 
prostredí. Vychádzajúc z vedeckých poznatkov o zdraviu škodlivých účinkoch azbestu – 
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fibrogénnom a karcinogénnom – bolo predmetom záujmu sledovanie niektorých špecifických 
dôsledkov expozície, a to malígneho mezoteliómu (MM) pohrudnice a azbestózy v populácii 
SR (13, 14, 15, 16, 17, 18).  

Incidencia je ukazovateľom dynamiky vývoja chorôb, t. zn. i zhubných nádorov v čase 
a priestore. Nárast incidencie nádorových ochorení spôsobených azbestom však možno 
očakávať po 15 rokoch s vrcholom približne medzi 30. a 40. rokom od začiatku expozície 
(19). Preto treba pri každom malígnom mezotelióme detailne pátrať po expozícii azbestu v 
pracovnom aj mimopracovnom prostredí aj desaťročia dozadu. Kumulatívne riziko výskytu 
nádorov je preto podstatne vyššie u tých osôb, ktoré sa v mladom veku dostali do styku s 
azbestom (16).  

Mortalita je najstarší a stále najpoužívanejší ukazovateľ a vyjadruje celkovú závažnosť 
ochorenia v populácii. Výpovedná hodnota mortality ako indikátora časového vývoja nádorov 
klesá v nadväznosti na rozdielnu prognózu jednotlivých zhubných nádorov, ako aj pokroky v 
ich liečbe. 

Zistené stúpajúce trendy incidencie MM ako v celej populácii SR, tak i mužov a žien 
v rokoch 1978 až 1997 (obr. 1) a posun maximálneho počtu MM do vekovej dekády 60 – 69 
ročných oproti obvyklej vekovej dekáde 70 – 79 ročných (obr. 2), ako aj zistený rozdiel 
medzi očakávaným a evidovaným počtom MM v rokoch 1994 – 1997 (obr. 3) vzbudzovali 
obavy a viedli k záujmu o ďalšie sledovanie vývoja tohto ochorenia v SR, výsledky ktorého 
sú predmetom tohto príspevku. 

Na Slovensku je výskyt MM 1,7-krát vyšší u mužov než u žien. Je to zrejme ovplyvnené 
tým, že muži boli v minulosti a sú častejšie zamestnaní v povolaniach, kde prichádzajú do 
kontaktu s azbestom a materiálmi, ktoré ho obsahujú. Treba tiež vziať do úvahy aj 
potencujúci účinok fajčenia, ktoré je u mužov častejšie ako u žien. Ženy sú častejšie 
exponované azbestu v domácom prostredí, kam sa dostával azbest okrem už spomínaných 
materiálov i kontaminovanými pracovnými odevmi mužov, ktorí v nich často chodili domov, 
kontaminované pracovné odevy sa prali doma. Významným zdrojom antropogénnej 
kontaminácie životného prostredia azbestom nielen z hľadiska profesionálnej expozície, ale aj 
pre obyvateľov, sú rekonštrukcie domov a bytov, v ktorých boli použité materiály s obsahom 
azbestu bez dodržiavania známych opatrení na ochranu zdravia a hrubé porušovanie 
predpisov na likvidáciu nebezpečných odpadov s obsahom azbestu (14). 

Obdobne ako v iných krajinách, aj v SR sa zvyšuje mortalita na mezotelióm, ako 
špecifický dôsledok expozície azbestu. Túto skutočnosť preukazuje zistenie, že mortalita v 
SR, ČR a MR za obdobie rokov 2005 – 2013 má vzostupný trend, v SR z 0,19 na 0,37, v ČR 
z 0,39 na 0,52. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v MR z 0,19 na 0,49. V SR sa síce 
incidencia mierne znižuje, čo je už pravdepodobne dôsledok legislatívnej regulácie 
dovozu, spracovania azbestu a výroby azbestocementových výrobkov v roku 1985 (20), ale 
mortalita na MM stále mierne stúpa v dôsledku expozícií v minulosti. 
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Počet chorôb z povolania – azbestóz a MM v SR v sledovanom období (21) je s malými 
výkyvmi ustálený (0 – 7 prípadov za rok), avšak pri znižujúcom sa celkovom počte chorôb 
z povolania percento profesionálnych poškodení zdravia z azbestu má stúpajúci trend (0,15 % 
v r. 2000; 0,91 % v r. 2015 s hodnotami 1,45 % v r. 2005 a 1,33 % v r. 2013).Vzhľadom na 
to, že ochorenia z azbestu sa vyvíjajú pomaly, ale pokračujú aj po skončení expozície, nie je 
dôležitá len samotná doba expozície, ale aj doba začiatku expozície. Diagnóza MM je často 
zložitá vzhľadom na dlhé obdobie latencie a nedostupné údaje o profesionálnej expozícii 
azbestu u chorého zamestnanca. Možno preto odôvodnene predpokladať, že MM ako chorôb 
z povolania je oveľa viac ako je priznaných a evidovaných. Príčinou môžu byť nedostatočné 
znalosti lekárov o problematike ochorenia a možnej súvislosti s expozíciami azbestu v 
minulosti, nedôsledné zisťovanie pracovnej anamnézy, nedôsledné sledovanie 
a dokumentovanie expozície azbestu, podceňovanie zdravotného rizika zamestnávateľmi, 
zamestnancami a obyvateľmi. Na počet zistených profesionálnych ochorení súvisiacich s 
azbestom má veľký vplyv aj rozsah nehlásenej práce. Pokles počtu hlásených chorôb z 
povolania môže byť spôsobený aj tým, že ťažba azbestu a výroba azbestocementových 
výrobkov bola v SR zrušená. Expozícia zamestnancov azbestu pretrváva napriek tomu, že 
jeho dovoz, spracovanie a predaj boli v SR legislatívne regulované už v roku 1985 a následne 
zakázané. Ide najmä o práce v stavebníctve spojené s búraním a rekonštrukciou budov, v 
ktorých boli použité materiály s obsahom azbestu. Hoci podľa platnej legislatívy v SR sú 
organizácie vykonávajúce odstraňovanie a likvidáciu azbestu povinné oznamovať začatie 
činnosti príslušnému RÚVZ a vykonávať tieto práce len po vydaní rozhodnutia s určením 
opatrení na ochranu zdravia zamestnancov, veľmi často dochádza k nekontrolovaným 
vysokým expozíciám zamestnancov azbestu. Nakoľko počet takýchto organizácií 
a zamestnancov kontrolovane i nekontrolovane exponovaných azbestu narastá, možno 
očakávať, že incidencia MM a azbestóz, ako aj mortalita, budú mať stúpajúcu tendenciu. 

 
Záver 

Zo získaných údajov vyplýva, že výrazný nárast incidencie MM v SR v období 1978 až 
1997 nepokračoval, ale nadväzovalo naň ďalšie mierne zvyšovanie incidencie MM u mužov 
i žien. Mortalita mužov i žien sa znižovala do roku 1995, potom mala ustálený až mierne 
stúpajúci trend. Mortalita populácie SR na MM v rokoch 2005 – 2013 sa zvýšila z 0,19 na 
0,37.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet osôb, ktoré sú v súčasnosti kontrolovane 
i nekontrolovateľne exponované azbestu treba zdôrazňovať, že z toho vyplývajúce zdravotné 
riziko ako pre zamestnancov, tak i obyvateľov pretrváva. V záujme ochrany ich zdravia je 
potrebné budovať zariadenia na likvidáciu odpadu s obsahom azbestu, dodržiavať predpismi 
určené postupy a kontrolovať ich realizáciu, systematicky sledovať a hodnotiť profesionálnu 
expozíciu azbestu a jej dôsledky, zlepšovať diagnostiku profesionálnych poškodení zdravia 
a ich hlásenie. 
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PROBLEMATIKA ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ  
A OBJEKTIVIZACE ÚROVNĚ RIZIKA V ČR 

 
 

A. Šplíchalová 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství, Česká republika 
 

 
 

Vzrůstající automatizace a mechanizace práce má na jedné straně pozitivní vliv na 
snižování klasických rizikových faktorů pracovního prostředí, jakým jsou např. chemické 
látky, prach apod. Na druhé straně však tento trend směřuje ke snižování variability 
pracovních činností, zvyšování pracovního tempa, prodlužování doby provádění práce a tím 
vede ke zvyšování rizika jednostranného dlouhodobého přetěžování struktur pohybového 
aparátu a psychické pracovní zátěže. Kromě nedostatečně ergonomicky uspořádaných 
pracovních míst a pracovišť hraje při přetěžování pohybového aparátu významnou roli i 
dlouhodobá tendence neustálého navyšování norem přizpůsobených možnostem strojového 
vybavení, ale nerespektující fyziologické možnosti pracovní síly, a také finanční motivace 
pracovníků ke zvyšování pracovních výkonů, např. prodlouženými směnami, přesčasovou 
prací apod. Cílem tohoto textu je sdělení praktických zkušeností a problémů s objektivizací 
úrovně přetěžování rukou při práci ve vztahu k výskytu profesionálních onemocnění 
pohybového aparátu v ČR. 

Profesionální onemocnění horních končetin z přetěžování 
Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetěžování jsou již celou řadu let 

nejčastějšími chorobami z povolání v ČR a představují závažný zdravotně-sociální problém. 
Z obr. 1 je patrné, že v roce 2015 počet nemocí z povolání (NzP) v důsledku přetěžování 
končetin tvořilo 36 % (374 případů) všech hlášených NzP u nás (1). Ve srovnání s rokem 
2014 jde o 10 % nárůst a v průběhu posledního desetiletí nebyl ve výskytu NzP v důsledku 
přetěžování končetin zaznamenán významný pokles (1). Uvedená onemocnění jsou 
jednoznačně nejčastěji hlášeny u montážních dělníků, pro které je typické opakování 
jednostranně zaměřených pohybů rukou. 

Strukturu NzP z přetěžování v roce 2015 v ČR uvádí tab. 1, ze které vyplývá, že 
suverénně nejčastější NzP je syndrom karpálního tunelu (1). V posledních letech je však 
pozorován i zjevný nárůst takových diagnóz, jakými jsou např. skákavý prst či 
tendosynovitidy flexorů a extenzorů prstů a předloktí. Jsou to lehká onemocnění a zájem o 
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jejich hlášení v posledních letech významně vzrostl díky velkorysému systému odškodňování 
NzP v ČR. Z uvedených faktů vyplývá, že důsledné uplatňování účinných preventivních 
opatření zaměřených na významné snížení rizika nadlimitního přetěžování rukou je v praxi 
značně problematické, což se odráží i na vysokém počtu hlášených profesionálních 
onemocnění.  

Situace na Slovensku se v tomto směru zásadně neodlišuje. Podle oficiálních statistik SR 
(2) bylo v roce 2015 celkem hlášeno 156 NzP z přetěžování končetin, což představuje téměř 
48 % z celkového počtu 328 nemocí z povolání. V roce 2014 byl podíl 48 % stejný, tedy 180 
případů z celkového počtu 373 NzP uznaných na Slovensku.  
 

 
Obr. 1. Výskyt NzP v ČR celkem a NzP z přetěžování v ČR za období let 2005 – 2015 

 
Tab. 1. Přehled diagnóz NzP z přetěžování v ČR v roce 2015  

NzP z přetěžování končetin v ČR (2015) Muži ženy Celkem 
Položka II. 9 - Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů 
svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného 
přetěžování končetin 

59 63 122 

Epikondylitida kosti pažní (25x radiální, 13x ulnární) 16 22 38 
Artróza kloubů (8x rhizartróza, 8x artróza drobných kloubů rukou a zápěstí, 
5x artróza loktů, 5x omartróza, 2x gonartróza) 12 16 28 

Skákavý prst 11 9 20 
Tendosynovitida flexorů a extenzorů prstů a předloktí 6 7 13 
Morbus de Quervain 1 3 4 
Subakromiální bursitida 8 1 9 
Impingement syndrom 4 5 9 
Léze mediálního menisku 1 - 1 

Položka II. 10 - Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového 
syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování 83 169 252 

Syndrom karpálního tunelu 75 166 241 
Léze ulnárního nervu v oblasti lokte 8 3 11 
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Práce v nadlimitním riziku přetěžování 
Podle dat celostátního informačního systému kategorizace prací (IS KaPr) vykonávalo v 

roce 2015 práce v riziku nadlimitní fyzické zátěže cca 145 tisíc osob, tj. 20 % z celkového 
počtu pracovníků vykonávajících rizikové práce v ČR. Z uvedeného počtu 11 tisíc pracovníků 
vykonává práce zařazené do kategorie 2 rizikové, zbytek prokazatelně splňuje podmínky 
nadlimitní expozice z hlediska fyzické zátěže nebo pracovních poloh a práce byly zařazené do 
3. kategorie rizika (4). Ve srovnání s rokem 2014, kdy v riziku přetěžování bylo evidováno 
cca 130 tisíc pracovníků, představuje rok 2015 nárůst o cca 11 % osob evidovaných v riziku 
(3). Uvedené meziroční navýšení souvisí s rozvojem průmyslové výroby u nás, zejména 
v oblasti automobilového průmyslu, a s ním spojených prací na montážních linkách.  

Podle údajů Úřadu veřejného zdravotnictví SR (6) bylo na Slovensku v roce 2014 v riziku 
fyzické zátěže evidováno necelých 6 tisíc osob, což představuje necelých 6 % z celkového 
počtu osob vykonávajících rizikové práce. V roce 2015 se situace významně nezměnila. Ve 
srovnání s Českem je však uvedený počet řádově nižší. 

Kategorizace prací u NzP z přetěžování 
Obr. 2 prezentuje proporci hlášených nemocí z povolání v ČR vzniklých v důsledku 

přetěžování končetin podle kategorie práce v letech 2005 – 2015 (1). Z grafu je patrné, že 
okolo 40 % profesionálních onemocnění pohybového aparátu z dlouhodobého přetěžování 
v důsledku fyzické zátěže a pracovních poloh bylo hlášeno u pracovníků, jejichž práce nebyly 
v době hlášení nemoci z povolání zařazeny do rizikové kategorie. Přitom jednou ze 
základních podmínek uznání profesionality onemocnění z přetěžování je splnění nadlimitní 
expozice. Pokud tedy byla nemoc z povolání hlášena, byla splněna i nadlimitní expozice 
přetěžování. Přesto práce vykonávané v tomto riziku byly vinou chybné analýzy rizik 
zařazené do 1. nebo 2. nerizikové kategorie, případně se zákonnou povinností kategorizace 
prací zaměstnavatel vůbec nezabýval. Znepokojivé je zjištění, že uvedená situace se 
v průběhu posledních let významně nezlepšuje. 

Mezi nejčastější příčiny zdokumentovaného stavu patří iniciální chybná analýza rizika 
fyzické zátěže ve smyslu podhodnocení zátěže nebo významná změna pracovních podmínek. 
Obvykle se jedná o změny ve smyslu zvýšení intenzity práce, změna sortimentu a objemu 
výroby, aniž by došlo k přehodnocení pracovních podmínek. Aktualizace úrovně rizika je z 
hlediska hodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh zcela zásadní a zaměstnavateli tuto 
povinnost ukládá současně platná legislativa. Podle Zákoníku práce, § 102, odst. 7 je 
zaměstnavatel povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich 
účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 
podmínek (10). Také podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (11), § 7, odst. 1, je zaměstnavatel povinen měřit faktory 
pracovního prostředí a pracovních podmínek pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, 
pokud dojde ke změně podmínek práce. Pokud zaměstnavatel na změny aktuálně nezareaguje, 
vykonávají zaměstnanci rizikové práce, aniž by o tom byli informováni. 
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Obr. 2 Profesionální onemocnění z přetěžování v ČR podle kategorie práce (2005 – 2015) 

 
Autorizovaná měření  
Podle § 38 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění (9), 

měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn 
zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel 
provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k 
příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo 
akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikovaný. Procesu 
autorizace podle uvedeného zákona (§ 83a, odst. 1, písm. i) podléhá oblast fyziologických 
měření v oboru fyziologie a psychologie práce (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, 
pracovní polohy, ergonomie pracovního místa, pracovně – tepelná zátěž).  

Od 1. října 2015 vstoupil v platnost zákon č. 267/2015 Sb., který změnil znění zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (9). Uvedená novela přinesla nové povinnosti 
zaměstnavatelům při oznamování prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
(OOVZ), které zařadil do 2. kategorie. Podle znění § 37, odst. 4 je zaměstnavatel, stejně jako 
dosud, povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které 
zařadil do druhé kategorie, a doložit údaje rozhodné pro toto zařazení. Nově přibyla povinnost 
současně předložit i protokoly o provedeném autorizovaném nebo akreditovaném měření 
nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek. Do doby platnosti uvedené novely měl 
zaměstnavatel povinnost předložit protokoly o provedeném autorizovaném nebo 
akreditovaném měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek pouze v případě, že na 
základě výsledků měření navrhoval zařazení prací do rizikových kategorií práce. Nyní tato 
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povinnost platí i pro 2. nerizikovou kategorii, a týká se všech faktorů pracovního prostředí a 
pracovních podmínek v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., o kategorizaci prací (7), tedy i 
faktoru fyzická zátěž a pracovní polohy.  

Úskalí právní úpravy v praxi  
Obrovské množství prací zařazených v riziku fyzické zátěže, umocněné neustále se 

měnícími pracovními podmínkami v závislosti na objemu a sortimentu výroby, v praxi 
představují neustále vyhodnocování expozice a objektivizaci rizika autorizovaným měřením s 
ohledem na kategorii práce. Vysoký objem požadavků na autorizovaná měřená jsou nyní 
navýšené ještě o další měření pro práce, které zaměstnavatel nově zařazuje do 2. nerizikové 
kategorie. Toto opatření sice nemá retroaktivitu a netýká se prací již současně zařazených do 
2. nerizikové kategorie, ale výjimkou jsou případy významných změn dosavadních 
pracovních podmínek, kdy zaměstnavatel požaduje o nové zařazení. Enormní zájem o 
autorizovaná měření tak v praxi naráží na omezenou kapacitu současného počtu a 
personálního obsazení autorizovaných laboratoří pro fyziologii práce. Kromě značné finanční 
náročnosti fyziologických měření pro zaměstnavatele, situaci komplikují i dlouhé lhůty 
realizace zakázek.  

Problémem je striktní trvání na autorizovaném měření ze strany zaměstnavatelů, aniž by 
tomu předcházelo základní ergonomické posouzení pracovního místa a pracovních operací, 
které by odhalilo na první pohled zřetelné a snadno řešitelné nedostatky. Výsledkem toho je 
pak velmi často měřením prokázané riziko, které je rozhodnutím o rizikových pracích 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví legalizováno, aniž by následoval proces 
snižování rizika. 

Komplexní řešení problému 
Řešení problematiky přetěžování pohybového aparátu vlivem práce vyžaduje komplexní 

přístup. Základním opatřením vzhledem k omezení rizika fyzické pracovní zátěže je striktní 
uplatňování základních ergonomických zásad již při plánování pracovišť a pracovních míst, 
designu pracovních úkolů, výběru strojového vybavení, nástrojů, nářadí a tento postup 
dodržovat i v případě odlišných pracovních podmínek vzniklých vlivem aktuálních změn 
rozsahu a specifikace výroby.  

Dalším zásadním momentem je dostatečně kvalitní poradenství v oblasti ergonomie a 
fyziologie práce ze strany poskytovatelů pracovně-lékařských služeb (PLS), a to v souladu s 
platnou legislativou (5, 8). Poskytovatel PLS v rámci pravidelného dohledu na pracovištích a 
nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů, musí identifikovat 
ergonomicky nedostatečně řešené pracovní místa, problematické práce a pracovní operace, 
které jsou zdrojem přetěžování a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení situace. Tato činnost 
by měla probíhat již v době zkušebního provozu, tedy před prvním autorizovaným měřením, 
aby výsledky měření nebyly zbytečně zatíženy zcela zjevnými ergonomickými nedostatky, 
které se dají odstranit za cenu nevelkých nákladů. Výsledky měření tak objektivizují výchozí 
úroveň fyzické zátěže při práci, od které se odvíjí aktivity zaměstnavatele v procesu dalšího 
snižování zjištěného rizika. Odborné poradenství pak nepřetržitě pokračuje v režimu pokrytí 
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významných změn pracovního prostředí a podmínek tak, aby byly výsledky hodnocení rizika 
fyzické zátěže vždy aktuální.  

Činností laboratoří pro fyziologii a psychologii práce je autorizované posouzení a 
autorizované měření rizika včetně poradenství v dané problematice. Autorizované posouzení 
rizika vždy předchází autorizovanému měření a spočívá ve vytipování nejrizikovějších 
pracovních operací včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení rizika. Po zavedení 
doporučených opatření pak proběhne opakované autorizované posouzení, a pokud je zátěž 
jasně podlimitní, laboratoř vystaví protokol o posouzení rizika s návrhem na zařazení práce do 
2. nerizikové kategorie. Na základě vzájemného jednání odborní pracovníci krajských 
hygienických stanic uvedený protokol akceptují. V případě, že při opakovaném posouzení 
úroveň zátěže není jasně podlimitní, následuje měření a zařazení práce do kategorie podle 
výsledku. Zcela logicky pak následuje přijetí a uplatňování preventivních opatření 
zaměřených na minimalizaci již objektivizovaného rizika přetěžování. 

 
Závěr 

Pouze formální splnění povinnosti autorizovaného měření bez předchozí a další průběžné 
aplikace preventivních opatření neochrání zdraví pracovníků před přetěžováním. Nejúčinnější 
formou prevence NzP i jiných poškození zdraví z práce vlivem přetěžování je zavádění 
vhodných preventivních opatření, které jsou zaměřené na minimalizaci rizika, včetně 
pravidelného vyhodnocování jejich efektivity. Autorizovaná měření slouží jako jedna z metod 
vyhodnocení přínosu přijatých opatření. 
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PREVENTÍVNE ZAMERANÝ ERGONOMICKÝ PROGRAM V PODNIKU1 
 
 

K. Hatiar, O. Kyselica, D. Baran 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Slovenská technická univerzita, Bratislava  
 
 
 

V rámci snáh o rešpektovanie záujmov obyvateľov na Slovensku Ústav priemyselného 
inžinierstva a manažmentu Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej UPIM, STU Bratislava, MTF so sídlom 
v Trnave) poskytuje možnosť študovať oblasť ergonómie zameranú na podnikovú prax pre 
špecialistov z oblasti manažmentu, kvality produkcie, bezpečnosti práce a environmentálneho 
manažmentu. Pre podniky a študentov zaujímajúcich sa o uplatňovanie ergonómie v praxi 
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu tejto univerzity poskytuje možnosť 
špecializácie na problematiku manažovania ergonómie a ergonomických programov 
v podnikoch na Slovensku (mikroergonómia) prostredníctvom možnosti vypracovať a obhájiť 
diplomovú prácu na túto oblasť. Každoročne vypisujeme pre oblasť ergonómie v podniku 
(oblasť mikroergonómie) 3 základné témy: 
 Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku 
 Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybraných prevádzkach podniku 
 Návrh riešenia pokračovania ergonomického programu vo vybraných prevádzkach 

podniku 

Problematika uplatňovania ergonómie v podnikoch na Slovensku 
Po rozdelení Československej republiky sa ergonómia na Slovensku uplatňovala vo 

viacerých inštitúciách, podnikoch i vysokých školách. Bola to však vlastne reakcia na 
uplatňovanie ergonómie v zahraničí. Ergonómia sa ešte chápala ako celok, neuvažovali sa jej 
špecifické oblasti. Toto sa odrazilo aj v slovenskej legislatíve, kde sa hlavne v hygienických 
predpisoch začali uplatňovať ergonomické požiadavky na pracovno-organizačné systémy. 
Prelom vo svete nastal v roku 2000, keď sa na kongrese Medzinárodnej ergonomickej 
asociácie (IEA) v San Diegu v USA prijala nová definícia ergonómie, v ktorej sa akcentovali 
nielen požiadavky na vývoj nových nástrojov, strojov, zariadení a systémov, ale aj na 

                                                           
1 Článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0218/16, „Model implementácie controllingu ako 
nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu“.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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uplatňovanie ergonómie v podnikoch pri riešení ich každodenných problémov v podmienkach 
snahy o konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Ergonómia sa dovtedy považovala len za 
konglomerát aplikovaných častí viacerých vedných disciplín. Až na tejto konferencii sa 
všeobecne akceptovala skutočnosť, že ergonómia je samostatnou vednou disciplínou, ktorá 
v snahe o dosiahnutie udržateľnej úrovne efektívnosti ľudskej práce integruje poznatky 
všetkých vedných disciplín, ktoré na jednej strane umožňujú chrániť zdravie človeka pri 
vykonávaní jeho aktivít a na druhej strane umožňujú dosahovať prínosy z vynaložených 
nákladov. 

Nové chápanie ergonómie sme začali uplatňovať v rámci spolupráce Ústavu preventívnej 
a klinickej medicíny v Bratislave s ústavom zameraným na zdravie zamestnancov a otázky 
zdravého životného prostredia na univerzite v Iowe, USA (University of Iowa, Department of 
Occupational and Environmental Health) a neskôr v rámci pokračovania tejto spolupráce na 
UPIM, STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave. Vychádzali sme pri tom z podmienok na 
Slovensku, kde je dôležitým problémom dosiahnutie konkurencieschopnosti na globálnom 
trhu. Pôsobí tu celý rad faktorov, ktoré sú predmetom zamerania viacerých technických 
i ekonomických vied. Na kvalite výroby sa však okrem týchto faktorov podieľajú aj faktory, 
ktoré spadajú do oblasti biologicko-medicínskych a spoločenských vied. 

Vo všeobecnosti platí, že od človeka – zamestnanca možno očakávať trvalo udržateľný 
plnohodnotný a kvalitný pracovný výkon vtedy, keď je zdravý, odpočinutý a spokojný. Vo 
vyspelých štátoch sa vychádza z požiadavky, aby práca a pracovné podmienky nespôsobovali 
človeku bolesť a poškodenie zdravia. Práca by nemala byť pre človeka trestom, ale mala by 
ho tešiť, napĺňať a podieľať sa na jeho ďalšom rozvoji. Okrem toho platí požiadavka, že 
výsledky práce musia dosahovať takú kvalitu, ktorá zaručuje prínosy z vynaložených 
nákladov (cost benefit). 

Na splnenie uvedených požiadaviek sa v podnikoch systematicky zameriava ergonomický 
program. Problémom je, že ergonómia na Slovensku ešte nie je zaradená medzi vedné odbory, 
čo spôsobuje problémy pri predkladaní projektov, nakoľko tieto v agentúrach posudzujú 
špecialisti viacerých vedných odborov, ktorí vo veľkej väčšine nie sú kompetentní 
posudzovať kvalitu návrhov ergonomicky zameraných projektov. 

Problematike ergonómie sa vyhýba aj slovenská legislatíva. Časti ergonomickej 
problematiky sa objavujú vo viacerých legislatívnych materiáloch a sú podkladmi pre 
navrhovanie. Slovenská legislatíva sa však nezaoberá systematickým uplatňovaním 
ergonómie v podnikoch prostredníctvom preventívne zameraných ergonomických programov 
založených na účastníckom princípe. 

Vo vyspelých krajinách sa na túto oblasť zameriavajú ústavy označované ako Health and 
Safety Institutes, kde sa celá táto problematika integruje do praktickej podoby cez oblasť 
ergonómie a ergonomické programy založené na účastníckom princípe Participatory 
Ergonomics. Táto integračná funkcia ergonómie cez ergonomické programy je znázornená na 
obr. 1.  
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Obr. 1. Koncept plnohodnotného riešenia pracovno-organizačného systému z hľadiska ergonómie v podniku 
(mikroergonómie) označovaný na Slovensku ako integrovaná BOZP 

 
Zásadný rozdiel medzi oblasťou bezpečnosti práce (BP) a a oblasťou preventívneho 

pracovného lekárstva (PPL) je aj v spôsobe hodnotenia rizika. Uvedené oblasti však spolu 
vytvárajú predpoklady k riešeniu efektívnosti ľudskej práce cez integráciu požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ekonomickými požiadavkami a požiadavkami na 
nutný pracovný komfort prostredníctvom ergonómie a ergonomických programov 
zameraných na efektívnosť ľudskej práce cez pozitívny vplyv na zdravie a prínosy z 
nákladov. 

Pri hodnotení rizika v oblasti bezpečnosti práce sa uplatňuje ukazovateľ stupeň rizika 
(RBP), ktorý je tvorený súčinom pravdepodobnosti rizika (P) a závažnosti rizika podľa vzorca 
[1]: 

RBP = P x D      [1] 

kde: RBP = stupeň rizika v oblasti bezpečnosti práce;  
 P = pravdepodobnosť výskytu danej udalosti; 
 D = dôsledok sledovanej udalosti.  

V oblasti medicíny, kde platí Hippokratova prísaha, a v oblasti ergonómie, sa stupeň 
rizika (Rmed+erg) priamo vyjadruje pravdepodobnosťou tohto rizika (P) podľa vzorca [2]: 

Rmed+erg = P      [2] 
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Na priame vyjadrenie pravdepodobnosti rizika sa používajú epidemiologické metódy 
a ukazovatele. Z metodologického hľadiska je na Slovensku problémom, že sa nerozlišujú 
oblasti uplatňovania ergonómie.  

V makroergonómii poznáme cieľovú populáciu len na určitom stupni pravdepodobnosti 
na základe dostupných databáz. Oblasť ergonómie, ktorá sa zameriava na riešenie 
každodenných problémov v podnikoch, pričom sa využívajú preventívne zamerané 
ergonomické programy založené na účastníckom princípe, sa v zahraničí označuje ako 
mikroergonómia. Pri ergonomickom riešení v oblasti mikroergonómie možno na základe 
ergonomickej analýzy s využitím epidemiologických metód vyhľadať a zhodnotiť nielen 
pracovisko, kde sa vyskytujú nedostatky, ale možno nájsť aj priamo pracovnú operáciu, ktorá 
ťažkosti spôsobuje, a je tu aj možnosť priamo hovoriť s osobami, u ktorých sa vyskytujú 
problémy súvisiace s nedostatkami pracovno-organizačných systémov a adresne riešiť 
odstránenie nedostatkov. Po určitom období je tu možné reálne zhodnotiť prínosy uplatnenej 
racionalizácie. 

 
Materiál a metódy 

Proces iniciácie preventívne zameraného Ergonomického programu vo vybranom podniku 
bol iniciovaný v rámci riešenia diplomovej práce, ktorá bola v roku 2016 úspešne obhájená na 
UPIM, STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave.  

Po súhlase vedenia podniku sa dáta získané v rámci diplomovej práce rozšírili a doplnili 
počas akcie Týždeň bezpečnosti aj na ďalšie prevádzky v podniku. Celkove bolo oslovených 
spolu 250 zamestnancov výrobných prevádzok. Použiteľné dáta pre ergonomickú analýzu 
v rámci iniciácie ergonomického programu sme získali spolu od 194 zamestnancov 
z prevádzok uvedeného podniku (návratnosť kvalitne vyplnených a použiteľných dotazníkov 
bola 77,6 %). 

Vyšetrených zamestnancov sme podľa pracovného zaťaženia zaradili do šiestich 
pracovných skupín. Ergonomická analýza pomocou epidemiologických metód sa uskutočnila 
z dát zo všetkých výrobných prevádzok podniku. V tejto práci sa budeme zaoberať najmä 
porovnaním výsledkov prvej fázy ergonomickej analýzy z prevádzky č. 4, s výsledkami 
ergonomickej analýzy uskutočnenej v tej istej prevádzke pomocou metodiky EAWS (1).  

Metodika EAWS (Ergonomics Assembly Worksheet) predstavuje prvolíniový 
ergonomický nástroj vyvinutý pre rýchle celkové zhodnotenie biomechanických rizík, ktorým 
môžu byť zamestnanci vystavení počas svojej pracovnej činnosti.  

Ide o metódu tužka – papier, ktorá je založená na štyroch hodnotiacich hárkoch (1. hárok 
so škály na všeobecný popis, 2. hárok so škálami na hodnotenie pracovných polôh, 3. hárok 
so škálami na hodnotenie vynakladaných síl, 4. hárok so škálami na hodnotenie zaťaženia 
horných končatín). Celkové hodnotenie vychádza zo súčinu veľkosti záťaže (intenzita I) 
a trvania záťaže (D): 

R = I x D      [3] 
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Výsledkom analýzy podľa EAWS je bodové hodnotenie, ktoré sa rozdeľuje do troch 
kategórií podľa semaforovej schémy (tab. 1). 

Výsledky hodnotenia sa potom uplatnili v prevádzke prostredníctvom metódy vopred 
určených časov (Method Time Measurement – MTM) na konkrétne riešenie práce 
a pracovných postupov na pracovisku. 

 
Tab. 1. Bodové hodnotenie EAWS podľa semaforovej schémy  

0 – 25 bodov ZELENÁ Nízke riziko Odporúča sa, nie sú potrebné opatrenia 

25 – 50 bodov ŽLTÁ Možné riziko Neodporúča sa, potreba vykonať opatrenia 

˃ 50 bodov ČERVENÁ Vysoké riziko Zamedziť, nutná realizácia opatrení 

Zdroj: Bruder R, et al, 2013 

 

Ergonomicé riešenie s uplatnením epidemiologických metód prebieha v nasledujúcich 
fázach: 

1. Fáza iniciácie ergonomického programu (realizácia organizačných opatrení). 
2. Fáza rozbehu ergonomického programu (zber dát, predbežné spracovanie dát – 

deskriptívna štúdia, analýza vplyvu modifikovateľných i nemodifikovateľných faktorov na 
zistený výskyt lokalizáciu a intenzitu ťažkostí PPS ako indikátorov nedostatkov z hľadiska 
ergonómie, analýza videozáznamov pracovísk a poznatky z pohovorov so zamestnancami, 
retrospektívna kohortová analýza). Jej výsledky – návrh preventívnych opatrení a ich 
realizácia. 

3. Fáza realizácie ergonomického programu (uplatnenie výsledkov analýz pri riešení a 
realizácii prevencie prostredníctvom ergonomickej racionalizácie v napojení na system 
kvality). 

4. Fáza hodnotenia účinnosti prijatých riešení ergonomickej racionalizácie práce 
(uplatnenie kohortovej štúdie a účinnosti prevencie ťažkostí PPS a vyhodnotenie prínosov z 
nákladov pomocou analýzy prínosov z vynaložených nákladov, Cost Benefit Analyzis CBA)  

V prebiehajúcich prvých dvoch fázach iniciácie ergonomického programu sa realizujú 
organizačné opatrenia. Pracuje sa na zostavení a vyškolení ergonomickej pracovnej skupiny 
a na zabezpečení podmienok pre jej prácu. Ide tu najmä o podmienky pre uskutočňovanie 
ergonomickej analýzy, implementovanie riešení v prevádzkach a hodnotenie prínosov riešenia 
(2). Paralelne s riešením organizačných opatrení sa realizoval zber dát, pričom sa využil 
Nordic Questionnaire (3 a 4). Uvedený dotazník, ako to ukázali naši partneri z University of 
Iowa v rámci samostatnej štúdie, poskytuje stabilné dáta, ktoré sa nemenia ani po 
viacnásobných opakovaniach s týždňovými prestávkami. Preto ho odporúčajú použiť na zber 
dát aj pre účely ergonomických štúdií s dizajnom epidemiologických štúdií (5).  

Ako základ pre interpretáciu výsledkov pre ďalší postup riešenia sa uplatnila deskriptívna 
štúdia, zameraná v tejto fáze na výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí podporno-pohybového 
systému (PPS), ktoré sú indikátormi nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie, ktoré sme 
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použili aj pri porovnaní ergonomickej analýzy realizovanej formou epidemiologických štúdií 
metodikou EAWS. 

V ďalšom postupe riešenia sa uplatnia aj pri zisťovaní faktorov, u ktorých sa dá 
predpokladať vplyv na výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí PPS, pri čom sa využijú 
analýzy videozáznamov pracovných cyklov na typových pracoviskách a tiež rozhovory so 
zamestnancami a majstrami zo sledovaných prevádzok.  

Skutočný dopad uvedených faktorov na výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí PPS sa 
v rámci iniciácie ergonomického programu zisťuje pomocou retrospektívnej kohortovej štúdie 
(6). Pre každý hodnotený faktor sa vypočítava ukazovateľ odds ratio (OR), ako pomer 
prevalencie ťažkostí PPS u exponovaných a neexponovaných zamestnancov. Kladná hodnota 
tohto ukazovateľa (pokiaľ je štatisticky významný) indikuje, koľkonásobne sú vo väčšom 
riziku exponovaní zamestnanci oproti neexponovaným. Hodnota OR takto určuje aj prioritu 
riešenia a realizácie preventívnych opatrení pre jednotlivé posudzované faktory. 

Takto získané výsledky uplatňujúce kritériá z vyhlášky MZ SR 542/2007 by sa mali 
použiť pri riešení preventívne zameraných technických a organizačných opatrení 
ergonomickej racionalizácie práce. 

Aby mohol ergonomický program dosahovať plnohodnotnú účinnosť, je potrebné, aby sa 
jeho iniciácia realizovala cez systém manažmentu kvality (QMS), prípadne by tento program 
mal byť integrovaný cez inžiniersky manažérsky systém (IMS).  

 
Tab. 2. Spôsob hodnotenia každého z rizikových faktorov z hľadiska biomechaniky (ergonomický trojuholník), 
na ktoré sa zameriava ergonomická FMEA, ktorý sa potom premieta do konkrétnych úloh a termínov ich riešenia 
(7). 

Ergonomický trojuholník Úroveň 
hodnotenia Nároky na opatrenia Výsledné kombinácie 

úrovní hodnotenia 

 

 

 

 

High –H – Vysoké – 
požiadavka na akčný plán a 
ergonomické preskúmanie 

HHH MHH LHH 
 HHM MHM LHM 
 HHL MMH LHL 
 

Moderate – M – Stredné – 
požiadavka na akčný plán  

HMH MHL LMH 
 HMM MMM LMM 
 HLH MLH LLH 
 Low – L –- Nízke – akčný 

plán sa nepožaduje (len sa 
odporúča) 

HML MML LML 
 HLM MLM LLM 
 HLL MLL LLL 

Zdroj: Hatiar K. Eisenberg G, 2015 
 

V rámci systému kvality sa tu používa analýza možného výskytu a vplyvu nekvality vo 
výrobe označovaná ako FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).  

Pre oblasť ergonómie môže podnik vytvoriť vlastný formulár, ktorý možno pracovne 
nazvať Kontrolný súpis potenciálnych ergonomických problémov (označovaný skratkou PEIL – 
Potential Ergonomics Issues List), v ktorom sa na základe ergonomickej analýzy hodnotia 
zistené rizikové faktory cez ergonomický trojuholník a na jednotlivých pracovných pozíciách 
sa prideľujú úlohy a termíny na riešenie situácie (7). Hlavné zameranie je tu na hodnotenie 
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faktorov, ktoré z hľadiska ergonómie súvisia so základnými rizikovými biomechanickými 
faktormi (poloha, sila, frekvencia pohybov), ktoré sa označujú aj ako ergonomický 
trojuholník. Každý z nemodifikovateľných rizikových faktorov alebo modifikovateľných 
faktorov sa potom posudzuje cez uvedený ergonomický trojuholník a priradia sa mu výsledné 
kombinácie úrovní hodnotenia (tab. 2), ktoré sú potom podobne ako pri metodike EAWS 
označené farbami, z ktorých vyplýva naliehavosť riešenia úloh zameraných na ich 
odstránenie, prípadne minimalizovania ich vplyvov v prevádzkach.  

Fáza hodnotenia účinnosti vplyvu prijatého riešenia na výskyt, lokalizáciu a intenzitu 
ťažkostí PPS pomocou kohortovej analýzy a analýza prínosov z vynaložených nákladov, resp. 
investícií (Cost Benefit Analyzis – CBA) nasleduje po dopredu určenom časovom intervale. 
Najčastejšie to býva po roku od implementácie riešení v prevádzkach. Pokiaľ ide o opatrenia 
investičného charakteru, býva časový horizont 4, 6, 8 a viac rokov. 

Pri overovaní účinnosti na výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí PPS pomocou 
kohortovej štúdie sa zisťuje ukazovateľ risk ratio (RR), ktorý sa vypočítava ako pomer 
incidencie ťažkostí PPS u zamestnancov exponovaných a neexponovaných sledovaným 
faktorom.  

Môžu nastať nasledujúce alternatívy dôsledku vplyvu faktorov práce a pracovného 
prostredia na výskyt ťažkostí PPS (8). 

− Alternatíva 1 – u tých, ktorí pôvodne nemali ťažkosti PPS, sa tieto po roku objavili. To 
znamená, že riešenie ergonomickej racionalizácie bolo u nich neúčinné. 

− Alternatíva 2 – u zamestnancov, ktorí uvádzali výskyt ťažkostí PPS, tieto po roku 
nezmenili svoju intenzitu. To znamená, že riešenie ergonomickej racionalizácie nebolo 
účinné. 

− Alternatíva 3 – u tých, ktorí uvádzali výskyt ťažkostí PPS, sa tieto po roku zmiernili. To 
znamená, že riešenie ergonomickej racionalizácie bolo čiastočne účinné. 

− Alternatíva 4 – u tých, ktorí uvádzali výskyt ťažkostí PPS, tieto po roku zmizli. To 
znamená, že riešenie ergonomickej racionalizácie bolo plne účinné. 

− Alternatíva 5 – u tých, ktorí pôvodne nemali ťažkosti PPS, sa tieto neobjavili ani po roku. 
To znamená, že pri práci a v pracovných podmienkach zistené faktory v sledovanom 
období nepôsobili ako rizikové. 

Ďalšie pokračovanie ergonomického programu by sa malo sústrediť na riešenie 
preventívne zameranej ergonomickej racionalizácie v skupinách zamestnancov, kde sa 
vyskytli alternatívy výsledkov 1 až 3. Toto riešenie je možné realizovať prostredníctvom 
technických a organizačných opatrení (riešení). Alternatívy 4 a 5 dokumentujú, že uplatnené 
riešenie ergonomickej racionalizácie bolo účinné a že momentálne tu netreba realizovať 
žiadne riešenia ergonomickej racionalizácie (pokiaľ sa plnia plánované výkonové normy). 
Fáza hodnotenia účinnosti prijatých riešení ergonomickej racionalizácie práce by sa mala 
realizovať každý rok. Zároveň je potrebné vyhodnocovať aj prínosy z nákladov realizovaných 
riešení. Vzhľadom na to, že sa v podnikoch situácia každý rok mení a pôsobia tu aj 
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nemodifikovateľné rizikové faktory, treba ergonomickú analýzu s využitím kohortovej štúdie 
opakovať každý rok.  

Hodnotenie prínosov z vynaložených nákladov, resp. investícií, je v oblasti 
ergonomických opatrení zložitý proces. Zjednodušený model je interpretovaný v tab. 3. 

 
Tab. 3. Pomôcka pre jednoduchý výpočet prínosov z vynaložených nákladov (11). 

A) Náklady spôsobené pracovnými úrazmi pred ergonomickou intervenciou €  
B) Náklady spôsobené pracovnými úrazmi po ergonomickej intervencii €  
C) Náklady na ergonomickú intervenciu €  
Výpočty zdôvodňujúce náklady    
D) Úspory nákladov vplyvom ergonomickej intervencie (A – B) €  
E) Návratnosť vložených nákladov ((C/D) x 12) *  mesiace 

*V tab. 3 treba zobrať do úvahy skutočné časové údaje. V tomto prípade, pokiaľ sú údaje v riadkoch C  
a D vyjadrené v nákladoch za mesiac, vtedy možno aj návratnosť vyjadriť v mesiacoch za rok 
Zdroj: Hedge A, 2001 
 
Pokiaľ ide o projekt, celkové hodnotenie prínosov z vynaložených nákladov možno 

realizovať podľa metodiky vyvinutej na našom ústave a úspešne odskúšanej v praxi (9). 
Pokiaľ ide o ergonomické opatrenia, ktoré generujú úsporu nákladov, resp. nárast výkonov či 
zisku, možno použiť metodiku z tab. 3. Pokiaľ však ide o ergonomické opatrenia, ktoré si 
vyžadujú realizáciu reálnych investícií, je vyčíslenie prínosov zložitejšie.  

V nasledujúcom texte uvedieme metódy hodnotenia reálnych investícií. Metódy 
hodnotenia reálnych investícií predstavujú údaje, ktorými sa transformujú vstupné údaje na 
informácie s charakterom rozhodovacích kritérií (10). Rozoznávame dva druhy metód, a to: 
– statické metódy a 
– dynamické metódy. 

Statické metódy vyhodnocovania reálnych investícií sú vhodné na hodnotenie menších 
investícií s kratšou dobou životnosti. Tieto metódy vychádzajú z údajov nákladovo 
výnosového charakteru. Vstupné údaje sa spriemerujú za celú dobu životnosti investícií. 
Statické metódy sa vyznačujú jednoduchým algoritmom, ktorý umožňuje rýchlu aplikáciu. 
Ako nedostatok týchto metód možno uviesť krátkodobý prístup, orientáciu na nákladovo 
výnosové údaje, potlačenie vplyvu doby životnosti, zanedbanie vplyvu časového momentu 
výskytu efektov na hodnotu investícií (10). Medzi najpoužívanejšie statické metódy patria: 
– metóda komparácie nákladov, 
– metóda komparácie zisku, 
– metóda komparácie rentability a metóda komparácie amortizácie. 

Cieľom metódy komparácie nákladov je výber takej alternatívy, ktorá vedie k 
minimálnym nákladom, t.j. investičné projekty sa porovnávajú podľa nákladov, ktoré ich 
vyvolávajú. Metódu možno použiť iba vtedy, keď porovnávané alternatívy prinášajú rovnaké 
výnosy. Metóda komparácie zisku sa môže používať, ak sa hodnotené alternatívy líšia v 
nákladoch a aj vo výnosoch. Výhodnejšia je tá alternatíva, ktorá vykazuje vyšší zisk. V 
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metóde komparácie rentability sa dávajú do pomeru efekty v podobe úspor nákladov alebo 
zisku s vynaloženým kapitálom. Keď má efekt podobu zisku, rentabilita je daná vzťahom: 

Rentabilita (%) = ročný zisk . 100 / vynaložený kapitál 

Najvýhodnejšia je tá alternatíva, ktorej rentabilita je najvyššia. Pri zisku sa počíta s 
priemernými hodnotami pred odpočítaním daní a úrokov. Kritérium rentability informuje o 
výnose investovaného kapitálu na ergonomické opatrenia (10). 

Pri metóde komparácie doby amortizácie je predmetom porovnávania doba, ktorá uplynie 
do doby, kým sa investovaný kapitál získa späť. Investovaný kapitál sa získava späť vtedy, 
keď je prebytok príjmov, t. j. súčet zisku a odpisov nad výdavkami. 

Doba amortizácie = investovaný kapitál / (zisk + odpisy) 

Dynamické metódy vyhodnocovania reálnych investícií vychádzajú z cash flow 
indukovaných investícií po celú dobu ich životnosti, t. j. skúmajú výhodnosť investičných 
projektov. Tieto metódy rešpektujú časovú hodnotu peňazí a umožňujú správny výber z 
rôznych investičných alternatív (10). V praxi trhových ekonomík sa rozšírili predovšetkým 
dve metódy hodnotenia investícií: 
– metóda vnútornej miery výnosnosti (Internal Rate of Return) a 
– metóda čistej súčasnej hodnoty (Net Present Value). 

SHč =  (Prt – Výdt) r –t = 0 
r = 1 + iint 

kde:  Prt sú príjmy v čase t 
 Výdt sú výdavky v čase t 
 iint je interná úroková miera, resp. vnútorná miera výnosnosti, 
 r je úročiteľ, 
 i je diskontná sadzba,   
 n je doba životnosti investície. 

Z danej rovnice máme určiť úrokovú mieru. Pri výpočtoch možno použiť počítačové 
spreadsheety, metódu pokusov a omylov, Newtonovu metódu alebo graficky určiť priesečník 
funkcie SHč = f (i) s osou x. Pri porovnávaní jednotlivých alternatív vyberieme ten variant 
investičného projektu, ktorý má najvyššiu hodnotu vnútornej miery výnosnosti. 

Podstata metódy čistej súčasnej hodnoty spočíva v nasledujúcom algoritme: 

– Určí sa súčasná hodnota všetkých peňažných prostriedkov iniciovaných danou investíciou 
bez ohľadu na to, či ide o príjmy alebo výdavky. Minulé výdavky sa úročia (aktualizujú) 
a budúce čisté príjmy sa diskontujú (odúročujú) k súčasnosti. Sadzba na úročenie 
a odúročenie vyjadruje náklady kapitálu, straty ušlých príležitostí, riziká a mieru inflácie. 

– Stanoví sa čistá súčasná hodnota minulých a budúcich tokov ako rozdiel sumy 
diskontovaných cash flow a aktualizovaných investičných výdajov.  

Ako nevýhodné sa uvádzajú projekty s negatívnou súčasnou hodnotou a za výhodné sa 
pokladajú projekty s pozitívnou súčasnou hodnotou. Zamietnutie alebo prijatie investičného 
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projektu závisí aj od ďalších faktorov, ktoré však pri určovaní súčasnej hodnoty neberieme do 
úvahy (napr. disponibilita finančných zdrojov, či naliehavosť investície). Výpočet SHč možno 
matematicky vyjadriť: 
SHč =  (Prt – Výdt) r –t  
Výdt , kde (t = 0) – investičné výdavky, 
Prt – Výdt , kde (t = 1 ... n) – rozdiel bežných príjmov a výdavkov, 
r = 1 + i – je úročiteľ, 
i – je diskontná sadzba, 
n – je doba životnosti investície. 

Výhodnosť investičných alternatív ovplyvňuje:  
– čistá súčasná hodnota – najvýhodnejšia je alternatíva s najväčšou čistou súčasnou 

hodnotou a 
– hodnota diskontnej sadzby, kritérium hodnotenia SHč ovplyvňuje hodnota diskontnej 

sadzby, t. j. čím je diskontná sadzba vyššia, tým je SHč nižšia. 

Vo fáze využívania reálnych investícií, ktoré riešia ergonomické opatrenia, je účelom 
kontroly porovnanie očakávaných efektov so skutočnými efektmi. Preverovanie miery 
naplnenia východiskových predpokladov pomáha identifikovať príčiny odchýlok skutočnosti 
od plánu a ukazuje na mieru a charakter neistôt danej reálnej investície, ktorá rieši 
ergonomické opatrenia. Poznanie odchýlok, ich príčin a charakteru neistôt, môže významne 
prispieť ku kvalitnejšiemu riadeniu budúcich investičných rozhodovacích procesov (10). 

Kontrola reálnych investícií v tejto fáze môže prebiehať jednorazovo, napr. po jednom 
roku alebo za jednotlivé obdobia (roky) doby životnosti, prípadne doby návratnosti investície. 
Parametre efektov investícií možno ľahko kontrolovať v podobe: 
− investičných výdavkov – výška investičných výdavkov ovplyvňuje mieru návratnosti či 

rentability investícií a 
− časového okamihu uvedenia investície do prevádzky – časový posun okamihu uvedenia 

investície do prevádzky môže spôsobiť zmeny v očakávaných ziskoch, alebo cash flow. 

Obidva faktory majú priamy vplyv na efektívnosť investície. V praxi len ťažko môžeme 
určiť napr. náklady a výnosy vyvolané danou investíciou. Hlavný problém je v tom, že ťažko 
oddelíme tieto náklady a výnosy od nákladov a výnosov vyvolaných už danou činnosťou 
podniku. Táto časová a nákladová náročnosť kontroly vedie k obmedzovaniu samotnej 
kontroly investičných projektov iba na tie najvýznamnejšie projekty. Kritériom na 
vymedzenie významnosti môže byť jednak výška investovanej sumy, alebo úroveň rizika. 
Kontrola plánovaných efektov vo vzťahu k dosiahnutej skutočnosti vytvára u navrhovateľov 
investícií väčší pocit zodpovednosti pri odhadoch predpokladaných efektov investícií a ich 
návratnosti (10). 

Pokiaľ ide o bezprostredné zhodnotenie prínosov z vynaložených nákladov pri realizácii 
ergonomických riešení v praxi, možno použiť napr. tabuľku (tab. 3) odporučenú Cornellovou 
Univerzitou (11). Podmienkou je, aby boli k dispozícii údaje o skutočných nákladoch. Ak sú k 
dispozícii informácie o stratách spôsobených pracovnými úrazmi a chorobami súvisiacimi 
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s prácou a pracovnými podmienkami a nedostatkami pracovísk, práce a jej organizácie 
z hľadiska ergonómie, pred realizáciou riešení ergonomickej racionalizácie, a náklady 
z uvedených dôvodov po realizácii riešení ergonomickej racionalizácie, možno urobiť 
kalkuláciu návratnosti vložených nákladov a po realizácii riešení (napr. ročné náklady, 6-
mesačných náklady, mesačné náklady). Kvantifikácia prínosov z ergonomických opatrení je 
však oveľa zložitejšia a zahrňuje identifikáciu a hodnotenie vyvolaných externalít, ktoré pred 
realizáciou ergonomických opatrení neboli známe. Svoj výskum zameriavame i na tento 
problém. 

 
Výsledky 

Výsledky analýzy dát získaných pomocou dotazníka Nordic Questionnaire, dokumentujú 
značný výskyt ťažkostí PPS, ktoré súvisia s nedostatkami pracovísk z hľadiska ergonómie. 
V tab. 4 sú uvedené pre porovnanie s výsledkami metodiky EAWS údaje o výskyte a intenzite 
ťažkostí PPS v prevádzke PLP.  

 
Tab. 4. Výskyt a intenzita ťažkostí PPS indikujúcich výskyt nedostatkov z hľadiska ergonómie v prevádzke č. 4. 
Hodnotenie výskytu ťažkostí Frekvencie [%] 95 % konf. lim. 

Výskyt ťažkostí PPS áno 40 97,6 87,1%-99,9% 
nie 1 2,4 0,1%-12,9% 

Intenzívne ťažkosti, v minulom roku bola 
nutná návšteva lekára  

áno 17 41,5 26,3%-57,9% 
nie 24 58,5 42,1%-73,7% 

Výskyt symptómov SCT áno 20 50,0 33,8%-66,2% 
nie 20 50,0 33,8%-66,2% 

Kategórie podľa intenzity ťažkostí PPS 
1. kategória 1 2,4 0,1%-12,9% 
2. kategória 23 56,1 39,7%-71,5% 
3. kategória 17 41,5 26,3%-57,9% 

Legenda: 1. kategória znamená žiaden výskyt ťažkostí PPS; 2. kategória znamená výskyt ľahších ťažkostí PPS, 
kde ešte nebola nutná návšteva lekára; 3. kategória znamená výskyt intenzívnych ťažkostí PPS, kde už návšteva 
lekára bola nevyhnutná. Výskyt kategórií 2 a 3 indikuje prítomnosť nedostatkov z hľadiska ergonómie. 
 

Tab. 5 má podstatný význam pre ďalší postup riešenia ergonomickej racionalizácie práce 
vo všetkých ďalších prevádzkach, kde sa uskutočnil zber dát. Celkove svedčí o lokalizácii 
intenzívnych ťažkostí PPS vo všetkých sledovaných pracovných skupinách. Na základe tejto 
tabuľky možno priamo na pracoviskách hodnotených prevádzok hľadať príčiny zisteného 
stavu. Ako dôležitý nástroj sa tu uplatňuje hodnotenie videozáznamov pracovných cyklov na 
jednotlivých typových pracoviskách. Dôležitá je tu aj možnosť komunikácie sa 
zamestnancami na hodnotených pracoviskách, ktorí vlastne poznajú svoju prácu, ktorú 
každodenne vykonávajú najlepšie. Zväčša vedia upozorniť na príčiny výskytu ťažkostí z tab. 
5, ale často aj vedia navrhnúť, čo by ich zaťaženie pri práci mohlo znížiť (účastnícky prístup).  

Až na základe takto získaných informácií možno spresniť predpoklad negatívne 
pôsobiacich faktorov, ktorých vplyv možno overiť pomocou retrospektívnej kohortovej 
analýzy. Takýmto spôsobom potom možno získať adresné údaje o intenzite vplyvu 
hodnotených faktorov, ktoré potom možno zoradiť od najzávažnejších až po najmenej 
závažné a po dohode s vedením podniku možno pristúpiť k vypracovaniu návrhu postupu 
riešenia. 
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Tab. 5. Výskyt a intenzita ťažkostí PPS v telesných častiach v prevádzkach, ktoré indikujú výskyt nedostatkov 
pracovísk z hľadiska ergonómie 

Lokalizácia 
ťažkostí PPS 

Výskyt a intenzita ťažkostí PPS v sledovaných prevádzkach [%] 
Prevádzka 1 
(n = 30) 

Prevádzka 2 
(n = 33) 

Prevádzka 3 
(n = 46) 

Prevádzka 4 
(n = 41) 

Prevádzka 5 
(n = 29) 

Prevádzka 6 
(n = 15) 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

ťažkosti 
PPS 

návštevy 
lekára 

Šija 23,3 16,7 57,6 27,3 67,4 13,0 43,9 4,9 48,3 10,3 53,3 13,3 
Plecia 33,3 10,0 57,6 27,3 58,7 6,5 43,9 7,3 44,8 6,9 46,7 13,3 
Chrbát  30,0 13,3 66,7 24,2 63,0 19,6 51,2 9,8 62,1 24,1 53,3 33,3 
Lakte 10,0 6,7 24,2 24,2 21,7 6,5 26,8 0,0 13,8 3,4 40,0 13,3 
Kríže  66,7 16,7 63,6 27,3 67,4 17,4 87,8 19,5 86,2 34,5 73,3 20,0 
Dlane/ruky 56,7 10,0 81,8 18,2 76,1 13,0 53,7 4,9 62,1 6,9 73,3 26,7 
Bedrá/stehná 30,0 13,3 42,4 15,2 23,9 4,3 24,4 2,4 24,1 3,4 26,7 20,0 
Kolená 33,3 10,0 36,4 27,3 32,6 6,5 36,6 7,3 44,8 10,3 60,0 20,0 
Členky/chodidlá 63,3 13,3 63,6 15,2 67,4 4,3 63,4 14,6 75,9 17,2 86,7 46,7 

 
Tab. 6. Výskyt kategórií ťažkostí PPS a ich intenzity za posledný rok v sledovaných pracovných skupinách 

Prevádzky 

Výskyt kategórií podľa intenzity ťažkostí PPS 
SPOLU Kategória 1  

bez ťažkostí 
Kategória 2  

výskyt slabších ťažkostí 
Kategória 3  

itenzívne ťažkosti 
Frekv. [%] Frekv. [%] Frekv. [%] Frekv. [%] 

Prevádzka č. 1  5 16,7 17 56,7 8 26,7 30 15,5 
Prevádzka č. 2 2 6,1 14 42,4 17 51,5 33 17,0 
Prevádzka č. 3 1 2,2 31 67,4 14 30,4 46 23,7 
Prevádzka č. 4  1 2,4 23 56,1 17 41,5 41 21,1 
Prevádzka č. 5 1 3,4 17 58,6 11 37,9 29 14,9 
Prevádzka č. 6 0 0,0 4 26,7 11 73,3 15 7,7 
Spolu 10 5,2 106 54,6 78 40,2 194 100,0 

 

Chí kvadrát = 22,28 
Počet stupňov voľnosti = 10 
Pravdepodobnosť p = 0,0137* 

 
Tab. 6 dokumentuje štatisticky významný rozdiel v zastúpení kategórií s vyšším 

výskytom intenzívnych ťažkostí v sledovaných pracovných skupinách. Túto skutočnosť bude 
potrebné zobrať do úvahy pri stanovovaní priorít v ďalšom postupe riešenia a iniciovania 
ergonomického programu. Súhlas vedenia podniku nám umožnil porovnať výsledky 
ergonomickej analýzy uskutočnenej pomocou metodiky EAWS v pracovnej skupine 4, na 
základe ktorej bolo možné realizovať vypracovanie časových štúdií pre rozbeh prevádzok 
s prvotnými výsledkami ergonomickej analýzy s využitím epidemiologických metód. Ide tu 
o výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí PPS, ktoré v ďalšom postupe riešenia poslúžia na 
detailnú analýzu práce a pracovných podmienok pomocou retrospektívnej kohortovej analýzy. 
Porovnanie uvedených výsledkov je reprezentované v tab. 7. 

Výsledkom analýzy pomocou metodiky EAWS je 16 bodov, čo podľa semaforového 
hodnotenia (tab. 1) patrí do skupiny od 0 do 25 bodov, ktoré je indikované zelenou farbou, čo 
znamená, že v hodnotenej prevádzke č. 4 sa nepredpokladajú žiadne podstatnejšie nedostatky 
z hľadiska ergonómie, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zamestnancov (tab. 7). 

O niečom inom hovoria úvodné výsledky ergonomickej analýzy pomocou 
epidemiologických metód v pravej časti uvedenej tabuľky, kde sa konštatuje výskyt ťažkostí 
podporno-pohybového systému (ďalej PPS) u 97,6 % zamestnancov, ktoré sú indikátormi 
nedostatkov pracovísk v prevádzke č. 4 z hľadiska ergonómie. Okrem toho sa zistilo, že až 
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41,4 % zamestnancov tejto prevádzky muselo za posledný rok kvôli intenzite ťažkostí 
navštíviť lekára. 
 
Tab. 7. Porovnanie výsledkov ergonomického hodnotenia vybranej prevádzky pomocou metodiky EAWS 
a pomocou ergonomickej analýzy s využitím epidemiologických metód. 

Ergonomická analýza pomocou metodiky 
EAWS 

Ergonomická analýza s využitím epidemiologických 
metód 

 

Výsledkom analýzy 
v prevádzke č. 4 podľa 
metodiky EAWS je 1166  
bbooddoovv, čo znamená, že 
pracovisko EAWS sa 
odporúča na prácu  

Zamestnanci s ťažkosťami PPS 

Prevádzka č. 4 (n = 41)  
Áno [%] 

40 97,6 

Pre intenzitu ťažkosti PPS bola za posledný rok nutná 
návšteva lekára  

Prevádzka č. 4 (n = 41)  
Áno [%] 

17 41,5% 

Zistil sa vysoký výskyt ťažkostí PPS, 41,5% 
zamestnancov muselo za posledný rok pre intenzitu 
ťažkostí PPS súvisiacich s prácou vyhľadať lekársku 
pomoc, čo metodika EAWS nedokázala rozpoznať.  

 
Diskusia 

Naše skúsenosti z praxe poukazujú na značné nedostatky pri uplatňovaní ergonomických 
poznatkov v podnikoch. Chýba tu systematický prístup. Legislatíva neposkytuje podklady pre 
organizovanie podnikových ergonomických programov, ktoré obsahujú hlavne podklady pre 
vývoj nových zariadení a systémov (to znamená makroergonomické podklady). V podnikoch 
sa často uplatňuje metodika EAWS, o ktorej aj jej autori uvádzajú (2), že ide len 
o jednoduchý nástroj (metóda tužka – papier) prvej úrovne (first level tool). Okrem toho sú tu 
uvedené napr. polohy telesných segmentov.  

Čerpáme zo skúsenosti zo 14-ročnej spolupráce v oblasti prevencie ťažkostí a chorôb 
súvisiacich s prácou s univerzitou v Iowe, USA. Tam sa metodika podobná ako EAWS 
používa, ale len ako nástroj „prvého nástrelu“. Potom na rozdiel od situácie u nás je tu záujem 
o analyzovanie skutočnej reality a nie umelo stanovených (virtuálnych) hraníc pre pracovný 
komfort. Namiesto ťažko hodnotiteľných polôh telesných segmentov sa zameriavajú na 
výskyt ťažkostí ako sú bolesti, tŕpnutie a nepohodlie. Vychádza sa zo základného 
predpokladu, že pri súčasnej úrovni vedy a techniky by človek nemal pri práci pociťovať 
nepohodlie a bolesť. Preto nie polohy telesných segmentov a prepočty z formulárov EAWS, 
ale práve výskyt ťažkostí PPS (bolesti, tŕpnutie, únava) sú skutočnými indikátormi 
nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie.  

Porovnanie výsledkov ergonomickej analýzy vykonanej pomocou metodiky EAWS 
a pomocou epidemiologických metód v tab. 7 vlastne aj vymedzuje možnosti uplatnenia 
uvedených metodík v praxi. Výsledky jednoznačne potvrdili, že EAWS je metodikou 
s typickým využitím v oblasti makroergonómie, teda pri navrhovaní nových systémov. To 
znamená tam, kde sa riešia, alebo inštalujú nové prevádzky s novými technológiami, alebo 
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kde nemáme presné údaje o populácii zamestnancov, ktorá bude v nových prevádzkach 
pracovať. Táto metodika totiž vychádza z modelových predpokladov vytvorených na základe 
skúseností a výsledkov z praxe. Jej výhodou je, že napriek svojej nepresnosti je prepojená 
s metódou MTM, čo umožňuje pre novú prevádzku v jej začiatkoch, keď ešte nepoznáme 
skutočný dopad riešenia na zamestnancov vytvárať pôvodné časové štúdie, ktoré neskôr 
možno, pokiaľ sa to ukáže nutné, korigovať na základe presnejších, reálnych výsledkov 
ergonomických analýz pomocou epidemiologických metód. 

Ergonomická analýza s využitím epidemiologických metód vychádza s reálnych 
podmienok v hodnotenej prevádzke, preto jednoznačne patrí do oblasti mikroergonómie a 
posudzuje reálnu situáciu a jej konkrétne dopady na zamestnancov. V tab. 7 sa podľa 
metodiky EAWS nepredpokladajú negatívne dopady na zdravie zamestnancov, ktoré však, 
ako na to poukazuje ergonomická analýza pomocou epidemiologických metód, sú tu už 
reálne. Toto zistenie poukazuje na závažný problém, lebo je potrené pokračovaním 
ergonomickej analýzy hľadať príčiny takého vysokého výskytu zdravotných ťažkostí 
u zamestnancov a snažiť sa zabezpečiť reálne odstránenie týchto príčin pomocou technických 
i organizačných riešení. Ideálne je, keď top manažment umožní iniciovať preventívne 
zameraný ergonomický program, ako je to v prípade podniku, ktorý sme tu použili ako 
príklad. 

 
Záver 

V praxi sa v poslednom období vo vyspelých krajinách v podnikoch stále častejšie 
uplatňujú zásady spoločensky zodpovedného podnikania (SZP). Jedným zo základných 
prostriedkov na uplatňovanie jeho zásad v praxi sú ergonomické programy (12), ktoré sa 
snažia v podnikoch vytvárať také pracovné podmienky, aby sa zabezpečovala efektívnosť 
ľudskej práce tak, aby na jednej strane nedochádzalo k poškodeniu zdravia zamestnancov a na 
druhej strane sa dosahovali prínosy z vynaložených nákladov. 

 Metodika EAWS je vďaka prepojeniu s metódou MTM zároveň aj dôležitým nástrojom 
prepojenia riešenia v oblasti makroergonómie na riešenie v oblasti mikroergonómie, kde ide 
o uplatnenie tohto riešenia v podnikovej praxi a jeho adaptáciu na konkrétne podmienky 
prevádzky podniku, ktorý sa snaží uspieť v konkurenčnom boji, kde je snaha čo najlepšie 
reagovať na stav ponuky a dopytu na globálnom trhu. 

Závažným metodologickým problémom v praxi na Slovensku však je, že v niektorých 
podnikoch je snaha nesprávne uplatňovať metodiku EAWS už vo fungujúcich prevádzkach, 
kde, ako to dokumentuje tab. 7, je táto metodika neúčinná a odtrhnutá od reality. Tu už 
nestačí uplatňovať virtuálne zásady, ale je potrebné analyzovať reálne podmienky 
a navrhovať konkrétne riešenia pre uplatňovanie ergonomickej racionalizácie v praxi tak, aby 
sa mohla uplatniť v systéme kvality a aby sa tu zároveň dal očakávať pokles výskytu 
zdravotných ťažkostí zamestnancov. 
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Dlhodobý pokles chorôb z povolania (CHzP) na Slovensku v rokoch 2001 – 2015 
sprevádza aj pokles CHzP v zdravotníctve (7). Obdobná situácia dlhodobého poklesu CHzP, 
s výnimkou roku 2014, je aj v Českej republike. V roku 2012 bol v Českej republike 
zaznamenaný najnižší počet hlásených profesionálnych ochorení od r. 1973, keď sa začali 
CHzP a profesionálne otravy sledovať a dáta o nich publikovať v štatistických ročenkách 
Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky a neskôr i v Národnom registri chorôb 
z povolania (4). SZÚ Praha uvádza súbežne, s výnimkou roku 2014, aj klesajúci počet CHzP 
v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti v ČR v rokoch 1997 – 2015 (8).  

Cieľom práce bolo priblížiť trend vývoja, výskytu a dostupnej štruktúry CHzP v sektore 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.  

 
Materiál a metódy 

Vykonali sme retrospektívnu analýzu údajov o CHzP SR u zdravotníckych pracovníkov 
(zdravotníctvo a sociálna starostlivosť) za časové obdobie rokov 2001 – 2015 na území 
Slovenskej a Českej republiky. Vybrané údaje sme získali z evidencie UZIŠ, neskôr NCZI na 
Slovensku a z Národného registra nemocí z povolání Českej republiky. Pri spracovaní sme 
použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy. Vyčlenili sme umiestnenie rezortu Q – 
(zdravotníctvo a sociálna oblasť) s počtom hlásených CHzP v rámci piatich rezortov 
s dlhoročne najvyššími počtami CHzP v SR. Následne sme analyzovali výskyt CHzP 
v rezorte Q podľa profesií a podľa vybraných položiek Zoznamu CHzP SR z dostupných 
rokov. Posudzovali sme obdobné údaje aj pri CHzP v rezorte Q v zdravotníctve a sociálnej 
starostlivosti v ČR.  

 
Výsledky  

Výsledky sú uvedené v grafickej podobe na obr. 1 až 8. 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Výskyt CHzP v SR v rokoch 2001 – 2015 podľa odvetvovej klasifikácie dokumentuje, že 
rezort Q je podľa počtu ročne hlásených CHzP registrovaný na 4. mieste (obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Výskyt CHzP podľa odvetvovej klasifikácie 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie CHzP v SR spolu a CHzP v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti 
 
Obr. 2 dokumentuje, že CHzP v SR v rokoch 2001 – 2015 majú v rezorte Q klesajúci 

trend výskytu. Kým v roku 2001 bolo v SR hlásených 577 CHzP, v r. 2015 to bolo len 328 
CHzP. V rezorte zdravotníctva bolo v r. 2001 hlásených 53 CHzP, v r. 2015 to bolo 28 CHzP 
(25 prípadov v zdravotníctve a 3 CHzP v oblasti sociálnej starostlivosti). 
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Obr. 3. Počet CHzP podľa profesií (roky 1997 – 2002) 
 
Obr. 3 sumarizuje zastúpenie CHzP v rokoch 1997 – 2002, keď boli dostupné údaje 

v profesijných skupinách uvedených v legende. Najvyšší výskyt CHzP bol u zdravotných 
sestier, na druhom mieste u lekárov, na treťom mieste u upratovačov v nemocničných 
zariadeniach.  

 
 

Obr. 4. Podiel [%] desiatich najčastejších CHzP v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti  
v SR (v rokoch 2000 – 2015) 

Poznámka: v legende sú pri jednotlivých skupinách CHzP čísla položiek Zoznamu CHzP SR, nie počty ochorení 
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Obr. 4 sumarizuje údaje o 494 prípadoch CHzP v rezorte Q v desiatich skupinách CHzP 
v SR v rokoch 2000 – 2015. V rezorte Q bol očakávane najvyšší percentuálny výskyt 
prenosných a parazitárnych ochorení a výskyt kožných ochorení. Ochorenia z DJNZ končatín 
sa umiestnili na 3. mieste.  

 
 

Obr. 5. Počty CHzP v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti v SR a infekčné a parazitárne choroby 
 
Na obr. 5 sú uvedené počty ročne hlásených infekčných a parazitárnych chorôb v rezorte 

Q (položka 24 Zoznamu CHzP SR) v porovnaní s počtom všetkých profesionálnych CHzP 
v rezorte Q v SR hlásených v uvedených rokoch. Počet profesionálnych infekčných ochorení 
má kolísavý charakter, klesajúci trend. 

  

 
Obr. 6 Percentuálny podiel CHzP v rezorte Q v ČR v rokoch 2000 – 2014. 
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V legende na obr. 6 je uvedená širšia špecifikácia profesií v porovnaní so situáciou v SR 
(pozri obr. 3, ktorý je aj z iného časového úseku rokov). Aj v ČR je výskyt CHzP najvyšší u 
zdravotných sestier. Druhé miesto zaujíma skupina ošetrovateliek a sanitárov. Lekári obsadili 
3. miesto pred pracovníkmi sociálnej starostlivosti.  

 

 
 

Obr. 7. Podiel [%] desiatich najčastejších CHzP v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti  
v ČR (roky 2000 – 2015) 

 
Percentuálny podiel 10 najčastejších CHzP podľa legendy v rezorte Q v ČR v rokoch 

2000 – 2015 vyjadruje dominanciu výskytu svrabu (obr. 7). Na druhom mieste sú 
profesionálne dermatózy, na treťom vírusové hepatitídy. Sumárny percentuálny výskyt 
infekčných CHzP v rezorte Q v ČR v tých istých rokoch sledovania ako v SR sa podstatne 
nelíši od situácie v SR, vnútorná štruktúra je odlišná.  

 

 
Obr. 8. Počty CHzP v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a choroby z DNJZ končatín v SR 
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Na obr. 8 je porovnanie počtov všetkých ochorení z DNJZ končatín hlásených v SR 
v rokoch 2001 – 2015 s kolísavým počtom CHzP tejto skupiny, s klesajúcim trendom 
a malým zastúpením ochorení z DNJZ končatín v rezorte Q.  

  
Diskusia  

Je potešiteľné, že na Slovensku môžeme aj podrobnejšie dokumentovať pokles závažných 
infekčných CHzP – vírusovej hepatitídy a tuberkulózy, čo našlo odraz aj v rezorte 
zdravotníctva (2, 3). Podobný trend je aj v ČR, a napr. aj v Poľsku a v Maďarsku (1, 6). To 
však neznižuje potrebu epidemiologickej bdelosti a potrebu vakcinácie VHA, VHB v rezorte 
Q. Ústup TBC v populácii nachádza odraz aj v dlhoročnom ústupe profesionálnej TBC 
v rezorte zdravotníctva (2). Výskyt 7 prípadov profesionálnej TBC u zdravotníkov v ČR v r. 
2015 a v SR v 4 prípadoch je však upozornením, že s rizikom v zdravotníctve treba počítať aj 
naďalej. Rozdiely vo výskyte svrabu medzi SR a ČR je možné sčasti vysvetliť aj kvalitnejším 
záchytom v ČR, záujmom o liečbu u dermatológa, ktorý hlási podozrenie na profesionalitu 
lekárom odboru CHzP. Aj v zdravotníctve sa vyskytujú práce charakteru DNJZ, dosiaľ však 
nie vždy hlásené ako CHzP (5).  

 
Záver 

Analyzované údaje názorne dokumentujú klesajúci charakter výskytu CHzP v 
zdravotníctve v SR a určitú zmenu v spektre hlásených CHzP v rezorte zdravotníctva a 
sociálnej starostlivosti. Dlhoročne, aj v uvádzaných rokoch, dominujú infekčné a parazitárne 
ochorenia nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Výsledky sú upozornením na 
potrebu prevencie prostredníctvom dodržiavania komplexu preventívnych a ochranných 
opatrení vrátane neustáleho skvalitňovania zdravotného dohľadu. Ukazuje sa potreba rozšíriť 
paletu niektorých celoslovensky sledovaných štatistických údajov o štruktúre CHzP v 
porovnaní s Českou republikou.  
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Povolání porodní asistentky (dále PA) je fyzicky velice náročné. Za celkovou fyzickou 
zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými 
skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. Lokální zátěž je zátěž 
malých svalových skupin při výkonu práce končetinami. Pracovní poloha hodnotí zdravotní 
riziko zaměstnance, který vykonává trvale práci, při níž si nemůže pracovní polohu zvolit 
sám. Ruční manipulací s břemeny se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo 
současně více zaměstnanci, včetně jeho zvedání. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá 
též zvedání a přenášení živého břemene (1). Gučková (2) pak vyjmenovává ještě některé další 
možné druhy zátěže v práci PA, včetně jejich možných důsledků. Zmiňuje např. i nemoci 
žaludku a střev, onemocnění srdce a krevního oběhu, úzkostných stavů, což mohou být 
následky nedostatečného spánku. Zátěž jako takovou je však možné rozlišovat podle různých 
hledisek. Např. podle délky působení na dlouhodobou a krátkodobou zátěž, podle emoční 
odezvy na příjemnou a nepříjemnou, ale třeba i podle intenzity či na základě projevů (3). 
Paulík dále vymezuje zátěž jako obecný jev způsobený odlišně kladenými nároky, se kterými 
je nezbytné se s různou naléhavostí vyrovnat (3). Šrámková (4) doplňuje, že zátěž vzniká z 
nerovnováhy mezi člověkem a prostředím. Lze ji vyjádřit například podle míry nelibosti či 
podle nároků, které jsou na jedince kladeny na běžnou zátěž, na zvýšenou zátěž, na hraniční a 
na extrémní zátěž (4).  

Aby fyzická zátěž při práci nezpůsobovala poškození zdraví, je důležité dodržovat 
správný režim práce a odpočinku. Při sestavování režimu práce a odpočinku je nutné 
postupovat podle individuálních daností jednotlivých oborů a pracovišť. Pracovní dobu a 
dobu odpočinku u nás specifikuje zákoník práce (5). Specifickým případem, kterým se bude 
zabývat tato práce, je pak fyzická zátěž při výkonu povolání porodní asistentky, kterou 
Komačeková (6) specifikuje jako nutnost vyváženosti mezi výkonovou kapacitou člověka na 
jedné straně a požadavky a podmínkami, za kterých se uskutečňuje, na straně druhé. 

Životné podmienky a zdravie, 2017 
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Specifická zátěž PA spočívá zejména v nepravidelné pracovní době ve směnném provozu, 
kdy zejména noční směny nepříznivě ovlivňují pravidelnost spánku a připravenost na 
pracovní výkon. Pracovní výkon a zátěž si nemůže předem naplánovat. Na porodním sále pak 
musí podávat různě velkou výkonnost díky nerovnoměrným počtům porodů v průběhu 
pracovních směn a různému průběhu porodu (7). Z toho vyplývá, že zvýšené fyzické zátěži je 
vystaven především pohybový aparát dolních končetin, páteře a horních končetin a to tím 
více, čím je její pohyb uskutečňován neekonomicky, chybně, nekoordinovaně. Nenadálé 
zvýšení fyzického výkonu zatěžující páteř pak může souviset například s ohrožením 
vyhřeznutí meziobratlové ploténky a vznikem hernie (1). Na fyzické zátěži PA se podílí i 
zátěž při manipulaci s prádlem či zdravotnickým materiálem. Významná zátěž pak postihuje 
PA při manipulaci s imobilními pacienty. Bylo provedeno poměrně hodně studií ohledně 
fyzického zatížení sester na odděleních, kde převažují imobilní pacienti, a téměř všude bylo 
zjištěno nadměrné fyzické zatížení, zejména páteře (8). 

Cílem bylo zjistit, jak vnímají profesní fyzickou zátěž porodní asistentky v Nemocnici 
Boskovice na gynekologicko-porodnickém pracovišti. Pro toto šetření byly definovány 
výzkumné otázky:  

Pociťují porodní asistentky při své práci převahu fyzické zátěže nad zátěží psychickou? 
Co porodní asistentky ve své práci hodnotí jako nejvíce zatěžující?  
Jaké pociťují na sobě porodní asistentky důsledky fyzické zátěže?  
Zda a jak si chrání porodní asistentky svůj pohybový aparát? 
Jakou kompenzaci fyzické zátěže od zaměstnavatele by porodní asistentky uvítaly? 
 
Materiál a metody 

Pro účely šetření byla stanovena metoda smíšeného výzkumu – kvantitativní metoda, 
která zkoumala indikátory fyzické zátěže porodních asistentek. Byl použit dotazník vlastní 
konstrukce. Kvalitativní metoda byla zvolena pro testování aktuální fyzické zátěže pomocí 
standardizovaného dotazníku – Baeckeho indexu pracovní aktivity, který obdrželo a vyplnilo 
15 záměrně vybraných PA. Z těchto respondentek pak byly vybrány tři porodní asistentky, 
které se nejvíce blížily dosaženými body z Baeckeho testu průměru. Cílem bylo kvantifikovat 
počet ujitých metrů, počet kleků a dřepů v obvyklé denní směně ve všední den.  

Pro účely výzkumu byly PA rozděleny na tři skupiny podle oddělení, na kterém pracují. 
První skupinu tvořily PA pracující na gynekologickém oddělení – dále GYN, druhou 
skupinou byly PA pracující na porodním sále – dále PS, třetí skupinu tvořily PA pracující na 
oddělení šestinedělí – dále PORO. 

Dotazníky byly rozdány všem PA Nemocnice Boskovice v období únor – březen 2016. 
Celkem bylo rozdáno 31 dotazníků (100 %), návratnost dotazníků byla 100 %. Ve skupině 
GYN odpovídalo 10 respondentek, ve skupině PS 14 respondentek, ve skupině PORO 7 
respondentek. 
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Výsledky 

Z celkového počtu 31 porodních asistentek jich bylo nejvíce ve věku 26 – 35 let a to 
jedenáct porodních asistentek (35,5 %), druhá nejpočetnější skupina byla ve věku 46 let a 
více, kterou tvořilo deset porodních asistentek (32,3 %) (obr. 1).  

Délku praxe v pozici porodní asistentky uvádí obr. 2. Největší skupinou, z celkového 
počtu 31 dotázaných PA podle pracovišť, byly PA s délkou praxe 10 let a více a to šestnáct 
(51,6 %).  
  

  
Obr. 1. Věková stratifikace respondentek  

podle pracovišť 
Obr. 2. Délka praxe v pozici porodní asistentky  

podle pracovišť 
 

Subjektivní hodnocení převahy fyzické či psychické zátěže respondentek uvádí obr. 3. 
Žádná porodní asistentka nepociťovala jednoznačnou převahu jen fyzické zátěže. Ve skupině 
GYN polovina respondentek uvedla převahu psychické zátěže a druhá polovina dotázaných 
uvedla, že v práci pociťují fyzickou i psychickou zátěž stejně. Ve skupině PS převažuje názor, 
že oba typy zátěže jsou stejné, uvedlo to dvanáct (85,7 %) dotázaných PA. Ve skupině PORO 
psychická zátěž v práci převažovala u čtyř (57,1 %) dotázaných, tři PA (42,9 %) uvedly, že v 
práci pociťují fyzickou i psychickou zátěž stejně.  

 

  
Obr. 3. Převaha pocitu zatížení při výkonu profese 

podle pracovišť 
Obr. 4 Subjektivní hodnocení dovednosti správné 
manipulaci s imobilní klientkou podle pracovišť 
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Jak subjektivně hodnotí porodní asistentky svoji dovednost manipulace s imobilní 
klientkou, ukazuje obr. 4. Z celkového počtu 31 odpověď spíše ano uvedlo celkem patnáct 
(48,4 %) dotázaných, odpověď spíše ne udalo třináct (41,9 %) respondentek. Odpověď určitě 
ne udaly dvě (6,4 %) PA. Vyhodnocení podle pracovišť ukazuje, že na pracovišti PORO, kde 
je nejnižší šance na manipulaci s imobilní klientkou, si PA nejvíce věří. Na pracovišti PS a 
GYN, kde se s touto situací setkávají, znají PA své limity. 

Co vnímají PA jako nejvíce zatěžující faktor ve své práci, ukazuje obr. 5. Respondentky 
mohly uvést více faktorů. Ve skupině GYN jsou zatěžující činnosti rozděleny takto: 
Manipulace s pacienty uvedlo sedm (70 %) dotázaných. Práce na směny zatěžuje šest (60 %) 
PA. Nárazovost práce vybralo jako zatěžující pět (50 %) dotázaných. Zvedání břemen je 
zatěžující pro pět (50 %) PA. Nedostatek personálu uvedlo jako zatěžující šest (60 %) 
dotázaných.  

Ve skupině PS se vyskytlo nejvíce zatěžujících faktorů: Nedostatek personálu uvedlo 
jedenáct (78,6 %) PA, organizaci práce sedm (50 %) dotázaných, práce na směny zatěžuje 
deset (71,4 %) respondentek. Nárazovost práce vybralo jako zatěžující pět (35,7 %) PA, 
komunikaci s klientkami a nedostatek pomůcek je zatěžující vliv pro tři (21,4 %) 
respondentky.  

Ve skupině PORO byly indikátory zátěže rozděleny s převahou faktoru nedostatek 
personálu u všech sedmi (100 %) dotázaných. Manipulace s pacienty byla zatěžující pro dvě 
(28,6 %) respondentky. Nárazovost (nepravidelnost) směnné práce vybraly jako zatěžující 
faktor čtyři respondentky (57,1 %). 

 

 
 

Obr. 5. Co nejvíce zatěžuje porodní asistentky v práci 
 



351 

 

Pocit následků fyzické zátěže z výkonu profese ukazuje obr. 6. Ve skupině GYN 
odpověděly respondentky podle rozložení Gaussovy křivky s těžištěm v odpovědi spíše ano 
(50 %). Obdobná je situace i u skupiny PS. Jinak odpovídaly respondentky ve skupině PORO, 
odpověď spíše ne udalo šest (85,7 %) PA. 
 

 
Obr. 6. Pocit následků fyzické zátěže podle pracovišť 

 
Jaké konkrétní následky fyzické zátěže porodní asistentky pociťují, ukazuje obr. 7. Počet 

odpovídajících respondentek byl 28, volily i více možností. Ve skupině GYN převažují 
bolesti zad u šesti (60 %) PA, bolesti hlavy vybralo pět (50 %) dotázaných. Bolesti nohou a 
křečové žíly uvedly vždy dvě (20 %) PA. Ve skupině PS je šíře potíží nejvyšší. Přetrvávající 
únavu uvedly tři (21,43 %) PA, bolesti zad udalo jedenáct (78,6 %) respondentek, bolesti 
hlavy vybralo šest (42,9 %) dotázaných. Bolesti nohou uvedlo pět (35,7 %) respondentek. 
Křečové žíly udaly čtyři (28,6 %) dotázané. Nespavost udalo šest (42,9 %) PA. Ve skupině 
PORO uvedly přetrvávající únavu dvě (28,6 %) respondentky, bolesti hlavy vybraly čtyři 
(57,1 %) dotázané. Bolesti nohou uvedla jedna (14,3 %) respondentka.  

 

 
 

Obr. 7. Konkrétní stesky porodních asistentek v souvislosti s profesní fyzickou zátěží podle pracovišť 
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Jak porodní asistentky kompenzují profesní fyzickou zátěž, ukazuje obr. 8. Ve skupině 
GYN jasně dominuje četba (40 %) PA. Ve skupině PS vede turistika či chůze (64,3 %) PA; 
následováno četbou u osmi (57,1 %) PA. Cvičení navštěvují dvě (14,3 %) PA. Ve skupině 
PORO udaly jízdu na kole dvě (28,6 %) respondentky, stejně jako cvičení a studium. 
Turistiku či chůzi udaly tři (42,9 %) respondentky. Četbu jako způsob trávní volného času 
uvedly tři (42,9 %) PA, stejně jako poslech hudby.  

 

 
Obr. 8. Zastoupení kompenzačních a preventivních aktivit při profesní fyzické námaze podle pracovišť 

 

 
 

Obr. 9. Očekávané benefity od zaměstnavatele 
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Jaké benefity ze strany zaměstnavatele při kompenzaci fyzické zátěže by porodní 
asistentky uvítaly, ukazuje obr. 9. Celkově by porodní asistentky ocenily: Dostatek personálu 
by uvítalo dvacet tři (74,2 %) všech dotázaných, příspěvek na masáže by uvítalo šestnáct 
(51,6 %) dotázaných, příspěvek na plavání by ocenilo třináct (41,9 %) PA. Podporu 
rehabilitace chce čtrnáct (45,2 %) PA. Příspěvek na dovolenou by ocenilo sedm (22,6 %) 
respondentů, úpravu pracovního prostředí by ocenilo osm (25,8 %) dotázaných. Jednoznačně 
vedoucím faktorem, ve skupině PORO se 100% podílem, je dostatek personálu.  

Pouze pět (16,1 %) dotázaných ve volné odpovědi uvedlo, že má pocit, že zaměstnavatel 
pomáhá v prevenci důsledků fyzické zátěže a to tak, že na porodní oddělení byla zakoupena 
nová polohovací lůžka na pooperační pokoj.  

Baeckeho dotazník je subjektivní indikátor sloužící k měření fyzické aktivity. Má 
pětistupňovou škálu otázek a jeho index může mít hodnotu 1 – 5, kdy čím vyšší je hodnota 
indexu, tím vyšší je náročnost dané aktivity na fyzickou zátěž člověka. Pokud se tedy index 
blíží hodnotě 5, ukazuje to, že dotyčný jedinec velmi namáhavě fyzicky pracuje.  

Index pracovní aktivity dle Baeckeho: průměrný počet bodů u 15 (49,1 % všech PA) 
záměrně vybraných porodních asistentek na gynekologicko-porodnickém úseku Nemocnice 
Boskovice je 3,4 bodů. 

Součástí praktického šetření v terénu bylo stanovení počtu kroků (přepočítáno na metry), 
dřepů a kleků realizovaných jednou porodní asistentkou za průměrnou směnu 
(dvanáctihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek všedního dne). 
Šetření se zúčastnila vždy jedna porodní asistentka z každého oddělení, byla řádně poučena a 
seznámena s krokoměrem, byla změřena délka jejího kroku. Měření probíhalo ve třech 
směnách, ze kterých byly vypočítány průměrné hodnoty. 

Z výsledků testování uvedených v tab. 1 je patrné, že největší zátěž v počtu nachozených 
km za jednu směnu je na pracovišti GYN – 5 543 m, nejméně na pracovišti PORO – 3 191m. 
Největší zátěž na klouby dolních končetin je na pracovišti PS – průměrně téměř 12 dřepů či 
kleků za směnu. To je 2 krát více, než na ostatních pracovištích.  

 
Tab. 1. Vybrané indikátory fyzické aktivity porodních asistentek na pracovišti GYN, PS, PORO za směnu 

 Počet kroků Přepočet na metry Počet dřepů a kleků 
 GYN PS PORO GYN PS PORO GYN PS PORO 
Směna 1 11 845 10 527 5 848 6 159 5 579 3 099 5 12 6 
Směna 2 9 753 9 985 6 081 5 072 5 292 3 223 8 8 4 
Směna 3 10 383 9 874 6 134 5 399 5 233 3 251 5 15 5 
Průměr    5 543 5 368 3 191 6 12 5 

 
Diskuze  

Zatím co objektivní kritéria fyziologie práce a prevence úrazů bývají v nemocnicích 
pečlivě sledována, subjektivnímu hodnocení fyzické zátěže při výkonu povolání porodních 
asistentek se mnohdy nevěnuje patřičná pozornost. 
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Výzkumná otázka č. 1 zjišťovala, zda PA pociťují při své práci převahu fyzické zátěže 
nad zátěží psychickou. Z šetření je patrné, že žádná PA nepociťovala jednoznačnou převahu 
jen fyzické zátěže. PA z porodního sálu hodnotí v 85 % zátěž fyzickou a psychickou jako 
vyrovnanou. Skupina asistentek z gynekologie a šestinedělí hodnotí přibližně z 50 % obě 
zátěže jako vyrovnané a z 50 % spíše psychickou (obr. 3). Výsledek koreluje i s výsledky 
testování fyzické zátěže a s počtem klouby zatěžujícími pohyby, kdy je těžiště zátěže právě u 
PA na porodním sále (tab. 1).  

Výzkumná otázka č. 2 zjišťovala, co konkrétně PA ve své práci hodnotí jako nejvíce 
zatěžující faktor. Výsledky (obr. 5) korelují s výsledky předchozího šetření. Testování 
konkrétních příčin fyzické a psychické zátěže z pohledu asistentek (obr. 5), kdy asistentky 
z porodního sálu vnímají jako nepříznivý faktor zejména nedostatek personálu, nárazovost 
práce a nutnost pomáhat při manipulaci klientek. To jsou atributy obou typů zátěže, zatímco 
PA na oddělení šestinedělí a gynekologie jsou více zatěžovány faktory, které vedou i 
k psychickému vyčerpání. K obdobným výsledků šetření dospěla např. i Taušová (9), která 
sledovala mimo jiné fyzickou zátěž sester pracujících v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicíny. Práce PA na porodním sále je vnímána jako intenzivní péče o klientky, stejně jako 
na ARO.  

Výzkumná otázka č. 3 zjišťovala, zda a jaké konkrétní důsledky fyzické zátěže PA u sebe 
pociťovaly. Z výsledků šetření je patrné (obr. 6), že ve skupině asistentek z gynekologie a 
porodního sálu důsledky fyzické zátěže spíše pociťuje 50 % respondentek, zatímco 80 % 
respondentek z šestinedělí následky spíše nepociťují. Z konkrétních stesků (obr. 7) převažují 
u 50 % asistentek všech oddělení bolesti hlavy, na porodním sále a gynekologii udaly v 66 % 
bolesti zad, na sále i bolesti nohou (40 %). Nespavost trápí 45 % respondentek z porodního 
sálu. Lze diskutovat, zda bolesti hlavy a nespavost jsou důsledkem pouze fyzické zátěže. 
K velmi podobným závěrům dospěla i Taušová, kdy sestry na ARO nejvíce trápí bolesti 
hlavy, páteře a pálení očí (9).  

Výzkumná otázka č. 4 testovala, zda a jak si PA chrání svůj pohybový aparát. Všechny 
respondentky udaly nějakou aktivitu, některé uvedly i více možností (obr. 8). Výsledek 
šetření je pouze orientační, např. se netestovala délka či četnost aktivit. Nejvíce oblíbenou 
kompenzační činností je fyzická aktivita typu turistika, cyklistika, práce na zahrádce a 
cvičení, četba a poslech hudby. Vzhledem k tomu, že Baeckeho index byl určen 3,4 bodů z 5 
maximálních, lze pochopit klidnější relaxací typu četba a poslech hudby. Mezi preventivní 
činnosti poškození páteře patří i správná manipulace s imobilní klientkou. Menší polovina 
respondentek si myslí (obr. 4), že tuto činnost spíše ovládá, slabě nadpoloviční část si myslí, 
že tuto činnost spíše neovládají. Vyhodnocení podle pracovišť ukazuje, že na pracovišti 
šestinedělí, kde je nejnižší šance na manipulaci s imobilní klientkou, si asistentky nejvíce věří. 
Na pracovišti porodního sálu a gynekologie, kde se s touto situací setkávají, znají porodní 
asistentky své limity. Je potěšující, že by 10 % asistentek uvítalo proškolení v kinestetice či 
škole zad. Stejně se vyjádřili respondenti šetření Taušové (9), kteří také nebyli proškoleni 
v manipulaci s imobilním klientem. Stejné poznatky uvádí i Vévoda (8). 
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Výzkumná otázka č. 5 testovala, jakou kompenzaci fyzické zátěže od zaměstnavatele by 
porodní asistentky uvítaly. 70 % všech respondentek (obr. 9) se shoduje, že by uvítalo více 
personálu. PA ze šestinedělí (55 %) by uvítaly úpravu pracovního prostředí. Pouze pět (16 %) 
dotázaných ve volné odpovědi uvedlo, že má pocit, že zaměstnavatel pomáhá v prevenci 
důsledků fyzické zátěže a to tak, že na porodní oddělení byla zakoupena nová polohovací 
lůžka na pooperační pokoj. Další vítanou aktivitou by byl příspěvek na masáže (50 %), na 
rehabilitaci (40 %) a plavání (30 %). K velmi podobným závěrům dopěla i Taušová (9), kdy 
80 % sester akcentuje požadavek více personálu a lepší technické vybavení. 

 
Závěr 

Porodní asistentky pracující v Nemocnici Boskovice nehodnotí svoji profesní fyzickou 
zátěž jako vyšší, než zátěž psychickou. Oba typy zátěže vnímají spíše jako vyrovnané. Mírně 
vyšší fyzickou zátěž udávají asistentky z porodního sálu. Přes to, že je práce všech asistentek 
fyzicky náročná, nevnímají asistentky fyzickou zátěž jako nepřiměřenou. 

Jasně dominujícím zatěžujícím faktorem je nedostatek personálu. Porodní asistentky 
z porodního sálu hodnotí jako nejvíce zatěžující faktor zejména nedostatek personálu, 
směnnost a organizaci práce. To jsou atributy obou typů zátěže, zatímco sestry na oddělení 
šestinedělí a gynekologie jsou více zatěžovány faktory, které vedou i k psychickému 
vyčerpání. U sester na gynekologii hraje roli i nutnost manipulovat s imobilní klientkou.  

Polovina asistentek z porodního sálu a gynekologie pociťuje určité důsledky fyzické 
zátěže, zatímco 80 % respondentek z šestinedělí následky spíše nepociťuje. Z konkrétních 
stesků převažuje u poloviny respondentek bolest hlavy, na porodním sále a gynekologii udaly 
dvě třetiny bolesti zad, na porodním sále i bolesti nohou (40 %). Nespavost trápí 75 % PA 
z porodního sálu. Bolesti hlavy a nespavost však nemusejí být důsledkem pouze fyzické 
zátěže.  

Nejvíce oblíbenou kompenzační činností je fyzická aktivita typu turistika, cyklistika, 
práce na zahrádce a cvičení, četba a poslech hudby. Mezi preventivní činnosti poškození 
páteře patří i správná manipulace s imobilní klientkou. Slabě nadpoloviční část si myslí, že 
tuto činnost spíše neovládají. Desetina asistentek by uvítala proškolení v kinestetice či škole 
zad.  

Tři čtvrtiny všech respondentek by uvítaly více personálu. Polovina asistentek ze 
šestinedělí by uvítala úpravu pracovního prostředí. Šestina asistentek oceňuje pomoc 
zaměstnavatele, konkrétně pořízení nových lůžek. Vítaným benefitem by byl příspěvek na 
masáže, na rehabilitaci a plavání. 

Práce vznikla se souhlasem vedení nemocnice. 
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Kliešťová encefalitída (KE) je vírusová infekcia centrálneho nervového systému 
prenášaná infikovanými kliešťami s odhadovaným ročným výskytom až 10 000 prípadov v 
Rusku a 3 000 prípadov v Európe (14, 18). 

Pôvodcom ochorenia je vírus kliešťovej encefalitídy (VKE), ktorý patrí do rodu 
Flavivirus, čeľade Flaviviridae. Cirkuluje prostredníctvom malých cicavcov, ktoré plnia 
úlohu rezervoárov a amplifikujúcich hostiteľov a pomocou ixodických kliešťov ako vektorov 
(16). Vírus perzistuje celoživotne vo vektorových kliešťoch a prenáša sa horizontálne 
(transštadiálne), veľmi zriedka vertikálne (transovariálne) na ďalších jednotlivcov, alebo 
počas spoločného kŕmenia (7). 

KE sa považuje za medzinárodný problém verejného zdravotníctva. Počet rizikových 
oblastí a hlásených prípadov v celej Európe, Rusku a niektorých častiach Ázie sa stále 
zvyšuje. V posledných desaťročiach sa počet prípadov KE výrazne zvýšil v pobaltských 
štátoch, Českej republike a Nemecku, okrem toho aj v krajinách predtým považovaných za 
neendemické bez KE, napr. Dánsko (ostrov Zealand), Francúzsko a Taliansko (13). 

Okrem meniacich sa klimatických podmienok pri šírení ochorení prenášaných kliešťami 
napomáhajú aj sociálne, politické, ekologické, ekonomické a demografické faktory (8, 17). 
Tieto zahŕňajú zmeny vo využívaní pôdy (napr. zvýšené zalesnenie, vytváranie nových záhrad 
a parkov) a rastúcu popularitu voľnočasových aktivít v prírode (5, 9, 19).  

Človek sa najčastejšie nakazí vírusom po uhryznutí infikovaným kliešťom rodu Ixodes, 
primárne druhom I. ricinus (Európsky podtyp) alebo I. persulcatus (Sibírsky a 

                                                           
1 Práca podporovaná grantom VEGA 1/0198/13.  
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Ďalekovýchodný podtyp), aj keď asi jedna tretina z potvrdených prípadov KE neuvádza 
žiadnu expozíciu kliešťom pred ochorením. KE vzniká aj po konzumácii nepasterizovaných 
mliečnych výrobkov (napr. mlieka a syrov) od infikovaných kôz, oviec, alebo kráv (9). 
Predpokladá sa, že KE prenášaná mliekom predstavuje 10 – 20 % všetkých prípadov v 
strednej Európe. Doposiaľ najväčšia epidémia po konzumácii kozieho mlieka sa vyskytla na 
Slovensku v Rožňavskom okrese v roku 1951 (1) s približne 660 infikovanými (15) a menšie 
epidémie sa vyskytli v posledných rokoch (22, 24). 

Cieľom práce bolo opísať epidémie KE na Slovensku a na základe našich výsledkov 
poukázať na prítomnosť špecifických protilátok asociovaných s ingesciou nepasterizovaného 
mlieka a z neho pripravených výrobkov. 

 
Materiál a metódy 

Vyšetrovaná skupina. Do štúdie bolo zahrnutých 550 vzoriek sér pochádzajúcich od osôb, 
ktoré sme rozdelili do troch skupín: 

1. skupina – osoby profesionálne exponované, resp. vykonávajúce pracovné/rekreačné 
aktivity vo vonkajšom prostredí s možnosťou akvirovania vírusu kliešťom. Túto skupinu 
tvorili zamestnanci pôdneho a lesného hospodárstva (n = 138, n = 26), ZOO (n = 20), píly (n 
= 17), botanickej záhrady (n = 5), poľovníci (n = 41), Rómovia (45), záhradkári (n = 31); 
spolu 323 osôb. 

2. skupina – pacienti z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, z Neurologickej 
kliniky (n = 76) a Kliniky dermatovenerológie (n = 16); spolu 92 pacientov. 

3. skupina – osoby profesionálne exponované, resp. vykonávajúce pracovné/rekreačné 
aktivity vo vonkajšom prostredí s možnosťou akvirovania vírusu kliešťom a vakcinované 
proti KE (vojaci n = 103, policajti n = 32); spolu 135 respondentov. 

Krvné vzorky. Venózna krv bola odobraná z vena cubiti. Sérum bolo získané 
centrifugáciou (2500 rpm/10 min.) a uskladnené pri –70 °C do spracovania na stanovenie 
špecifických protilátok. 

Detekcia protilátok. Pre kvantitatívne stanovenie IgG a IgM protilátok proti VKE 
prítomných v ľudskom sére alebo plazme sme použili test NovaLisaTM TBE/FSME IgG alebo 
IgM – ELISA firmy NovaTec Immundiagnostica GMBH (Germany). Interpretácia výsledkov 
je v tab. 1. 

 
Tab. 1. Interpretácia výsledkov 
Výsledok IgG IgM 
pozitívny > 110 > 11 
šedá zóna* 55 – 110 9 – 11 
negatívny < 55 < 9 

* vzorky, ktoré nemožno považovať jednoznačne za pozitívne alebo negatívne 
 
Dotazníková metóda. Dotazníky s informovaným súhlasom predložené všetkým 

respondentom obsahovali: 
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1. demografické údaje: meno, pohlavie, vek, bydlisko, povolanie, 

2. epidemiologické údaje: poštípanie kliešťom alebo iným hmyzom, pracovné alebo 
rekreačné aktivity vo vonkajšom prostredí (práca v záhrade, na poli, v lese, turistika, 
poľovníctvo, rybolov, chalupárčenie, cestovanie, a i.), pobyt v zahraničí (rizikové/endemické 
oblasti), kontakt so zvieratami a ich produktmi, chov zvierat, konzumácia surového mlieka 
a tepelne nespracovaných mliečnych výrobkov, 

3. klinické údaje: reakcia po poštípaní kliešťom alebo iným hmyzom, vakcinácia proti 
ochoreniam prenášanými kliešťom/iným hmyzom, prekonané ochorenia alebo symptómy 
(horúčka, chrípka, resp. chrípke podobné, kožné, reumatoidné, neurologické, ochorenia 
pečene a srdca, chronický únavový syndróm, a i.). 

Štatistická analýza. Údaje získané pomocou dotazníkovej metódy a laboratórnych testov 
sme spracovávali za pomoci MS Excel a štatistického programu IBM SPSS 21.0. Na 
porovnanie frekvenčného výskytu epidemiologických faktorov v súbore mužov a žien sme 
použili metódu kalkulácie a odhadu rizika – odds ratio (tzv. podiel pravdepodobností alebo 
pomer šancí) pri 95 % intervale spoľahlivosti. Za hladinu významnosti sme považovali p  
0,05. 

Internetový zdroj. K získaniu údajov o epidémiách sme použili Výročné správy za roky 
2011 – 2016 z webových stránok Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk) a 
Epidemiologického informačného systému (www.epis.sk). 

 
Výsledky 

V roku 2011 bolo evidovaných 108 ochorení (1,99/100 000) ako Stredoeurópska 
kliešťová encefalitída (A84.1). Ingescia ako možný mechanizmus infikovania bola uvedená 
v 4 prípadoch, ale epidémia v tejto súvislosti sa nevyskytla. Avšak v tomto roku bolo hlásené 
úmrtie 45-ročného muža z okresu Levoča. Zúčastnil sa verejnoprospešných prác v Levoči 
(lesy na Levočskej hore). Akvirovanie kliešťa nebolo možné dokázať. Konzum mliečnych 
výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka príbuzní neudávali. Príčina smrti – obojstranný zápal 
pľúc pri primárnej diagnóze KE. 

V roku 2012 bolo hlásených spolu 107 ochorení (1,98/100 00), ako A84.1 102 ochorení 
(1,89/100 000). V epidemiologickej anamnéze bola udaná ingescia nepasterizovaného mlieka 
a z neho vyrobených výrobkov 18-krát. Boli hlásené 2 epidémie.  

V prvom prípade išlo o epidémiu z okresu Lučenec, farma Budiná, po konzume 
mliečnych výrobkov z kozieho mlieka. U 12 pacientov bola potvrdená KE s pozitívnym 
sérologickým výsledkom (IgM) a aj u 8 kôz. Súkromne hospodáriaci roľník choval ovce a 
kozy. Nákaza mohla vzniknúť po konzume nepasterizovaného ovčieho mlieka, ktoré mohlo 
byť kontaminované infekčným kozím mliekom. Nedá sa vylúčiť miešanie ovčieho a kozieho 
mlieka na výrobu mliečnych výrobkov. Prenos ochorenia vznikol pravdepodobne 
konzumáciou tepelne nespracovaných mliečnych výrobkov a mlieka od infikovaných zvierat. 

http://www.uvzsr.sk/
http://www.epis.sk/
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Majiteľ farmy nemal povolenie od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na výrobu a 
predaj produktov z ovčieho mlieka. 

V druhom prípade išlo o rodinnú epidémiu z okresu Žilina, obec Lietava. Zo 4 
exponovaných osôb ochoreli 3 osoby, ktoré konzumovali kozie mlieko a výrobky z domáceho 
chovu. U všetkých osôb bolo ochorenie laboratórne potvrdené a rovnako aj u jednej kozy.  

V priebehu roka 2013 bolo hlásených spolu 163 ochorení (3,01/100 000). Ako A84.1 bolo 
hlásených 162 ochorení (2,99/100 000). V 11 prípadoch bola udaná ingescia 
nepasterizovaného mlieka a z neho vyrobených výrobkov. Bola hlásená 1 epidémia. Išlo o 
epidémiu KE u 5 osôb po konzumácii ovčieho syra zo salaša v obci Proč. Ochorelo 5 osôb z 
15 exponovaných, z obce Lada – 4 ochorenia (3 v jednej rodine), 1 pacientka zo Šarišskej 
Trstenej, ochoreli 2 ženy a 3 muži, 4 dospelí a 1 dieťa. Ochorenia si vo všetkých prípadoch 
vyžiadali hospitalizáciu na Oddelení infektológie FNsP J.A. Reimana v Prešove. V klinickom 
obraze dominovali teplota 38,1 – 40 °C, silné bolesti hlavy v oblasti čelovej a v oblasti 
temena, malátnosť, nechutenstvo, celková slabosť, bolesti chrbta, nauzea a zvracanie. Chorí 
neboli zaočkovaní proti KE. Vo všetkých 5 prípadoch boli ochorenia potvrdené klinicky aj 
sérologicky (IgM). Vyšetrenie oviec malo negatívny výsledok. 

V roku 2014 bolo diagnostikovaných 116 ochorení (2,14/100 000) ako A84.1. V 
epidemiologickej anamnéze ingescia sa zistila u 22 osôb. Bola hlásená 1 epidémia: 11 
prípadov z 5 okresov (Dolný Kubín – 5, Bardejov – 1, Prešov – 2, Kysucké Nové Mesto – 2, 
Žilina – 1). Vyšetrenie poukazovalo na spojitosť s konzumáciou ovčieho syra v reštaurácii 
Krajinka, okres Ružomberok. Reštaurácia produkuje ovčí syr z mlieka, ktoré sa dováža z 
viacerých lokalít. Jedna vzorka mlieka z okresu Banská Bystrica bola pozitívna. Zvieratá 
neboli sérologicky vyšetrené.  

V priebehu roka 2015 bolo hlásených spolu 88 ochorení (1,62/100 000), z toho 
Stredoeurópska kliešťová encefalitída 84 ochorení (1,55/100 000). Mechanizmus infikovania 
ingesciou sa vyskytla 17-krát. Boli hlásené 4 epidémie. 

Višňové: spoločná konzumácia kozieho mlieka z domáceho chovu. Počet exponovaných 
15, chorých 7. V troch vyšetrovaných vzorkách surového kozieho mlieka nebola potvrdená 
prítomnosť RNA vírusu KE. Sérologickým vyšetrením 3 vzoriek krvi u kôz sa zistil titer 
protilátok proti vírusu KE 1-krát pozitívny, 2-krát hraničný. 

Krnišov: spoločná konzumácia kozieho mlieka z domáceho chovu. Počet exponovaných 
5, chorých 3. Vzorky od zvierat neboli vyšetrené.  

Lopušné Pažitie: spoločná konzumácia ovčieho mlieka a syra zo salaša. Počet 
exponovaných 2, chorých 2. Vzorky od zvierat neboli vyšetrené. 

Dolná Poruba: spoločná konzumácia kozieho mlieka z domáceho chovu. Počet 
exponovaných 2, chorých 2. Vzorky zo zvierat neboli odobrané. Hlásené 1 úmrtie 47-ročného 
muža. V anamnéze akvirácia kliešťa a pitie surového nepasterizovaného kozieho mlieka 
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(vlastný chov). IgM detegovaný v sére aj v likvore, výsledok IgG negatívny. Proti KE nebol 
očkovaný. 

V roku 2016 bolo zaznamenaných 174 ochorení (3,21/100 000): Stredoeurópska kliešťová 
encefalitída 173 ochorení (3,21/100 000), nešpecifická vírusová encefalitída prenášaná 
kliešťami 1 ochorenie (0,02/100 000). Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov sa zistila 
79-krát. Bolo hlásených 5 epidémií. 

Okres Košice-okolie: spoločná konzumácia ovčieho syra zakúpeného koncom apríla a 
začiatkom mája v predajni PD Klatov, a.s., v obci Nižný Klatov, okr. Košice okolie. Ovčí syr 
bol vyrobený na salaši pri obci Košická Belá, okr. Košice, ktorý patrí PD Klatov, a.s. U 43 
chorých bolo ochorenie potvrdené sérologickým vyšetrením špecifických protilátok IgM a 
IgG v sére a u 12 pacientov aj v likvore. Počet exponovaných 500, chorých 44. Laboratórne 
vyšetrenia 2 bazénových vzoriek surového ovčieho mlieka a 52 vzoriek krvi od oviec 
nepotvrdili prítomnosť vírusu KE. 

Okres Banská Bystrica: spoločná konzumácia ovčieho syra zo salaša z okresu B. Bystrica 
(Selce). Počet exponovaných 121, chorých 5. Zmiešané vzorky mlieka z oviec boli pri 
virologickom vyšetrení mlieka negatívne, protilátky u zvierat vyšetrené neboli.  

Okres Detva 1: rodinná epidémia – pravdepodobným prameňom nákazy bol domáci kozí 
syr vlastnej výroby. Počet exponovaných 4, chorých 4. Zvieratá neboli vyšetrené.  

Okres Detva 2: rodinná epidémia – spoločná konzumácia domáceho kravského syra. 
Počet exponovaných 2, chorých 2. Zvieratá neboli vyšetrené.  

Okres Zvolen: epidémia 2 rodín – konzumovali kozí syr, ktorý priniesol jeden z chorých 
od kolegu z práce. Počet exponovaných 11, chorých 10. Zvieratá neboli vyšetrené. 

V našom vyšetrovanom súbore sme dotazníkovou metódou v jednotlivých skupinách 
zistili:  

V 1. skupine osôb profesionálne exponovaných, resp. vykonávajúcich pracovné/rekreačné 
aktivity vo vonkajšom prostredí okrem vakcinovaných osôb sme séroprevalenciu potvrdili 
u 17 ľudí (3 pozitívne, 14 dubiózne). Ingesciu surového mlieka a z neho vyrobených 
výrobkov potvrdilo celkovo 113 osôb, z toho 60 osôb boli zamestnanci poľnohospodárstva, 
34 osôb tvorili lesníci, 16 osôb záhradkári a 3 osoby patrili do marginalizovanej rómskej 
komunity. Mlieko ako rizikový faktor mohlo byť asociované s prítomnosťou protilátok v 6 
prípadoch, ale bez štatistickej signifikancie.  

V 2. skupine – pacienti z Neurologickej kliniky a Kliniky dermatovenerológie, 
konzumáciu surového mlieka a mliečnych výrobkov potvrdilo spolu 33 osôb, z toho 30 osôb 
tvorili pacienti z Neurologickej kliniky a tri osoby boli pacienti z Kliniky dermatovenerológie. 
Žiaden z pacientov nebol vakcinovaný proti KE. Protilátky triedy IgM sa dokázali len 
u jedného pacienta z neurológie, kde vzhľadom na časté akvirovanie kliešťom možno 
predpokladať, že práve tento faktor mohol byť zodpovedný za séropozitivitu a možno aj 
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neurologické príznaky. Asociácia séroprevalencie s konzumáciou surového mlieka sa nám 
štatisticky nepotvrdila.  

V 3. skupine osôb profesionálne exponovaných (vojaci, policajti) konzum surového 
mlieka potvrdilo spolu 49 osôb, z toho 41 tvorili vojaci a 8 osôb boli zamestnanci policajného 
zboru. U jedného policajta bez vakcinácie boli stanovené hraničné hodnoty protilátok 
s pozitívnou anamnézou poštípania kliešťom, konzumáciu surového mlieka neuviedol.  

Diskusia 

Hoci primárnou cestou infekcie je uhryznutie infikovaným kliešťom, alimentárna infekcia 
prostredníctvom konzumácie mliečnych výrobkov kontaminovaných VKE je tiež dobre 
zdokumentovaná a je zodpovedná za ochorenia v endemických oblastiach.  

Prípady KE spôsobenej infikovaným mliekom sa vyskytli v poslednom desaťročí nielen 
na Slovensku, ale aj napr. v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku, Poľsku 
a v iných krajinách (2, 3, 6, 10, 12). 

Experimentálna infekcia kôz, hovädzieho dobytka a oviec VKE potvrdila, že vírus sa 
môže vylučovať do mlieka infikovaných zvierat (11). Najväčší výskyt VKE sa zistil v mlieku 
oviec (22,2 %), nasledovalo mlieko kôz (20,7 %) a kráv (11,1%) (3).  

Vírus zostáva infekčným po expozícii nízkym pH, podobne ako v žalúdku. Vysoká 
teplota, krátkodobá pasterizácia vírus úplne inaktivuje. Zaujímavé je, že simulácia typického 
tepelného režimu používaného pri výrobe syra neúplne inaktivovala vírus v mlieku. Tieto 
zistenia zdôrazňujú dôležitosť správneho spracovania mlieka a procesov pasterizácie v 
oblastiach endemických pre VKE (11).  

Podľa dokumentu WHO z roku 2011 osobám v endemických oblastiach KE sa má 
odporúčať pitie len prevareného alebo pasterizovaného mlieka a očkovanie (20).  

Očkovanie proti KE je na Slovensku dobrovoľné. Povinné očkovanie je podľa § 8 
vyhlášky č. 585/2008 MZ SR o prevencii a kontrole prenosných ochorení nariadené iba u 
zamestnancov virologických laboratórií, ktorí pracujú s VKE. Odporúčané očkovanie je v 
§ 10 určené pre osoby, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 
vybraných nákaz (23). Na Slovensku sa zaočkovanosť u dospelých pohybuje len na úrovni 
1 % (21). Ide o alarmujúcu nízku mieru vakcinácie i nepriaznivý klesajúci trend. Je preto 
potrebné zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti očkovania nielen u detí, ale i u dospelých 
a starších osôb, pretože práve v týchto vekových skupinách má ochorenie omnoho závažnejší 
až fatálny priebeh. 

V Európe existujú dve schválené vakcíny pre ľudskú potrebu so schémami očkovania pre 
deti a dospelých. Žiadna z dvoch farmaceutických spoločností (Novartis a Baxter) nemá 
vakcíny pre zvieratá. Avšak tieto vakcíny sa úspešne používali na očkovanie rôznych 
živočíšnych druhov (napr. oviec, kôz, sŕn, psov) bez vedľajších účinkov. Z toho dôvodu 
očkovanie zvierat možno považovať za účinné preventívne opatrenie vo vysoko endemických 
oblastiach (14).  
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Osemnásť európskych krajín má odporúčania týkajúce sa očkovania pre ľudí, ktorí cestujú 
do endemických oblastí, vrátane preventívnych opatrení, ktoré sú zahrnuté v národnom 
vakcinačnom programe jednotlivých krajín. Podľa údajov z práce Donosa Mantkeho et al. (4) 
Slovensko nedisponuje týmito informáciami. 

Otvorenou zostáva otázka, či orgány verejného zdravotníctva a veterinárnej správy by 
nemali primárne sústrediť svoje úsilie na zákaz predaja mlieka a z neho vyrobených výrobkov 
farmármi bez povolenia (predaj z dvora), informovať verejnosť o rizikách súvisiacich s 
konzumáciou nepasterizovaného mlieka a o prospešnosti prevarenia mlieka pred pitím alebo 
jeho spracovaním. 
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Celozrnné potraviny si v priebehu posledných niekoľkých desaťročí získavajú značnú 
pozornosť v dôsledku prítomnosti unikátnej zmesi biologicky aktívnych zložiek, ako sú 
fytochemikálie a antioxidanty. Sú bohaté na vlákninu, ktorá spomaľuje vstrebávanie cukru, a 
tým stabilizuje hladinu cukru v krvi. Navyše, otruby aj klíčky obilnín obsahujú množstvo 
vitamínov a minerálnych látok, ktoré majú antioxidačné a protizápalové účinky.  

Obilniny ľudstvo konzumuje asi 8000 rokov. Bielu múku však poznáme iba približne 200 
až 250 rokov. Obsah vitamínov a dôležitých živín v celozrnnej múke oproti bielej je 
niekoľkonásobne vyšší. Pri konzumácii výrobku z bielej múky sa do organizmu dostáva 
napríklad štyrikrát menej vitamínu A. Je to spôsobené najmä procesom výroby jednotlivých 
druhov múk. Pri výrobe bielej múky sa z nej pri mletí odstraňujú otruby a klíčky, ktoré sú 
výrazným zdrojom výživných látok. 

Celozrnné obilniny 
Celozrnné potraviny sú produkty vyrobené z celozrnných obilnín alebo ich obsahujú. 

Celozrnné obilniny sa v našej strave objavujú v podobe vločiek, ryže, špaldy, jačmeňa, 
chleba, cestovín, raňajkových cereálií, ovsenej kaše, sušienok, keksov atď. Celozrnné 
obilniny sa skladajú zo zŕn, ktoré sa spracúvajú (napríklad drvia, melú, lisujú) tak, aby sa v 
nich udržal približne rovnaký podiel otrúb, klíčkov a endospermu ako v nespracovaných 
semenách. 

Obilné zrná sú plody, resp. semená alebo jadrá rastlín, ktoré patria do čeľade Lipnicovité 
(Poaceae, starší názov trávy – Graminae). Túto skupinu trávovitých rastlín možno rozdeliť na 
tri podskupiny: 

a) cereálie: pšenica, jačmeň, raž, ovos 

                                                           
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 and project VEGA 1/0309/16 
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b) kukurica, proso, ryža, cirok 
c) pseudoobilniny: pohánka, mrlík, amarant. 

Pseudoobilniny predstavujú plodiny s dobrými výživovými parametrami a pozitívnymi 
vlastnosťami: 
− na rozdiel od obilnín neobsahujú lepok, preto sú vhodné pre výživu ľudí trpiacich na 

celiakiu, 
− z hľadiska chemického zloženia majú vyšší obsah bielkovín ako cereálie, 
− vyznačujú sa vysokým obsahom semiesenciálnych aminokyselín arginínu a histidínu, 

nenasýtených mastných kyselín (predovšetkým kyselina linolénová), 
− z minerálnych látok obsahujú najviac vápnika, magnézia, železa, sodíka a zinku, 
− sú zdrojom vitamínov C, E a riboflavínu, 
− sú bohaté na fenolové látky, ktoré sa používajú na medicínske účely (rutín v pohánke a 

saponíny, ktoré vykazujú antikarcinogénne, protizápalové a imunomodulačné účinky) (1). 

Základná štruktúra obilného zrna 
Nespracované celozrnné semená obilnín sa skladajú z otrúb, aleurónovej vrstvy, 

zárodočnej vrstvy a vnútornej časti zrna – endospermu.  

Otruby sú vonkajším pevným viacvrstvovým obalom semena a obsahujú množstvo 
vlákniny, fenolových zlúčenín, minerálov, ako je železo, zinok, fosfor a horčík, a sú 
dôležitým zdrojom vitamínu B2 a B3.  

Bunky aleurónovej vrstvy obsahujú vysoký podiel bielkovín (približne 30 %), čo je 
takmer trojnásobok obsahu bielkovín v endosperme, okrem toho majú najväčší obsah 
minerálnych látok zo všetkých buniek zrna (2). 

Endosperm tvorí najväčšiu časť, 63 – 91 % zrna. Je to škrobnatý komponent 
pozostávajúci najmä zo sacharidov, vrátane škrobu, a oligosacharidov, ako sú fruktóza, inulín, 
či oligofruktóza. Bunky endospermu obsahujú vysoký podiel β-D-glukánu, vitamínov skupiny 
B, riboflavín, kyselinu pantoténovú a proteíny.  

Zárodočná vrstva (embryo) tvorí 2,5 – 12 % hmotnosti zrna. Embryo obsahuje 8 % 
celkových proteínov zrna, ktoré sú však vo forme enzýmov a nie ako zásobné proteíny 
(glutén). Lipidy predstavujú podiel až do 20 %, tvorí ich najmä kyselina linolová, linolénová, 
olejová a palmitová. Je koncentrovaným zdrojom minerálov, najmä železa, zinku, vitamínov 
A, B a E (1).  

Počas procesu mletia alebo rafinácie (frakcionácie) sú vonkajšia vrstva a zárodočná vrstva 
oddelené od škrobového endospermu (stredná vrstva), čo vedie pri tradičnej múke k strate 
mnohých výživných látok a vlákniny. Z tohto dôvodu sú rafinované zrná obilnín a 
pseudoobilnín výživovo chudobnejšie ako celé zrná, pretože obsahujú menšie množstvo 
vlákniny, vitamínov, minerálnych látok, fenolov, fyto-estrogénov a nenasýtených mastných 
kyselín (3). 
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Zdraviu prospešné účinky cereálií 
Obilniny sú dôležitou súčasťou stravy, patria medzi základné potraviny a sú zdrojom 

sacharidov, bielkovín, vitamínov a minerálov. Cereálie obsahujú množstvo látok, ktoré môžu 
mať vplyv na ľudské zdravie, označované ako rastlinné bioaktívne látky. Bioaktívnym 
zlúčeninám v celozrnných obilninách sa v minulosti nedostávalo toľko pozornosti, ako napr. 
látkam nachádzajúcim sa v ovocí a zelenine. Vyskytujú sa zvyčajne v malom množstve 
v potravinách, sú zdraviu prospešné, ale nie sú nevyhnutné pre ľudský organizmus. Väčšina 
biologicky aktívnych zlúčenín sa nachádza vo vonkajšej a zárodočnej frakcii obilných zŕn. 
Tieto frakcie z celých zŕn sú veľmi dôležité, čo potvrdzujú mnohé epidemiologické štúdie, 
ktoré ukázali, že pravidelná konzumácia celozrnných potravín je spojená so znížením rizika 
rôznych typov chronických chorôb, ako sú kardiovaskulárne choroby (4), diabetes mellitus 
typu 2 (5) a niektorých druhov rakoviny (6).  

Bioaktívne zlúčeniny zahrňujú okrem vitamínov a minerálnych látok najmä cereálnu 
vlákninu, β -glukány a fytochemikálie. 

Cereálna vláknina 
Definíciu vlákniny navrhla a schválila v roku 1998 komisia American Association of 

Cereal Chemists (7), ktorá popisuje i jej priaznivé účinky: „Vlákninu potravy tvoria jedlé 
časti rastlín alebo analogické sacharidy, ktoré sú odolné voči tráveniu a absorpcii v ľudskom 
tenkom čreve a sú úplne alebo čiastočne fermentované v hrubom čreve. Vláknina potravy 
vykazuje prospešné fyziologické účinky: regulujú peristaltiku, a/alebo znižujú hladinu 
cholesterolu v krvi, a/alebo znižujú hladinu glukózy v krvi.“ 

Vláknina potravy zahrňuje nestráviteľné sacharidy a lignín, ktoré sú súčasťou rastlín, 
vrátane rastlinných polysacharidov (napr, celulóza, pektín, gumy, hemicelulózy, β-glukány), 
oligosacharidov (napr, inulín, fruktan) a niektorých rezistentných škrobov. Funkčná vláknina 
zahŕňa vlákninu, ktorá sa pridáva do potravín (alebo potravinových doplnkov), z rastlín 
izolované rezistentné škroby, pektín, gumy, živočíšneho pôvodu – chitín a chitosan, alebo 
komerčne vyrábané sacharidy (rezistentný škrob, polydextróza, inulín a nestráviteľné 
dextríny) (8). Prevažná časť vlákniny sa vyskytuje v obalových vrstvách obilných zŕn, ktoré 
sa odstraňujú v procese mletia. Zrná zbavené týchto vrstiev majú výrazne nižší obsah 
vlákniny ako celé obilné zrná.  

Zvýšenie príjmu vlákniny v potrave znižuje hladinu cholesterolu v sére, znižuje hladinu 
krvnej glukózy u pacientov s diabetom a je spojené s nižšími hladinami vysokosenzitívneho 
C-reaktívneho proteínu v sére (9). Jej konzumácia nepriamo ovplyvňuje telesnú hmotnosť a 
hladinu inzulínu v krvi. Všetky druhy rozpustnej vlákniny sa trávia pomaly, preto trávenie a 
absorpcia glukózy z potravín trvá dlhšie. Nedochádza k prudkým zmenám v hladine cukru 
v krvi, nastupuje dlhší pocit sýtosti, dôsledkom čoho je aj nižší energetický príjem. Zložky 
vlákniny sú v hrubom čreve čiastočne alebo úplne fermentované črevnou mikroflórou, pričom 
vznikajú mastné kyseliny s krátkym reťazcom (octová, propiónová a maslová). Predovšetkým 
kyselina maslová podporuje absorpciu minerálnych zložiek a priaznivo ovplyvňuje 
metabolizmus lipidov a glukózy v pečeni (1). Fermentované zložky potravinovej vlákniny 
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znižujú črevné pH, a tým zabraňujú rastu patogénnych mikroorganizmov, menia jeho 
mikroflóru v prospech bifidogénnych baktérií, preukazujú prebiotické vlastnosti, teda 
podporujú rast, aktivitu a pomnoženie probiotických kultúr v hrubom čreve, ktoré priaznivo 
ovplyvňujú imunitu organizmu. Rozpustné zložky potravinovej vlákniny (guaránová guma, 
pektín, β-glukány, oligofruktózany) môžu viazať mastné kyseliny, žlčové kyseliny a steroly, a 
tým znižovať ich vstrebávanie a následne tvorbu LDL cholesterolu. Nerozpustná vláknina 
hydratuje a posúva odpady z čriev, čím pomáha predchádzať zápche a zabezpečuje pravidelnú 
stolicu. 

β-Glukány 
β-Glukány sú polysacharidy prítomné hlavne v aleurónovej vrstve a v malom množstve 

v endosperme obilného zrna. Najväčšie množstvo β-glukánov sa nachádza v jačmeni (3 – 
11 %) a v ovse (3 – 7 %), menej v raži a pšenici. Viaceré klinické štúdie poukazujú na 
významne pozitívny vplyv β-glukánov na reguláciu hladiny cholesterolu a cukru v krvnom 
sére. Ako látka s antioxidačným účinkom podporuje činnosť imunitného systému a 
preventívne pôsobí pri chorobách tráviaceho a srdcovo-cievneho systému a rakovine (10, 11).  

Fytochemikálie  
Fytochemikálie sa nachádzajú v zelenine, ovocí, obilninách, strukovinách, orechoch, 

nepovažujú sa za nenahraditeľné živiny (na rozdiel od sacharidov, bielkovín, tukov, 
vitamínov, minerálov a vody). Mnohé z týchto látok, ktoré sú obsiahnuté v ľudskej strave, sa 
vyznačujú antimutagénnymi, antikarcinogénnymi, antioxidačnými, antidiabetickými a 
protizápalovými účinkami. V súčasnosti je známe obrovské množstvo fytochemikálií, z 
ktorých najpočetnejšie skupiny tvoria flavonoidy, glukozinoláty (izotiokyanáty a indoly), 
fenolové kyseliny, fytáty, fytoestrogény (izoflavóny a lignany) (1). 

Fenolové zlúčeniny sú produktmi sekundárneho metabolizmu rastlín, ktoré poskytujú 
základné funkcie pri reprodukcii a raste rastlín, sú súčasťou obranných mechanizmov proti 
patogénom a parazitom a sú zodpovedné za charakteristickú farbu rastliny. Okrem týchto 
funkcií v rastlinách sa zistilo, že ich príjem v potrave súvisí so znížením rizika rozvoja 
chronických chorôb. Rastlinné fenolové zlúčeniny sa delia na jednoduché fenoly (monomérne 
monohydroxy- až polyhydroxyfenolové zlúčeniny), rastlinné triesloviny, t.j. taníny a ligníny.  

Polyfenoly zohrávajú dôležitú úlohu pri zmene biochemických a hematologických 
vlastností v ľudskom organizme, vrátane zlepšenia endotelovej funkcie a bunkovej 
signalizácie. Fenolové zlúčeniny majú antioxidačné vlastnosti a chránia pred degeneratívnymi 
chorobami, ako sú choroby srdca a rakovina, pri ktorých sa zúčastňujú reaktívne formy 
kyslíka, t.j. superoxidové anióny, hydroxylové a peroxylové radikály (12). Polyfenoly sa vo 
všeobecnosti vyznačujú najvyššou antioxidačnou aktivitou spomedzi všetkých prírodných 
antioxidantov. Znižujú hladinu cholesterolu a triacylglycerolov v krvi, a tým pôsobia 
preventívne proti kardiovaskulárnym chorobám. Okrem toho sa zistilo, že nestrávené 
polyfenoly spolu s vlákninou môžu poskytovať dôležitú črevnú ochranu. Medzi najčastejšie 
fenolové zlúčeniny nachádzajúce sa v celozrnných obilninách sú zaradené fenolové kyseliny a 
flavonoidy. 
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Fenolové kyseliny sú z hľadiska chemickej štruktúry deriváty kyseliny hydroxybenzoovej 
a hydroxyškoricovej. K derivátom kyseliny hydroxybenzoovej patria kyseliny p-
hydroxybenzoová, vanilínová a kyselina galová. K derivátom kyseliny hydroxyškoricovej 
patria kyseliny p-kumarová, ferulová a kávová (11). Najvyššie zastúpenie v obilných zrnách 
má spomedzi derivátov kyseliny hydroxyškoricovej práve kyselina ferulová. Kyselina 
ferulová je obvykle asociovaná s potravinovou vlákninou a je v nej esterovou väzbou viazaná 
k hemicelulóze. Hlavným zdrojom kyseliny ferulovej sú napríklad pšeničné otruby. Kyseliny 
ferulová a kumarová majú antioxidačné účinky a predpokladá sa, že kyselina kumarová 
inhibuje malígne vlastnosti nádorových buniek in vitro (13).  

Najviac študovanou skupinou polyfenolových zlúčenín sú flavonoidy (antokyanidíny, 
flavány, flavanóny, flavóny, flavonoly). Patria sem napríklad aj ligníny, proantokyanidíny, 
izoflavóny, katechíny, taníny a iné (14). Doposiaľ bolo z rastlín izolovaných viac ako 5 000 
látok flavonoidovej povahy. Flavonoidy sa nachádzajú v oplodí všetkých obilnín, v listovom 
pigmente, v stonkách a koreňoch zeleniny, v kôre rastlín, šupkách plodov, semenách, kvetoch, 
strukovinách a v čaji. Táto skupina fytochemikálií vykazuje antioxidačné, protizápalové, 
antikarcinogénne, antialergické funkcie a ochranné funkcie v tráviacom trakte. Mnohé 
klinické štúdie popisujú pozitívne účinky flavonoidov v prevencii aterosklerózy, 
metabolického syndrómu a artritídy (1, 14, 12). 

Lignany sú skupinou polyfenolických bioaktívnych zlúčenín, ktoré sú prítomné v 
mnohých rastlinách, vrátane ľanového semienka, celozrnných cereálií, kukurice, ovsa, 
pšenice, raže, zeleniny a ovocia. Lignany sa metabolizujú v hrubom čreve mikroflórou na 
enterodiol a enterolaktón. Tieto dve látky sa označujú aj ako cicavčie lignany, pretože sa 
vyskytujú len u cicavcov. Enterodiol a enterolaktón sú inhibítormi estrogén syntázy a znižujú 
hladinu estrogénov, ale naopak majú silnú antioxidačnú aktivitu a môžu inhibovať 
peroxidáciu lipidov. Chránia pred srdcovými chorobami, majú vplyv na metabolizmus 
pohlavných hormónov a ich biologickú aktivitu, syntézu proteínov, pôsobenie rastového 
faktora, proliferáciu malígnych buniek. Zistila sa nepriama závislosť medzi hladinou lignanov 
a rizikom rakoviny prsníka, vaječníkov, ale aj ich ochranná funkcia pred rakovinou prostaty 
a hrubého čreva (12, 15). 

Súčasťou ryžových otrúb a ryžového oleja je gama-oryzanol, ktorý predstavuje zmes 
látok, vrátane sterolov a ferulových kyselín a jeho koncentrácia v ryžových otrubách závisí od 
odrody ryže a doby jej mletia (16). Má niekoľko zdravotných benefitov, z ktorých 
najvýznamnejšia je jeho antioxidačná aktivita, preukázaná in vitro aj in vivo (17, 18). 
Dokonca obsah gama-oryzanolu v ryžových otrubách je 10-krát vyšší než obsah vitamínu E, 
ktorý sa zvyčajne považuje za hlavný antioxidant v ryžových otrubách. Gama-oryzanol je 
efektívny pri znižovaní hladiny cholesterolu i agregácii krvných doštičiek. Pomáha udržiavať 
správne hodnoty tráviacich štiav v žalúdku a má priaznivé účinky pri liečbe žalúdočných 
vredov. Využíva sa pri liečbe hyperlipidémie, poruchách menopauzy, ale aj pri budovaní 
svalovej hmoty (19, 20). 
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Záver 

Dokázalo sa, že celozrnné potraviny znižujú riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení, 
diabetu 2. typu, obezity, gastrointestinálnych ochorení, ako napríklad zápcha a môžu mať 
vplyv na priebeh určitých druhov rakoviny. Tieto zdravotné benefity sa dosahujú 
prostredníctvom multifaktoriálnych fyziologických mechanizmov, vrátane antioxidačnej 
aktivity, prostredníctvom hormónov, zlepšenia imunitného systému a umožnením transportu 
látok tráviacim traktom, produkciou kyseliny maslovej v hrubom čreve a absorpciou látok v 
čreve. Rastlinná potrava – ovocie a zelenina, ako aj celozrnné potraviny, obsahujú značné 
množstvo výživných a biologicky aktívnych látok, ako je vláknina, oligosacharidy 
a fytochemikálie, antioxidanty, vitamíny a minerály. Nedávne dôkazy naznačujú, že 
pôsobenie zložitej zmesi bioaktívnych zložiek v celozrnných potravinách môže byť účinnejšie 
než pôsobenie jednotlivých izolovaných zložiek. Podľa doterajších prieskumov je zastúpenie 
celozrnných potravín v strave Európanov veľmi nízke. Preto odporúčania svetových 
zdravotníckych a diabetologických organizácií smerujú k zvýšeniu konzumácie predovšetkým 
celozrnných cereálií, ako prevencie rozvoja chronických chorôb. 
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ÚČINNOSŤ PROBIOTÍK PRI OCHORENIACH  
S DYSFUNKCIOU ČREVNEJ BARIÉRY1 
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Črevná bariéra oddeľuje vonkajšie prostredie od vnútorného a zamedzuje prestupu 
črevného obsahu a intestinálnej mikroflóry do organizmu. U zdravých ľudí predstavuje 
efektívnu bariéru voči luminálnym antigénom a toxínom. Dysfunkcia črevnej bariéry 
predstavuje kľúčový faktor podieľajúci sa na rozvoji črevného zápalu a v patogenéze rôznych 
ochorení tráviaceho traktu. Poškodená črevná bariéra nedokáže efektívne zabrániť prestupu 
antigénov a slizničný imunitný systém je nadmerne exponovaný bakteriálnym a potravinovým 
antigénom, čo vedie k neadekvátnej imunitnej odpovedi. Vývoj a implementácia naturálnych 
látok podporujúcich funkčnosť črevnej bariéry predstavuje v súčasnosti žiaduci spôsob 
prevencie a terapie ochorení asociovaných s narušenou črevnou bariérou. Nedávne štúdie 
dokumentujú, že podávanie niektorých druhov probiotík zlepšuje funkčnosť črevnej bariéry a 
s ňou asociovaných klinických symptómov.  

Črevná bariéra  
Črevná sliznica je tvorená jednovrstvovým epitelom, ktorý je organizovaný do krýpt a 

klkov a týmto usporiadaním vytvára až 400 m2 vstrebávacej plochy. Črevná bariéra je 
heterogénna štruktúra tvorená z celulárnych a extracelulárnych zložiek. Celulárnu časť tvorí 
jednovrstvový epitel a pod ním ležiaca lamina propria. Črevný epitel je zložený z 5 odlišných 
typov buniek:  

1. kmeňové bunky lokalizované na báze krýpt, ktoré sú zodpovedné za obnovu epitelu,  
2. Panetove bunky produkujúce anti-mikrobiálne peptidy (AMP),  
3. pohárikovité bunky secernujúce mucín,  
4. endokrinné bunky produkujúce hormóny,  
5. epitelové bunky (enterocyty v tenkom čreve a kolonocyty v hrubom čreve).  

Epitelové bunky zabezpečujú integritu a permeabilitu črevnej bariéry. Tieto bunky sú 
v apikálnej časti navzájom prepojené prostredníctvom tesných spojení (tight junction, TJ). TJ 
                                                           
1 Práca vznikla za podpory VEGA 1/0896/15 grantovej agentúry MŠ SR. 
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predstavujú komplex transmembránových proteínov tvorený okludínom, spájacími 
adhezívnymi molekulami (junctional adhezive molecules, JAM) a proteínov patriacich do 
klaudínovej rodiny. TJ sú dôležité pre paracelulárny transport iónov a malých molekúl medzi 
bunkami a regulujú polaritu buniek inhibíciou redistribúcie receptorov z bazolaterálnej 
membrány do apikálnej membrány (1).  

Lamina propria vytvára imunitnú obrannú líniu a nachádzajú sa v nej dendritické bunky, 
intraepiteliálne dendritické bunky, makrofágy, intraepiteliálne lymfocyty, regulačné T bunky, 
pomocné CD4+ lymfocyty, B lymfocyty a plazmatické bunky. Extracelulárnu časť črevnej 
bariéry predstavuje vrstva mucínu secernovaná pohárikovitými bunkami. Táto vrstva chráni 
epitelové bunky pred tráviacimi enzýmami a zabraňuje pevnej adherencii baktérií na epitelové 
bunky a ich následnej translokácii do lamina propria. Túto funkciu bariéry zabezpečujú AMP 
a plazmatické bunky produkujúce diméry sekrečného (s)IgA (2).  

Ochorenia s narušenou črevnou bariérou 
Dysfunkcia črevnej bariéry sa považuje za kľúčový faktor pri vzniku a progresii 

intestinálneho zápalu a je spoločným menovateľom mnohých ochorení gastrointestinálneho 
traktu. Narušenie črevnej bariéry sa spája aj s ďalšími ochoreniami, ktorých etiopatogenéza 
primárne nesúvisí s tráviacim traktom, ako je diabetes mellitus 1. typu alebo nealkoholová 
choroba pečene. Ochorenia spájané s dysfunkciou črevnej bariéry sumarizuje tabuľka 1. 

 
Tab. 1. Ochorenia asociované s dysfunkciou črevnej bariéry 

Ochorenia tráviaceho traktu Iné ochorenia 
Črevné zápalové ochorenia (UC, CCh) 
Mikroskopická kolitída 
Ischémia čreva 
Celiakia 
Potravinové alergie 
Črevné infekcie, sepsa 
Kolorektálny karcinóm 
Mukozitída vyvolaná chemoterapiou 
Enteropatia vyvolaná NSA 

Obezita 
Alkoholová choroba pečene 
Nealkoholová choroba pečene 
Diabetes mellitus 1. typu 
Akútna pankreatitída 
Chronické srdcové zlyhávanie 
Emočný stres 
Syndróm multiorgánového zlyhania 
Podávanie úplnej parenterálnej výživy 

Vysvetlivky: UC – ulcerózna kolitída; CCh – Crohnova choroba ; NSA – nesteroidné antiflogistiká 
 
Narušenie ktorejkoľvek zo štruktúr črevnej bariéry vedie k zvýšenej permeabilite, keď 

organizmus stráca vodu a elektrolyty a zároveň dochádza k translokácii luminálnych toxínov, 
alergénov a baktérií a nadmernej aktivácii slizničného imunitného systému vyúsťujúcemu do 
zápalovej reakcie. Aj keď sa predpokladalo, že pozmenená funkčnosť črevnej bariéry je 
výsledkom progresie ochorenia, klinické dôkazy naznačujú, že práve dysfunkcia bariéry je 
primárnym predispozičným faktorom rozvoja ochorení ako sú črevné zápalové ochorenia 
(intestinal bowel diesease, IBD) alebo celiakia (3).  

Monitorovanie funkčnosti a integrity črevnej bariéry u pacientov je nevyhnutné pre skorú 
diagnostiku ochorenia, nastavenie pacienta na vhodný typ liečby alebo na vyhodnocovanie 
účinnosti aplikovanej liečby. Keďže biopsia predstavuje invazívnu metódu a je indikovaná len 
v nevyhnutných prípadoch, na sledovanie črevnej bariéry sa v súčasnosti využívajú rôzne 
neinvazívne metódy. Pri sledovaní integrity črevnej bariéry sa vyhodnocuje poškodenie 
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epitelových buniek alebo TJ a to meraním špecifických alebo nešpecifických markerov, ktoré 
sa pri poškodení uvedených bunkových štruktúr uvoľňujú do cirkulácie a môžu byť 
detegované priamo v krvi alebo po renálnej filtrácii v moči. K takýmto markerom patria napr. 
proteíny viažuce mastné kyseliny (fatty acids binding proteins, FABP), glutatión S-
transferázy alebo klaudín-3. Testy vyhodnocujúce funkčnosť črevnej bariéry sú založené na 
meraní paracelulárnej permeability pre veľké molekulárne próby prijaté per os, ktoré za 
normálnych okolností neprechádzajú cez črevnú bariéru. Ako molekulárne próby sa 
najčastejšie využívajú oligosacharidy (laktulóza, celobióza, sukralóza) a monosacharidy 
(manitol, L-ramnóza). Absorpčný test sacharidov spočíva v rozdielnom prestupe 
oligosacharidov a monosacharidov cez črevnú membránu do cirkulácie a vyhodnocuje sa ich 
vzájomný pomer v moči. Za normálnych okolností epitelová bariéra nie je priepustná pre 
oligosacharidy alebo iné veľké próby ako je polyetylénglykol a ich prítomnosť v moči 
indikuje patologický stav. Okrem uvedených testov sa funkčnosť črevnej bariéry dá posúdiť 
aj detekciou baktérií, ich bunkových štruktúr a/alebo produktov v krvi, kde za normálnych 
okolností nie sú prítomné. Takýmto markerom môže byť samotná bakteriálna translokácia, 
lipopolysacharid (LPS) obsiahnutý v bunkovej stene gram-negatívnych baktérií, D-laktát 
alebo detekcia protilátok voči jadru endotoxínov (4). 

Probiotiká  
Probiotiká sú súčasťou ľudstva od tej doby, keď sa v našej potrave objavili fermentované 

mliečne výrobky, ale až Mečnikov na začiatku 20. storočia dal do pozornosti, že príjem 
fermentovaného mlieka zmierňuje nepriaznivé účinky črevnej mikroflóry a je zodpovedný za 
dlhovekosť populácií, v ktorých strave prevažujú najmä mliečne výrobky (Bulhari, Arméni). 
Dnes jednoznačné vedecké dôkazy poukazujú na fakt, že fyziologická črevná mikroflóra 
predstavuje dôležitú súčasť intestinálnej bariéry sliznice, čoho následkom je preventívne a 
terapeutické využitie potenciálne zdraviu prospešných mikroorganizmov. 

Ako probiotikum sa teda označujú živé baktérie, ktoré, ak sú prijímané v dostatočných 
množstvách, majú preukázateľné pozitívne účinky na zdravotný status príjemcu (5). 
V súčasnosti ich môžeme prijímať vo forme výživových doplnkov alebo ako súčasť 
funkčných potravín. V súčasnosti sa probiotiká bežne využívajú ako adjuvantná post-
antibiotická terapia, ktorej cieľom je reparácia dysbiózy. Zdá sa, že okrem tohto efektu majú 
probiotiká potenciál potláčať symptómy ochorení ako sú hnačky, gastroenteritídy, IBD, 
nádorové ochorenia, stimulujú zložky imunitného systému, zmierňujú laktózovú intoleranciu, 
príznaky alergie najmä u detí, hyperlipidémiu alebo infekcie vyvolané Helicobacter pylori 
(6). Podľa množstva ochorení, ktoré probiotické kmene ovplyvňujú, sa dá predpokladať, že 
majú vplyv na viaceré fyziologické a metabolické procesy a ich pôsobenie na organizmus je 
komplexné. Najčastejšie využívané probiotiká v humánnej medicíne sú kmene rodu 
Lactobacillus a Bifidobacterium, ale požívajú sa aj iné baktériálne rody (Enterococcus, 
Escherichia, Streptococcus, Bacillus, Propionobacterium, Lactoccoccus) a jeden druh 
kvasiniek, Saccaromyces boulardii. 
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Probiotiká a črevná bariéra 
Posilnenie bariérovej funkcie čreva predstavuje jeden z pozitívnych účinkov probiotík na 

tráviaci trakt hostiteľa. Probiotiká podporujú funkčnosť črevnej bariéry a s ňou asociovaných 
klinických symptómov, pričom pôsobia viacerými protektívnymi mechanizmami:  
− produkcia mastných kyselín s krátkym reťazcom (butyrát, propionát), 
− ovplyvnenie expresie TJ proteínov,  
− inhibícia apoptózy epitelových buniek, 
− inhibícia adhézie patogénnych baktérií na črevný epitel, 
− ovplyvnenie produkcie cytokínov, 
− stimulácia produkcie mucínu, 
− podpora sekrécie defenzínov, 
− stimulácia sekrécie sIgA.  

Väčšina poznatkov o vplyve probiotík na črevnú bariéru bola získaná z in vitro 
experimentov na bunkových kultúrach a z animálnych experimentov na hlodavcoch. Ohland 
a MacNaughton (7) sumarizujú vo svojom prehľadovom článku účinky jednotlivých 
probiotických kmeňov a/alebo ich kombinácií na črevnú bariéru. Niektoré probiotické kmene 
sú schopné na bunkových kultúrach stimulovať produkciu jednotlivých druhov mucínov 
(MUC2, MUC3) a AMP, redukovať adherenciu patogénnych a enteroinvazívnych baktérií 
(napr. salmonely alebo enteropatogénne E. coli) súvisiacu s produkciou rôznych 
antimikrobiálnych faktorov (bakteriocíny, mastné kyseliny s krátkym reťazcom), zvyšujú 
transepitelovú elektrickú rezistenciu buniek, ktorá koreluje so zníženou permeabilitou 
a zvýšenou expresiou proteínov tvoriach TJ (zonulín, klaudín, okludín) a inhibujú apoptózu 
epitelových buniek indukovanú enterohemoragickými E. coli alebo cytokínmi.  

Najčastejšie sa vplyv probiotík na črevnú bariéru v in vivo podmienkach študuje na 
modeloch chemicky vyvolanej alebo spontánne sa vyvíjajúcej kolitídy u myší, na modeloch 
sepsy vyvolanej patogénnymi baktériami alebo na stresom poškodenej črevnej bariére 
u potkanov. V takýchto štúdiách sa osvedčili niektoré probiotické kmene ako E. coli Nissle 
1917 (8) alebo kombinovaný probiotický prípravok VSL#3 (4 kmene laktobacilov, 3 kmene 
bifidobaktérií a 1 kmeň streptokokus) (9), ktoré boli schopné redukovať bakteriálnu 
translokáciu, a to ovplyvnením expresie TJ proteínov, ako aj inhibovať apoptózu epitelových 
buniek. Naviac v in vivo podmienkach probiotiká ovplyvňujú aj jednotlivé zložky imunitného 
systému, a to väzbou na receptory rozpoznávajúce molekulárne vzory mikroorganizmov 
(napr. Toll like receptory) a na uvedených animálnych modeloch bol potvrdený ich 
protizápalový účinok.  

Účinnosť probiotík v klinických štúdiách 
Za posledné dve dekády sa vykonalo niekoľko klinických štúdií overujúcich účinnosť 

probiotík pri ochoreniach spájaných s narušenou črevnou bariérou. V tabuľke 2 uvádzame 
niekoľko klinických štúdií, ktoré dokumentujú efektivitu probiotickej intervencie pri 
ochoreniach s poškodenou črevnou bariérou.  

Napriek tomu, že v niektorých uvedených štúdiách (v závislosti od aplikovaného 
probiotického kmeňa, dĺžky podávania, resp. dávky) došlo k zlepšeniu funkčnosti črevnej 
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bariéry a s ňou spájaných klinických symptómov, probiotiká samotné nie sú schopné úplne 
tieto ochorenia vyliečiť. Na druhej strane efektívne probiotické kmene môžu predstavovať 
účinnú formu prevencie u predisponovaných jedincov.  

 
Tab. 2. Vybrané klinické štúdie sledujúce vplyv probiotík na črevnú bariéru 

Probiotický kmeň Ochorenie 
Probiotická 
skupina vs 

placebo 

Dĺžka 
intervencie Účinok Autori 

Saccharomyces 
boulardii Crohnova choroba 14/17 92 dní ↓L/M (10) 

L. bulgaricus, 
L. acidophilus,  
B. longum,  
S. thermophilus 

syndróm dráždivého 
čreva 14/15 28 dní 

↓ L/M , 
neovplyvnená 
permeabilita 

hrubého čreva 

(11) 

L. plantarum, 
L. acidophilus,  
B. longum  

kolorektálny karcinóm 
(post-chirurgický stav) 50/50 16 dní ↓L/M, ↓BT, 

↑expresia TJ (12) 

L. casei Shirota metabolický syndróm 13/15 92 dní žiadny (13) 
B. lactis ekzém u detí 36/40 84 dní žiadny (14) 

L. rhamnosus GG potravinová 
alergia/ekzém u detí 30/23 28 dní ↓ α1-antitrypsín (15) 

L. plantarum 299v kritickí chorí pacienti 7/6 17 dní ↓BT, ↓LR (16) 

L. rhamnosus GG atopická dermatitída 
u detí 19/18 92 dní 

↓%IgA a IgM-
produkujúcich 

buniek 
(17) 

L. plantarum  akútna pankreatitída 36/38 7 dní ↓L/R (18) 
Vysvetlivky: L – laktulóza, M – manitol, R – ramnóza, BT – bakteriálna translokácia, TJ – tight junction 

 
Možné riziká aplikácie probiotík v klinickej praxi 
Jednou zo základných požiadaviek na označenie mikroorganizmu ako probiotikum je jeho 

bezpečnosť pre ľudský organizmus. Aj keď kmene používané ako probiotiká sú súčasťou 
prospešnej komenzálnej mikroflóry človeka, za určitých okolností sa môžu stať patogénnymi. 
Najzávažnejšou komplikáciou aplikácie probiotík je možné riziko sepsy, avšak u zdravých 
ľudí po požití akéhokoľvek probiotického kmeňa doposiaľ neboli zaznamenané takéto 
prípady. Rizikovú skupinu pacientov predstavujú novorodenci, pretože ich imunitný systém 
nie je dostatočne vyvinutý a imunokompromitovaní pacienti, ako napr. pacienti infikovaní 
vírusom HIV alebo onkologický pacienti podstupujúci chemoterapeutickú liečbu, u ktorých 
hrozí riziko iatrogénnej infekcie. Aj keď sa v literatúre objavilo niekoľko kazuistík, kde 
probiotiká spôsobili lokálne infekcie u imunokompromitovaných pacientov, všetky prípady 
boli úspešné zvládnuté antibiotickou terapiou (19). Jediný prípad s fatálnym následkom bol 
doposiaľ zaznamenaný pri podávaní probiotík pacientom s akútnou pankreatitídou (20). 
Z uvedených skutočnosti vyplýva ďalšia požiadavka na úspešné použitie probiotík v klinickej 
praxi, a tou je citlivosť na antibiotiká a ich obmedzená a dobre zvážená aplikácia u kriticky 
chorých pacientov.  

 
Záver 

In vitro a in vivo experimenty dokumentujú efektívny účinok rôznych probiotických 
kmeňov na zlepšenie parametrov intestinálnej integrity a permeability, ktorý je kmeňovo 
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špecifický. Napriek rozporuplným výsledkom klinických štúdií sa zdá, že niektoré probiotické 
kmene môžu predstavovať efektívnu formu prevencie a adjuvantnej formy terapie ochorení, v 
ktorých etiológii sa uplatňuje dysfunkcia črevnej bariéry, pričom je nevyhnutné zváženie ich 
aplikácie u imunokompromitovaných pacientov. Pre budúce klinické využitie probiotík je 
dôležité predovšetkým objasnenie presných mechanizmov pôsobenia jednotlivých kmeňov, 
resp. ich kombinácií a ich testovanie vo väčšom počte randomizovaných, dvojito zaslepených 
a placebom kontrolovaných klinických štúdií s dostatočným počtom pacientov. Získanie 
takýchto poznatkov by mohlo prispieť k cielenému použitiu probiotík s ohľadom na 
konkrétny kmeň, resp. kombináciu kmeňov, dávku a dĺžku intervencie pri konkrétnom 
ochorení.  
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V posledných rokoch sa zdravotný stav obyvateľstva celosvetovo výrazne zhoršil. Početné 
epidemiologické a klinické štúdie poukazujú na vzostup tzv. civilizačných ochorení. Medzi 
najrozšírenejšie ochorenia patria choroby srdca, cievnej sústavy, rakovina, cukrovka, obezita, 
nervové ochorenia a alergie. Táto práca poukazuje na prudký a kontinuálny nárast 
neinfekčných zápalových chorôb v spojitosti s nadváhou a obezitou populácie. Paralelné 
časové trendy obezity a alergických chorôb za posledných desať rokov poukazujú na 
existenciu možných prepojení týchto chorôb. Astma a alergická rinitída sa radia medzi 
ochorenia s vysokým nárastom prevalencie najmä u detí a mladých dospelých do 35 rokov. 
Vyznačujú sa chronickým priebehom s kolísavou intenzitou a širokou škálou príznakov v 
priebehu aj v symptomatológii. Variabilita príznakov je niekedy taká vysoká, že je veľmi 
ťažké definovať bronchiálnu astmu a rinitídu ako klinickú jednotku a preto podľa viacerých 
autorov by bolo vhodnejšie hovoriť o alergickom syndróme dýchacích ciest alebo častejšie 
zaužívaným pojmom – jednotná choroba dýchacích ciest (UAD – United Arway Diesease).  

Obezita je chronické ochorenie, ktoré nie je len kozmetickým, ale najmä zdravotným 
problémom. Nadváha a obezita je charakterizovaná ako nárast telesnej hmotnosti nad 
priemerné hodnoty v dôsledku nahromadenia tukových zásob. Genetické faktory, ktoré sú vo 
veľkej miere zodpovedné za vznik týchto ochorení, nemôžu vysvetliť prudký vzostup ich 
výskytu. Preto za hlavnú príčinu zvyšujúcej sa prevalencie sa považujú faktory a vplyvy 
vonkajšieho prostredia, a to predovšetkým životný štýl. Svetová alergologická organizácia 
(WAO – World Allergy Organisation) vyhlásila začiatkom roka 2013 novú hypotézu alergie – 
hypotézu biodiverzity, ktorá sa zaoberá vplyvom vonkajších faktorov na rozvoj chronických 
chorôb (1). V dnešnej dobe je dobre známe, že obezita je jedným z rizikových faktorov pre 
vývoj astmy v skupine detí, žien, ale aj mužov, bez ohľadu na rôzne etnické skupiny (2). 
Dôležitými faktormi vedúcimi k zvýšeniu výskytu týchto chorôb nie sú genetické zmeny, ani 
                                                           
1 Práca bola podporená projektom VEGA, číslo 1/0896/15 a Grantovým systémom doktorandov s číslom 
projektu 7/GSD/2016.  
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zmeny v diagnostickom procese, ale zmeny v životospráve (spôsob stravovania a fyzická 
aktivita). V rade epidemiologických štúdií sa preukázalo, že práve u obéznych jedincov je 
1,5- až 3-krát vyššie riziko astmy ako u neobéznych (3). Predpokladá sa, že obezita má vplyv 
nielen na ochorenia dolných dýchacích ciest, ale je aj jedným z rizikových faktorov pre rozvoj 
alergických ochorení, ktoré postihujú horné dýchacie cesty (4).  

Jednotná choroba dýchacích ciest 
Na základe koncepcie UAD sa dýchací trakt považuje za jednotnú funkčno-morfologickú 

jednotku, kde alergický zápal predstavuje hlavný patologický proces, ktorý postihuje dýchací 
systém, a súčasne sú aktivované systémové regulačné deje v celom organizme. Alergický 
zápal má v porovnaní so zápalom vyvolaným infekciou alebo iným poškodením tkaniva určité 
osobitosti. Vzniká zložitou súhrou buniek, ktorými sú zápalové bunky (mastocyty, bazofily, 
lymfocyty, dendritické bunky, eozinofily, neutrofily) a bunky samotného orgánu (tkanivové 
makrofágy, epitelové bunky, fibroblasty, bunky cievneho endotelu, hladkej svaloviny a 
dýchacích ciest), ktoré sa stávajú dôležitým zdrojom zápalových mediátorov vrátane lipidov, 
purínov, cytokínov, chemokínov a reaktívnych foriem kyslíka (5, 6). Alergická reakcia 
senzibilizovaného jedinca môže postihnúť väčšinu orgánov a tkanív. Napriek tomu u človeka 
je najčastejšie postihnutý respiračný systém. Organizmus na kontakt s alergénmi, čo sú 
neškodné častice prenášané vzduchom, reaguje prehnane. Hlavnými respiračnými alergénmi 
sú roztoče, peľ, zvieracia srsť a plesne. Pri vdýchnutí môžu vyvolať zápalovú reakciu v nose, 
očiach, hrdle a prieduškách, ktorá sa prejaví ako alergická nádcha, alergický zápal spojoviek 
a/alebo alergická astma, ale aj vzdialenú reakciu, napríklad na koži – dermorespiračný 
syndróm. Alergické reakcie včasného typu vyvolávajú alergény, ktoré majú schopnosť 
navodiť TH2-lymfocytovú odpoveď, počas ktorej sa uvoľňujú interleukíny IL-4, IL-5, IL-13, 
IL-17 a TNF, chemokíny (CCL2), leukotriény (LTB4) a rastové faktory (GM-CSF). IL-4 a 
IL-13, regulujú prepnutie imunoglobulínových tried v aktivovaných B-lymfocytoch na tvorbu 
protilátok IgE, IL-5 stimuluje dozrievanie a aktiváciu eozinofilov (7). Aktivácia alergického 
zápalu a úloha jednotlivých cytokínov je popísaná na Obr. 1.  

 

Obr. 1. Aktivácia alergického zápalu 
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Komentár k obrázku 1. V prípade kontaktu alergénu s dýchacími cestami (inhalačné alergény) alebo kožou 
(kontaktné alergény) dochádza k pohlteniu alergénu dendritovými bunkami a prechod cez vrstvu epitelových 
buniek. Alergénom aktivované dendritické bunky dozrievajú a migrujú do regionálnych lymfatických uzlín, kde 
prezentujú naviazané peptidy alergénov pomocou hlavného histokompatibilného systému (MHC – Major 
histocompatibility complex) II. triedy naivným T-lymfocytom. V prítomnosti včasného interleukínu IL-4 
(produkovaného bazofilmi, eozinofilmi, NKT-bunkami a T-bunkami) môžu naivné T-lymfocyty získať charakter 
TH-2 buniek. Tento proces zrenia môže byť posilnený väzbou receptora Notch nachádzajúceho sa na povrchu T-
buniek s ligandom Jagged na povrchu dendritických buniek. TH-2 bunky produkujú IL-4 a IL-13. V prítomnosti 
týchto cytokínov a naviazaním vhodných kostimulačných molekúl (napr. CD40 s ligandom CD40, CD80/CD86 
s CD28) navodia v B-lymfocytochprepnutie syntézy ťažkého imunoglobulínového reťazca na reťazec ε 
určujúceho imunoglobulínovú triedu IgE. Protilátky IgE po miestnej difúzií vstupujú do lymfatických ciev 
a následne do krvného obehu, prostredníctvom ktorého sa dostanú k povrchu žírnych buniek a bazofilov, kde sa 
naviažu na vysoko afinitné Fc-receptory. V tejto forme „čakajú“ na druhý a ďalší kontakt s tým istým 
antigénom, aby mohli spustiť stupeň aktivácie s klinickými prejavmi alergickej choroby (9). 

 
Práve nerovnováha medzi TH1- a TH2-lymfocytovou odpoveďou sa stala do značnej 

miery predmetom skúmania v procesoch vývoja a regulácie alergických ochorení (8). 

Respiračná alergia je ochorenie, ktoré sa môže časom zhoršovať a prinášať ďalšie 
komplikácie. V Európe jeden z piatich ľudí postihnutých respiračnou alergiou trpí 
závažnejšou formou tohto ochorenia (10). Alergický zápal okrem akútnych reakcií včasnej a 
oneskorenej fázy môže prechádzať do chronicity. Chronický alergický zápal indukuje 
predĺžená alebo opakujúca sa expozícia špecifickým alergénom, ktorú typicky charakterizuje 
nielen prítomnosť buniek imunitného systému, ale aj zmeny v extracelulárnom matrixe, počte, 
fenotype a funkcii štruktúrnych buniek postihnutého tkaniva. Chronický alergický zápal 
indukuje predĺžená alebo opakujúca sa expozícia špecifickým alergénom, ktorú typicky 
charakterizuje nielen prítomnosť veľkého počtu buniek imunitného systému (eozinofily, 
lymfocyty) v mieste poškodenia, ale aj základné zmeny v extracelulárnom matrixe, 
hypertrofia a hyperplázia hladkej svaloviny, rozmnoženie pohárikovitých buniek, hypertrofia 
submukóznych žliaz, depozícia kolagénu pod epitelom (zhrubnutie bazálnej membrány) a 
angiogenéza (11, 12, 13). Týmito procesmi u pacientov s chronickou formou prieduškovej 
astmy dochádza k poškodeniu všetkých vrstiev sliznice dýchacieho traktu (14). Dôsledkom 
týchto zmien je prestavba dýchacích ciest spôsobujúca klinické prejavy typické pre chronické 
zápalové choroby dýchacieho systému. 

Obezita  
Obezita je komplexné a multifaktoriálne podmienené chronické ochorenie, ktoré je 

v celosvetovom meradle najčastejšie sa vyskytujúcou poruchou metabolizmu. Príčinou 
obezity je nadmerný energetický príjem, ktorý nie je adekvátny energetickému výdaju. Pre 
zaznamenanie nárastu telesnej hmotnosti sa využíva niekoľko metodík, avšak najbežnejším je 
určovanie indexu telesnej hmotnosti (BMI – Body Mass Index), ktorý sa vypočíta ako podiel 
hmotnosti a druhej mocniny výšky. U dospelých osôb je nadváha definovaná ako BMI 
v rozmedzí 25-29,9 a obezita ako BMI 30 a viac, čo znázorňuje  

Obr. 2. Dôležité je aj sledovanie veku, pohlavia a etnickej skupiny. Následkom zvýšeného 
energetického príjmu dochádza k zväčšovaniu tukových buniek, čo vedie k nadprodukcii 
adipokínov a cytokínov, ktoré disponujú prozápalovou funkciou.  
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Obr. 2. Stupnica BMI – indexu telesnej hmotnosti (15) 
 
Tukové tkanivo je aktívny endokrinný a parakrinný orgán. Už dávno sa nepokladá len za 

účastníka v zabezpečení energetickej rovnováhy. Dnes je dokázané, že tukové tkanivo sa 
zúčastňuje aj na ďalších fyziologických a patofyziologických pochodoch vrátane zápalu, 
imunity, hemokoagulácie, fibrinolýzy, inzulínovej rezistencie, rastu nádorov, regulácie 
plodnosti a ochorení dýchacích ciest (16). Tukové bunky a makrofágy infiltrované v tukovom 
tkanive produkujú látky nazývané spoločným názvom adipokiníny, spomedzi ktorých 
najvýznamnejšie sú leptín a adiponektín. U štíhlych jedincov tukové tkanivo produkuje nízke 
hladiny prozápalových cytokínov (IL-6, IL-8, TNF-α) a adipokínov (leptín) a vysoké hladiny 
protizápalových adipokínov – adiponektínu. U pacientov trpiacich nadváhou a obezitou je 
tento pomer obrátený s pozorovanou zvýšenou infiltráciou prozápalových makrofágov. 
Väčšina z týchto látok patrí medzi typické zápalové mediátory, preto sa obezita pokladá za 
stav chronického systémového zápalu nízkeho stupňa so zvýšenou hladinou prozápalového 
leptínu a zníženou sérovou hladinou protizápalového adiponektínu (16).  

Leptín a adiponectín sa zúčastňujú na regulácii chuti do jedla, pocitu sýtosti, citlivosti na 
inzulín, pôsobia na endotel ciev, na reguláciu tepla, významne ovplyvňujú zápal a procesy 
imunitného systému. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa tukové tkanivo považuje za súčasť 
mechanizmov prirodzenej imunity. Pôsobenie leptínu prispieva k udržiavaniu normálnej 
protiinfekčnej aktivity organizmu, avšak na druhej strane dochádza k stimulácii zápalových 
chorôb, ako je ateroskleróza, reumatoidná artritída, osteoartritída a pod. Hladina leptínu 
korešponduje s BMI (regulácia príjmu potravy a bazálneho metabolizmu). Za normálnych 
podmienok po príjme potravy sa zvýši hladina leptínu, čo vedie k zníženej potrebe jedla a 
následne k zníženiu hladiny leptínu. U obéznych ľudí je hladina leptínu v krvi významne 
zvýšená, pravdepodobne pre leptínovú rezistenciu podobnú inzulínovej pri diabetes mellitus 
2. typu, bez zníženia chuti do jedla. Pre prítomnosť leptínových receptorov v pľúcach sa 
predpokladá, že leptín by mohol súvisieť so zápalom a funkciou imunitných buniek pri astme. 
Vyššia hladina leptínu bola v niektorých štúdiách u ľudí spojená s vyšším výskytom astmy.  
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Obr. 3. Hlavné adipokíny a cytokíny vylučované bielym tukovým tkanivom (17) 
 
Spoločné vplyvy na vývoj UAD a obezity 
V štúdií publikovanej v americkom časopise Alergológia a klinická imunológia (JACI- 

Journal of Allergy and Clinical Immunology) Han a jeho kolegovia vykonali analýzu u 2 358 
detí a 4 906 dospelých v rámci prieskumu národného zdravia v rokoch 2005 – 2006, kde 
porovnávali vzťah medzi obezitou a alergickou rinitídou. Vedci zistili, že dospelí, ktorí majú 
nadváhu alebo sú obézni, majú väčšiu predispozíciu k ne-alergickej rinitíde ako pacienti 
s normálnou hmotnosťou. Napriek tomu vzťah medzi obezitou a alergickou nádchou sa 
nepotvrdil. Pretože astma aj obezita majú začiatok v detstve, spoločné faktory, ktoré 
predisponujú ľudí k obom týmto chorobám, by mohli vysvetliť podstatu vzájomného 
prepojenia. Obezita a astma vznikajú na základe kombinácie genetických faktorov a faktorov 
vonkajšieho prostredia. Tieto ochorenia spolu pravdepodobne súvisia multifaktorálnym 
spôsobom prostredníctvom moderného životného štýlu, ktorý vytvára nové interakcie 
s existujúcim genetickým pozadím. Veľká časť súčinnosti vzťahov medzi astmou a obezitou 
je kontrolovaná genetickými faktormi. Obezita a astma majú približne 8 % spoločných génov. 
Ukazuje sa, že špecifický vplyv prostredia, ako je napríklad západný (konzumný) štýl života, 
môže byť potrebný pre genetický účinok na manifestáciu určitých fenotypov astmy a obezity. 
V popredí je nadmerný energetický príjem, najmä zvýšený príjem nasýtených mastných 
kyselín, nenasýtených n-6 mastných kyselín a naopak, nedostatočný príjem n-3 mastných 
kyselín, antioxidantov, stopových prvkov a vitamínu D. Okrem toho, významne rizikovými 
faktormi pri vzniku oboch ochorení sú: fajčenie matky, jej výživa, jej zvýšená 
hmotnosť, zvýšená pôrodná hmotnosť dieťaťa (nad 4 kg), dosiahnutá hmotnosť v 
detstve, osídlenie zažívacieho traktu v novorodeneckom a detskom veku. Je však možné, že 

https://www.slovenskypacient.sk/clanok/994/ziskajte-kontrolu-nad-astmou
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tieto vplyvy prostredia pôsobia aj nezávisle od genetickej informácie, tzv. epigenetické 
pôsobenie. Znížená fyzická aktivita, sedavý spôsob života tiež súvisia s astmou, aj so 
zvýšenou hmotnosťou tela. Obézni ľudia pociťujú dýchavičnosť omnoho častejšie. Táto sa 
často interpretuje ako známka astmy a popisuje ako pískanie. Obezita môže byť spojená so 
znížením kondície a môže prispievať k dýchavičnosti, čo môže viesť k zvýšenému 
diagnostickému zmätku medzi pískaním a astmou. Preto obézni pacienti majú častejšie 
diagnostikovanú astmu, častejšie používajú inhalačnú liečbu aj pri objektívne menej 
zhoršených pľúcnych funkciách. V niektorých porovnávacích štúdiách bola priedušková 
hyperreaktivita významne vyššia u neobéznych astmatikov. Obezita má priamy mechanický 
účinok na hladké svaly dýchacích ciest, čo vedie k zvýšeniu prieduškovej hyperreaktivity. 
Obezita znižuje funkčnú reziduálnu kapacitu a dychové objemy, ktoré sa nezvyšujú ani počas 
cvičenia a hlbokého nádychu pre zmeny v elastických vlastnostiach hrudnej steny. Dýchanie 
nízkych objemov vedie k zvýšenej odpovedi dýchacích ciest a k bronchokonstrikcii 
(stiahnutiu priedušiek). Obézni ľudia dýchajú s nižšími dychovými objemami v porovnaní s 
ľuďmi s primeranou hmotnosťou. Chýba im bronchodilatačný efekt hlbokého dýchania. 
Astma u obéznych je iná ako u neobéznych, pravdepodobne aj preto, že u nich mechanické 
respiračné faktory hrajú kľúčovú úlohu. 

 
Záver 

Existuje nepopierateľný epidemiologický dôkaz, že obezita zhoršuje astmu. Stále však 
chýbajú jednoznačné štúdie jasne prezentujúce najdôležitejšie charakteristiky astmy: 
bronchiálnu obštrukciu, bronchiálnu hyperreaktivitu a zápal dýchacích ciest. Je na diskusiu, či 
príznaky, ktoré sa s obezitou stupňujú, nie sú príznakom astmy, alebo ide o jedinečný fenotyp 
astmy. Ak áno, astma pri obezite je charakterizovaná: zvýšenou vnímavosťou pocitov 
dušnosti, často pri nevýrazne zhoršených funkčných parametroch pľúc, zvýšenou 
„závažnosťou astmy“ s opakovanými exacerbáciami, s následným zvýšeným podávaním 
liekov, často bez výrazného zlepšenia stavu pacienta. Obezita odráža nerovnováhu medzi 
príjmom a výdajom energie. Fyzická aktivita predstavuje primárnu možnosť ovplyvnenia 
vzniknutých komplikácií. Pohyb a zníženie sedavého spôsobu života môže znížiť systémový 
zápal a znížiť cirkulujúcu hladinu adipokinínov, ktoré sú spojené s obezitou a astmou. 
Zníženie hmotnosti vedie následne k zlepšeniu funkčných parametrov pľúc, príznakov astmy, 
spotreby liekov a počtu akútnych zhoršení stavu pacienta. Identifikácia ďalších 
ovplyvniteľných environmentálnych faktorov vedúcich aj k astme, aj k obezite u geneticky 
citlivých jedincov bude mať dôležité uplatnenie pri úsilí znížiť zvýšený výskyt obezity aj 
astmy.  
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V dôsledku zvyšujúceho sa priemerného veku populácie predstavuje osteoporóza v oblasti 
verejného zdravia čoraz závažnejší problém. Podľa WHO sa osteoporóza definuje ako 
progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované redukciou obsahu kostnej hmoty 
a narušením mikroarchitektúry kostného tkaniva, čo má za následok zvýšenú krehkosť kostí 
spojenú so zvýšeným rizikom zlomenín, či už spontánne alebo po neprimerane malom úraze. 

Osteoporóza sa vyskytuje u ľudí všetkých etník, postihuje predovšetkým ženy po 
menopauze, ako aj ženy a mužov v pokročilých vekových kategóriách. V ekonomicky 
rozvinutých krajinách sa prevalencia osteoporózy udáva okolo 7 – 10 % a má stúpajúci trend, 
u nás sa tieto hodnoty pohybujú okolo 6 % (1, 2). Z týchto údajov vyplýva, že približne každá 
tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny. 
Odhaduje sa aj, že viac ako 10 miliónov Američanov nad 50 rokov trpí týmto ochorením a 
ďalších 34 miliónov obyvateľov USA má znížené množstvo kostnej hmoty nazývané 
osteopénia. Tá predstavuje významný rizikový faktor vzniku osteoporózy v budúcnosti (3).  

Minerálne látky a vitamíny sú nevyhnutné pre normálny vývoj a činnosť tkanív a orgánov. 
Majú kľúčový význam pre správny priebeh biochemických a fyziologických procesov v 
organizme. Adekvátna výživa zohráva dôležitú úlohu aj v starostlivosti o kosti a zachovávaní 
zdravia skeletu. Osobitný význam v tomto procese predstavuje vápnik a vitamín D. 
Zabezpečenie adekvátneho príjmu týchto esenciálnych nutrientov a primeranej fyzickej 
aktivity je základom primárnej prevencie osteoporózy. Pokiaľ nie je dostatok kalcia a 
vitamínu D získaných z prirodzených zdrojov, ich množstvo sa v organizme dopĺňa 
farmakologicky, a to vhodnou suplementáciou (4).  

V súčasnej dobe je podávanie vápnika a vitamínu D vo forme rôznych prípravkov 
základným preventívnym opatrením a neoddeliteľnou súčasťou všetkých terapeutických 
postupov liečby osteoporózy. Stále však existujú sporné názory spochybňujúce blahodarný 
vplyv doplnkov týchto látok pri osteoporóze. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad 
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účinkov suplementácie vápnika a vitamínu D užívanej pri osteoporóze, ktoré sú medzi 
odborníkmi neustále predmetom diskusie. 

Vápnik  
Vápnik je makroelementárny prvok, ktorý je v ľudskom organizme zodpovedný za 

priebeh viacerých biologických procesov. Je potrebný pre normálnu funkciu srdca, mozgu, 
zrážanie krvi či neuromuskulárnu aktivitu. Rovnako je základnou anorganickou zložkou 
kostného tkaniva, ktorému poskytuje mechanickú odolnosť nevyhnutnú pre jeho správne 
fungovanie. Až 99 % celkových zásob vápnika prítomných v ľudskom tele sa nachádza práve 
v kostiach (3).  

Odporúčaný denný príjem vápnika predstavuje 800 – 1 200 mg v závislosti od veku, 
pohlavia a zdravotného stavu (tab. 1). Zvýšená potreba vápnika u detí a mládeže súvisí 
s vyššími nárokmi organizmu počas rastu, keď vrcholí tvorba kostnej drene. U starších ľudí sú 
tieto vyššie hodnoty spojené so zníženou schopnosťou vstrebávania kalcia z GIT. 

 
   Tab. 1. Odporúčaný denný príjem vápnika podľa veku (3) 

Vek [r.] Vápnik [mg/deň] 
4 – 8  800 
9 – 13  1 300 
14 – 18  1 300 
19 – 30  1 000 
31 – 50  1 000 
51 – 70  1 200 
 70 1 200 

 
Najlepším spôsobom dosiahnutia adekvátnej úrovne vápnika v tele je prijímanie potravín 

s jeho vysokým obsahom. Vzhľadom na dobrú absorpčnú rýchlosť, vysoký obsah 
elementárneho vápnika a relatívne nízku cenu sú jeho najvýznamnejším zdrojom mlieko a 
mliečne výrobky, ktoré poskytujú 50 – 70 % kalcia (6). V posledných rokoch sa však 
zaznamenáva prudký pokles spotreby týchto potravín, pričom najohrozenejšou vekovou 
skupinou sú práve deti. Na Slovensku v súčasnosti dosahuje príjem vápnika u detí zhruba 
60 % odporúčaného množstva (obr. 1). Podľa zistení štúdií iba 43 % detí pije mlieko každý 
deň (max. 3 dl), 45 % nepravidelne a 12 % detí nepije mlieko vôbec. Veľký podiel na nízkom 
príjme vápnika majú nealkoholické nápoje podávané v školách, ktoré nahradili tradične 
podávané mlieko (7). 

Pri dlhodobom nedostatku vápnika sa objavujú príznaky ako únava, srdcové arytmie, 
svalové kŕče, napätie v dolných končatinách (mravčenie) a nervozita. Príznaky absencie 
vápnika sa prejavujú aj navonok lámavosťou nechtov, problémami s pokožkou, zvýšenou 
krehkosťou a kazivosťou zubov (5).  

U jednotlivcov, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu získať dostatok vápnika zo stravy 
(intolerancia laktózy, alergia na mliečnu bielkovinu), prípadne nekonzumujú potraviny s 
postačujúcim obsahom vápnika, by sa mala jeho optimálna úroveň v tele dosiahnuť 
suplementáciou pomocou prípravkov s obsahom kalcia. Najvyššie percento elementárneho 
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vápnika zo všetkých vápenatých solí má uhličitan vápenatý (tab. 2), čo je zrejmé z uvedenia 
najčastejších doplnkov kalcia, ktoré sú bežne dostupné na trhu.  

 

 
Obr. 1. Celosvetová spotreba mliečnych výrobkov z roku 2007 

(Zdroj: www.zdravie.sk/sz/content/521-29635/Mlieko-je-stale-zakladnou-zlozkou-vyzivy.html) 

 
   Tab. 2. Percentuálne zastúpenie elementárneho vápnika  
    v jednotlivých doplnkoch kalcia (3) 

Kalciová soľ Elementárny vápnik 
[%] 

Karbonát 40 
Trikalcium fosfát 38 
Citrát 21 
Laktát 13 
Glukonát 9 

 

Účinky suplementácie vápnika 
Jednou z oblastí, v ktorej sa odborníci pri užívaní suplementácie nezhodujú, je určenie 

adekvátnej dávky doplnkov kalcia pri osteoporóze. Bischoff-Ferrari et al. (8) uskutočnili 
dvojito zaslepenú kontrolovanú randomizovanú štúdiu. Celkovo sa štúdie zúčastnilo 930 
zdravých dobrovoľníkov s priemerným vekom 61 rokov, z ktorých 72 % predstavovali muži. 
Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do dvoch skupín, pričom do úvahy sa brali ich 
základné charakteristiky (pohlavie, vek, BMI, príjem vápnika na deň, a pod.). Počas 4 rokov 
sa jednej zo skupín podávala suplementácia vápnika v dennej dávke 1 200 mg elementárneho 
Ca (3 g CaCO3) a druhej skupine placebo. Po vysadení suplementácie boli títo dobrovoľníci 
naďalej sledovaní v priemere po dobu 10,8 rokov. U účastníkov štúdie sa pozoroval výskyt 
všetkých fraktúr a fraktúr, ktoré vznikli pôsobením takej intenzity, ktorú by zdravá kosť 

http://www.zdravie.sk/sz/content/521-29635/Mlieko-je-stale-zakladnou-zlozkou-vyzivy.html
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zvládla, tzv. fraktúr po minimálnych traumách. V skupine 464 dobrovoľníkov, ktorí užívali 
prípravky kalcia, sa zistilo 46 fraktúr, z toho 15 predstavovalo fraktúry po minimálnych 
traumách. V porovnaní s týmto údajom bolo v placebo skupine 466 dobrovoľníkov 
zaznamenaných 54 fraktúr, z toho 29 po minimálnych traumách. Z výsledkov štúdie vyplýva, 
že suplementácia kalcia redukuje riziko fraktúr. V ďalšom období, po ukončení užívania 
prípravkov vápnika, sa už nezistil rozdiel vo výskyte fraktúr v suplementovanej a placebo 
skupine (8, 9).  

Štúdia autorov Bischoff-Ferrari et al. (8) sa porovnávala s meta-analýzou 12 
prospektívnych kohortovaných štúdií a 9 klinických štúdií, ktoré boli v roku 2007 
publikované v časopise American Journal of Clinical Nutrition. Výsledky siedmich 
prospektívnych kohortových štúdií uskutočnených so 170 991 ženami a s 2 954 
dokumentovanými fraktúrami krčka femuru poukazujú na to, že denná suplementácia 300 mg 
vápnika nemá štatisticky signifikantný priaznivý účinok. Podobné výsledky vyplývajú aj z 5 
prospektívnych kohortových štúdií so 68 606 mužmi a s 214 dokumentovanými fraktúrami 
krčka stehennej kosti. Vyššie spomínané klinické štúdie, ktoré sa realizovali s užívaným 
množstvom kalcia 800 – 1 600 mg denne, nepreukázali vzhľadom na zaznamenané 
nevertebrálne fraktúry a fraktúry krčka femuru voči placebu žiadnu účinnosť (9).  

Suplementácia vápnika je efektívna v prípade, ak sa podáva aj vitamín D, čo potvrdzuje aj 
práca Chapuy et al. (10). Cieľom ich štúdie bola analýza vzťahu medzi suplementáciou 
vápnikom a cholekalciferolom (vitamín D3) a počtom nevertebrálnych zlomenín a zlomenín 
bedrovej kosti. Tejto štúdie sa zúčastnilo 3 270 zdravých žien žijúcich v 180 rôznych 
opatrovateľských domovoch pre seniorov s priemerným vekom 84 ± 6 rokov. V snahe 
minimalizovať sociálne a výživové rozdiely a aj rozdiely v životnom štýle boli účastníčky 
v každom opatrovateľskom dome náhodne rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. 
Následne každý deň počas 18 mesiacov 1 634 žien, ktoré tvorilo suplementovanú skupinu, 
užívalo 800 IU vitamínu D3 (400 IU v každej z dvoch tabliet) a 1 200 mg elementárneho 
vápnika vo forme vodnej suspenzie trikalcium fosfátu. Zvyšným 1 636 ženám sa podávalo 
placebo vo forme suspenzie laktózy, kaolínu a škrobu a dvoch tabliet obsahujúcich laktózu. 
Každých 6 mesiacov sa u jednotlivých účastníčok hodnotil klinický stav vrátane vedľajších 
účinkov liečby a zaznamenaných zlomenín. Z celkového počtu žien zaradených do štúdie bolo 
1 765 (54 %) sledovaných celých 18 mesiacov a úspešne štúdiu ukončilo. Zo štatistiky 
porovnávajúcej suplementovanú a placebo skupinu vyplýva, že počet zlomenín bedrovej kosti 
u žien užívajúcich doplnky vitamínu D a vápnika klesol o 43 % a celkový počet 
nevertebrálnych fraktúr bol až o 32 % nižší (10).  

S rozličnými názormi autorov sa stretávame aj pri posudzovaní vzťahu medzi príjmom 
prípravkov vápnika a hodnotami tlaku krvi, resp. hypertenziou. Bucher et al. (11) vykonali 
meta-analýzu 33 randomizovane kontrolovaných štúdií, v ktorých sa pozoroval vplyv 
suplementácie kalcia na systolický a diastolický tlak krvi. Štúdií sa zúčastnili jedinci s 
normálnou hodnotou krvného tlaku a hypertonici. Na základe výsledkov tejto meta-analýzy 
Bucher et al. došli k záveru, že suplementácia vápnikom môže mať za následok mierne 
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zníženie systolického tlaku, zatiaľ čo diastolický tlak nie je ovplyvnený. Aj keď sa významný 
účinok kalcia na krvný tlak nepotvrdil, výsledky štúdie predkladajú novú hypotézu, že 
neadekvátny príjem vápnika súvisí so zvýšením tlaku krvi, ktorý by bolo možné upraviť práve 
doplnkami kalcia (11). 

Bostick et al. (12) vo svojej dvojito zaslepenej kontrolovanej randomizovanej štúdii 
rovnako sledovali účinok doplnkov kalcia na tlak krvi. Do štúdie sa celkovo zapojilo 193 
mužov a žien vo veku 30 až 74 rokov, ktorí boli náhodne rozdelení do troch skupín. 
Kontrolnú placebo skupinu tvorilo 66 účastníkov, denná dávka elementárneho vápnika 
u zvyšných dvoch suplementovaných skupín predstavovala v jednej z nich 1,0 g (n = 64) a v 
druhej 2,0 g (n = 63). Kalcium užívali vo forme tabliet uhličitanu vápenatého dvakrát denne. 
Tablety placeba mali rovnaký vzhľad a veľkosť. Merania krvného tlaku sa uskutočnili po 1, 2, 
4 a 6 mesiacoch od začiatku užívania suplementácie, resp. placeba vyškolenými 
a certifikovanými zdravotnými sestrami. Pre všetky skupiny sa vypočítal priemer jednotlivých 
hodnôt krvného tlaku v danom mesiaci merania. Vzhľadom na to, že sa nepozorovali žiadne 
zjavné rozdiely v skupinách s príjmom 1,0 g a 2,0 g vápnika, získané údaje sa spojili 
a následne porovnávali so skupinou užívajúcou placebo. V porovnaní s meta-analýzou 
Buchera et al. (11) v tejto štúdii sa nedokázal štatisticky signifikantný vzťah medzi 
suplementáciou vápnika a tlakom krvi, ako systolického tak aj diastolického (12). 

Niekoľko štúdií naznačuje, že užívanie vyššej dávky vápnika pri osteoporóze má škodlivé 
účinky v dôsledku zvýšeného rizika vzniku infarktu myokardu, kardiovaskulárnych a 
kardiocerebrálnych ochorení. Toto tvrdenie potvrdzujú výsledky štúdie Bollanda et al. (13), 
ktorí vo svojej práci sekundárne analyzovali vplyv prípravkov kalcia na kardiovaskulárne 
riziká, tzn. smrť, náhlu smrť, infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu, prechodný 
ischemický atak, iné bolesti na hrudníku atď. Tejto štúdie sa zúčastnilo 1 471 
postmenopauzálnych žien z Nového Zélandu, ktorých priemerný vek predstavoval 74 rokov, a 
ktoré boli primárne zapojené do 5 rokov trvajúcej randomizovanej, zaslepenej, placebom 
kontrolovanej štúdie Reida et al. (2006). Jej cieľom bolo sledovanie efektivity suplementácie 
vápnika na hustotu kostí (BDM) a riziko vzniku fraktúr. Skupina 732 žien užívala 1 gram 
kalcium citrátu denne vo forme tablety s obsahom 200 mg elementárneho vápnika (2 tablety 
ráno, 3 večer). Druhej skupine, ktorú tvorilo 739 žien, sa v rovnakej forme podávalo placebo. 
Bolland et al. vo svojej štúdii zaznamenali častejší výskyt infarktu myokardu v skupine žien 
so zvýšeným príjmom vápnika. Rovnako sa boli v tejto skupine, v porovnaní so skupinou 
užívajúcou placebo, pozorovali aj vyššie relatívne riziká vzniku náhlej smrti, cievnej 
mozgovej príhody a prechodných ischemických stavov (13). 

V protiklade s výsledkami tejto štúdie sú však viaceré práce. Jednou z nich je 
prospektívna kohortová štúdia Al-Delainya et al. z roku 2003 (14). Vo svojej práci, ktorá 
začala v roku 1986 a trvala 12 rokov, skúmali účinok vápnika na riziko vzniku ischemickej 
srdcovej príhody. Celkovo bolo do štúdie zaradených 39 800 mužov, zdravotníckych 
pracovníkov, vo veku od 40 do 75 rokov, pričom 57,6 % z nich predstavovali stomatológovia, 
19,6 % veterinári, 8,1 % farmakológovia, 7,3 % tvorili oční laboranti a technici, 4,3 % 
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ortopédi a 3,1 % pediatri. Účastníci na začiatku štúdie a následne každé štyri roky odpovedali 
na podrobný dotazník týkajúci sa stravy, hlavne príjmu mliečnych výrobkov. V dotazníku sa 
súčasne hodnotí aj užívanie rôznych doplnkov vápnika a vitamínu D. Na základe databázy 
zloženia potravín a ďalších dostupných údajov v literatúre a od výrobcov sa pre každého 
účastníka vypočítalo prijaté množstvo kalcia a vitamínu D v potrave. Celkový príjem kalcia a 
vitamínu D predstavoval súčet týchto látok vo forme doplnkov a v strave. Účastníkov na 
základe týchto hodnôt rozdelili do troch skupín podľa príjmu vápnika (500, 785, 1 414 
mg/deň) a do troch skupín podľa príjmu vitamínu D (96, 256, 738 IU). V lekárskych 
záznamoch sa zdokumentovalo a následne preskúmalo 1 458 prípadov ischemických 
srdcových príhod, z toho 428 fatálnych. Zo štúdie však vyplýva, že užívanie suplementov 
vápnika, ani príjem vápnika v potrave, nesúvisia s rizikom ischemických srdcových príhod 
(14). 

K podobným záverom dospeli vo svojej kohortovej štúdii aj Elwood et al. (15). V tomto 
prípade sledovali vzťah medzi konzumáciou mlieka a incidenciou ischemických srdcových 
ochorení a náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP). Reprezentatívnu vzorku populácie 
tvorilo 665 mužov vo veku od 45 do 59 rokov pochádzajúcich z Južného Walesu. Účastníkov 
požiadali, aby počas siedmich dní zaznamenávali a vážili prijímané potraviny a nápoje. Z 
týchto záznamov vypočítali celkovú týždennú spotrebu mlieka každého z nich a následne 
denný priemer. Účastníkov každých 5 rokov vyzvali, aby vyplnili dotazník týkajúci 
sa množstva spotrebovaného mlieka v potravinách na porovnanie s denným priemerom na 
začiatku štúdie. V priebehu nasledujúcich 20 rokov u týchto jednotlivcov sledovali príznaky 
naznačujúce možné cievne príhody, zároveň zbierali informácie o diagnostikovaných 
cievnych príhodách, vrátane fatálnych. Do úvahy sa brali aj faktory, ktoré by mohli ovplyvniť 
sledovaný vzťah, ako konzumácia alkoholu, fajčenie, a iné kofaktory. Výsledky štúdie 
ukazujú, že u mužov s priemernou konzumáciou mlieka sa nezistilo zvýšenie rizika vzniku 
kardiovaskulárnych ochorení. Avšak u respondentov, ktorí konzumovali mlieko vo vyššom 
množstve ako bol bežný priemer populácie, došlo k štatisticky signifikantnému zníženiu 
NCMP a redukcii rizika ischemických srdcových ochorení (15). 

Vitamín D 
Dostatočné množstvo vitamínu D v tele je druhým základným predpokladom pre zdravie 

skeletu. Primárna funkcia tohto významného komponentu ľudského organizmu spočíva 
v regulácii vstrebávania vápnika a regulácii aktivity osteoklastov a osteoblastov pri kostnej 
remodelácii (obr. 2). Nedostatok vitamínu D vedie k zníženej absorpcii vápnika z GIT, k 
zvýšeniu kostnej resorpcie s následným úbytkom kostného tkaniva (16). Jeho deficit môže 
viesť aj k poruchám mineralizácie kostného tkaniva, ktoré sprevádza osteomalácia alebo 
krivica u detí (17). Okrem známych problémov s imunitou, depresiami či osteoporózou, súvisí 
nedostatočný prísun vitamínu D aj s výskytom ďalších závažných ochorení, ako sú 
reumatoidná artritída, skleróza multiplex, rakovina, diabetes mellitus, infarkt myokardu a iné 
(18). 
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National Osteoporosis Foundation (NOF) odporúča dospelým nad 50 rokov príjem 800 až 
1 000 medzinárodných jednotiek (IU) vitamínu D denne, v nižšom veku sa tieto hodnoty 
pohybujú okolo 400 IU. Odhaduje sa, že až 90 % dospelých vo veku 51 až 70 rokov neprijíma 
dostatočné množstvo tohto vitamínu (3). Posledné údaje z vyspelých krajín uvádzajú, že 4 % 
starších žien trpia závažným a viac ako 20 % dlhodobým deficitom vitamínu D. V niektorých 
štátoch USA sa absencia tohto vitamínu v zimnom období zaznamenáva u prekvapivých 40 % 
dospelých, až 60 % osôb vyšších vekových kategórií a takmer všetkých dlhodobo 
umiestnených v domovoch dôchodcov. Rovnaké hodnoty sa uvádzajú aj pre štáty severnej 
Európy v zimných mesiacoch (19, 20, 21, 22). 

Najlepším zdrojom vitamínu D je slnečné žiarenie. Jeho syntéza začína pôsobením 
ultrafialového žiarenia na 7-dehydrocholesterol prítomný v koži. Touto reakciou vzniká 
vitamín D3 (cholekalciferol), ktorý sa následne v pečeni a obličkách hydroxyluje na 
biologicky aktívnu formu vitamínu D – kalcitriol (17).  

 
Obr. 2. Metabolizmus vitamínu D (17) 

 
Za normálnych okolností sa až 90 % celkovej hodnoty vitamínu D v tele zabezpečuje 

vlastnou syntézou po expozícii ultrafialovému žiareniu a len 10 % z množstva tohto vitamínu 
v organizme sa prijíma potravou (16). Potraviny poskytujú 2 formy vitamínu D, vitamín D3 zo 
živočíšnych produktov a vitamín D2 (ergokalciferol), ktorý je prítomný v rastlinných 
produktoch. Medzi hlavné prirodzené zdroje tohto vitamínu patria niektoré ryby s vyšším 
obsahom tuku a rybie oleje. 

Schopnosť ľudského organizmu vytvárať vitamín D závisí od viacerých faktorov. Syntézu 
ovplyvňuje ročné obdobie, pigmentáci& kože, či čas strávený na slnku (23). Životný štýl 
charakteristický hlavne pre starších pacientov, ktorí bývajú nedostatočne vystavení slnečnému 
žiareniu (napr. imobilné osoby v domovoch dôchodcov či liečebniach pre dlhodobo chorých a 
pod.), množstvo syntetizovaného vitamínu D v organizme výrazne znižuje. Okrem životného 
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štýlu sú za nedostatok vitamínu D u starších osôb zodpovedné aj fyziologické faktory, pretože 
so stúpajúcim vekom klesá obsah provitamínu D v lipidových membránach keratocytov a 
fibrocytov (u 70-ročných jedincov pokles až o 25 %) a súčasne sa znižuje počet a senzitivita 
receptorov pre vitamín D, a tým aj schopnosť kože jeho syntézy. Dôležité je aj poznamenať, 
že riziko nízkej hladiny vitamínu D v organizme nesúvisí len s vekom, ale aj s tzv. mestským 
životným štýlom – práca a spoločenský život v uzavretých priestoroch, pohyb v uzavretých 
dopravných prostriedkoch, nočný život, používanie ochranných prípravkov s vysokou 
hodnotou ochranného faktora atď. (16).  

Vzhľadom na relatívne nedostatočné množstvo vitamínu D v potravinách a prípadnej 
neschopnosti ho syntetizovať v organizme pôsobením slnečného žiarenia, sa na dosiahnutie 
adekvátneho príjmu tohto vitamínu často využívajú suplementy.  

Účinky suplementácie vitamínu D  
Účinok vitamínu D sa rozsiahlo študoval z hľadiska znižovania rizika zlomenín. 

Nedostatok vitamínu D v mnohých skupinách populácie, vrátane žien po menopauze, súvisí 
s vyšším výskytom zlomenín bedrovej kosti. Tejto problematike sa vo svojej práci venovali 
LeBoff et al. (24), ktorí počas troch rokov sledovali hladinu vitamínu D 
u postmenopauzálnych žien so zlomeninou bedrovej kosti. Do tejto komparatívnej prípadovej 
štúdie bolo celkovo zaradených 98 žien, ktoré rozdelili do troch skupín. Prvú skupinu tvorilo 
30 žien, ktoré boli hospitalizované s akútnou zlomeninou bedrovej kosti a zároveň trpeli 
osteoporózou. V druhej skupine 17 žien bola rovnako diagnostikovaná osteoporóza a prijaté 
boli pre plánovanú výmenu bedrového kĺbu. Zostávajúcich 51 žien, ktoré tiež mali podstúpiť 
výmenu kĺbu, netrpelo osteoporózou a predstavovali kontrolnú skupinu. Z výsledkov štúdie 
vyplýva, že hladiny 25-hydroxyvitamínu D sú najnižšie u žien s akútnou zlomeninou bedrovej 
kosti, kde až u 50 % sa zistilo množstvo vitamínu D menej ako 30 nmol/l. Pri porovnaní 
druhej a tretej skupiny žien s plánovanou výmenou bedrového kĺbu sa nižšie hodnoty 
pozorovali v skupine s diagnostikovanou osteoporózou. Mediány hodnôt vitamínu D 
v jednotlivých skupinách v danom poradí predstavujú 32,4, 49,9 a 55,0 nmol/l (24).   

 Nižšie hladiny vitamínu D u starších pacientov súvisia so zvýšeným rizikom pádov, 
ktoré sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti. Súčasťou ľudského svalového tkaniva sú 
špecifické receptory vitamínu D, ktoré môžu zvyšovať svalovú silu, zlepšovať stabilitu a tým 
znižovať počet pádov (3). Snijder et al. (25) vo svojej prospektívnej kohortovej štúdii skúmali 
vplyv hladiny sérového 25-hydroxyvitamínu D na frekvenciu pádov. Reprezentatívnu vzorku 
populácie tvorilo 1 231 mužov a žien vo veku 65 a viac rokov pochádzajúcich z Holandska. 
Všetkých účastníkov štúdie vyzvali, aby v priebehu jedného roka týždenne zaznamenávali 
jednotlivé pády do pripraveného kalendára pádov a na konci každého trojmesačného obdobia 
tento kalendár zaslali do výskumného centra. Pád v tomto prípade definovali ako neúmyselnú 
zmenu polohy tela, ktorá vedie k poklesu na nižšiu úroveň alebo na zem. Pre túto prácu sa za 
klinicky významné považovali opakované pády (2 a viackrát alebo 3 a viackrát do roka). Do 
úvahy sa vzali aj premenné, ktoré by mohli ovplyvňovať nielen hladinu vitamínu D, ale aj 
riziko pádu (vek, pohlavie, životný štýl, hmotnosť, rôzne ochorenia), pričom za potenciálny 
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mediátor sa stanovil fyzický výkon. Výsledky štúdie ukazujú, že nízka hladina vitamínu D 
(menej ako 10 ng/ml) signifikantne súvisí so zvýšeným rizikom opakovaných pádov, hlavne 
u ľudí vo veku 65 – 75 rokov (25).  

Nedávna meta-analýza naznačuje, že užívanie suplementov vitamínu D má za následok 
zníženie počtu pádov o viac ako 20 %. Toto tvrdenie podporujú aj výsledky dvojito zaslepenej 
kontrolovanej randomizovanej štúdie (27), ktorá bola zameraná na štúdium účinkov doplnkov 
vitamínu D a kalcia na zlepšenie pohybovej funkcie a redukciu počtu pádov. Do štúdie bolo 
celkovo zaradených 122 žien zo Švajčiarska vo veku 63 až 99 rokov, ktoré sa nachádzali v 
dlhodobej geriatrickej starostlivosti najmenej 6 týždňov. Účastníčky, ktoré boli náhodne 
rozdelené do dvoch skupín, užívali buď 1 200 mg vápnika a 800 IU cholekalciferolu (n = 62) 
alebo 1 200 mg vápnika (n = 60) denne po dobu 12 týždňov. Pády zaznamenávali vyškolené 
zdravotné sestry (dátum, čas, okolnosti, zranenia). Z 80 pádov k 55 došlo práve v skupine 
užívajúcej len kalcium. Intervencia vitamínom D v kombinácii s vápnikom v priebehu 3 
mesiacov znižuje v porovnaní so suplementáciou samotným vápnikom riziko pádu až o 49 %. 
Muskuloskeletálne funkcie sa rovnako signifikantne zlepšili v skupine užívajúcej vitamín D a 
kalcium (26).  

K podobným záverom dospeli Bischoff-Ferrari et al. (26) aj vo svojej ďalšej štúdii, 
v ktorej sledovali vplyv suplementácie cholekalciferolu a calcium citrátu na riziko pádov. 
Tejto dvojito zaslepenej kontrolovanej randomizovanej štúdie sa zúčastnilo 199 mužov a 246 
žien vo veku 65 a viac rokov. Jednotlivci boli v závislosti na pohlaví, veku a rase náhodným 
spôsobom rozdelení do dvoch skupín. V priebehu troch rokov jednej zo skupín podávali 
suplement s obsahom 700 IU cholekalciferolu a 500 mg kalcium citrátu denne a druhej 
skupine placebo. Všetkých účastníkov štúdie požiadali, aby jednotlivé pády nahlásili, pričom 
následne posúdili okolnosti pádu. Za pád sa považoval každý neúmyselný pokles z normálnej 
úrovne tela na nižšiu úroveň alebo zem. U 97 mužov (49 %) a 134 žien (55 %) došlo v 
priebehu 3 rokov pozorovania aspoň k jednému pádu. Z týchto 231 jednotlivcov bolo 107 
v skupine užívajúcej suplement a zvyšných 124 v placebo skupine. Na základe svojich 
výsledkov autori došli k záveru, že doplnky cholekalciferolu v kombinácii s vápnikom znižujú 
pravdepodobnosť pádu u žien až o 46 %. Suplementácia u mužov nepreukázala vzhľadom 
na pokles počtu pádov žiadnu účinnosť (27).  

 
Záver 

Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k strate kostnej hmoty a poškodeniu 
štruktúry kostného tkaniva, čím sa výrazne zvyšuje riziko zlomenín. Vzhľadom na neustále 
sa zvyšujúci počet osôb trpiacich týmto ochorením predstavuje osteoporóza závažný 
zdravotný problém. Adekvátna výživa zohráva dôležitú úlohu v zachovávaní zdravia skeletu a 
je základným preventívnym opatrením vzniku osteoporózy. Kľúčový význam v tomto procese 
predstavuje vápnik a vitamín D.  

Vápnik tvorí základnú stavebnú zložku kostného tkaniva. Najbohatším zdrojom vápnika 
sú mlieko a mliečne výrobky, no v posledných rokoch sa zaznamenáva tendencia k zníženej 
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konzumácii týchto potravín. Tento trend sa pozoruje najmä u detí, keď dochádza 
k najintenzívnejšiemu ukladaniu vápnika do kostí. Primárnou funkciou vitamínu D 
je regulácia vstrebávania vápnika. Jeho deficit môže viesť k zníženej absorpcii vápnika z GIT 
a poruchám mineralizácie kostného tkaniva, ktoré sprevádza osteomalácia alebo krivica. 
Najlepším zdrojom vitamínu D je slnečné žiarenie. Syntéza vitamínu D však závisí od 
viacerých faktorov, ako sú ročné obdobie, pigmentácia kože či čas strávený na slnku.  

Pokiaľ nie je dostatok kalcia a vitamínu D získaných z prirodzených zdrojov, ich 
množstvo sa v organizme dopĺňa vhodnou suplementáciou. Aj napriek niekoľkým 
kontroverziám výsledky prezentovaných štúdií potvrdzujú pozitívny vzťah príjmu 
suplementov vápnika a vitamínu D na zdravie skeletu. Na základe týchto štúdii môžeme 
povedať, že vápnik spolu s vitamínom D výrazne znižujú riziko zlomenín. Preukázalo sa aj, 
že suplementácia vápnika nemá negatívny účinok na tlak krvi ani výskyt kardiovaskulárnych 
ochorení. Na druhej strane suplementácia vitamínu D zlepšuje pohybové funkcie a znižuje 
riziko pádu. 
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ŠPECIFIKÁ ONKOLOGICKEJ STAROSTLIVOSTI Z POHĽADU PREVENCIE 
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Dáta WHO o incidencii onkologických ochorení uvádzajú, že približne 30 % obyvateľstva 
je postihnutých malígnym ochorením a asi 20 % populácie na následky nádorov zomiera 
celosvetovo. V posledných desaťročiach sa docielila progresivita v rámci diagnostiky 
a terapie nádorových ochorení. Zároveň došlo k nárastu vedomostí laickej aj odbornej 
verejnosti o symptómoch malignít a zavedeniu efektívnych prostriedkov primárnej 
a sekundárnej prevencie. Označenie prevencia onkologických ochorení predstavuje komplex 
špecifických metód, ktoré smerujú k zníženiu rizika vzniku nádorov a k skorej detekcii 
malígneho procesu v organizme. Prevencia musí byť celková a dotýkať sa nielen vzniku a 
včasného záchytu onkologických ochorení, ale takisto následkov progresie a terapie nádoru 
(2). Primárnym cieľom ozdravenia populácie v oblasti onkologických ochorení by mala byť 
snaha o zlepšenie diagnostických algoritmov, inovácia terapeutických protokolov, stále užšia 
individualizácia terapie a dosiahnutie zlepšenia kvality života a dĺžky prežívania 
onkologického pacienta. 

Primárna prevencia 
Predstavuje snahu o elimináciu vonkajších rizikových faktorov a tým zníženie incidencie 

onkologických ochorení v populácii. Podľa epidemiologických údajov sa odhaduje až 75 % 
miera podielu na etiológii v súvislosti s vonkajšími rizikovými faktormi. Poznatky 
o vonkajších faktoroch vzniku nádorov sú základom pre primárnu prevenciu. Ide o oblasť 
prevencie, na ktorú v relevantnej miere vplývajú socioekonomické a kultúrne podmienky 
spoločnosti. Významnú funkciu zohráva sféra verejného zdravotníctva a inštitúcie 
prispievajúce k zdraviu v populácii. Súčasťou intervencií sa stali WHO medzinárodné 
programy a projekty zamerané na túto prevenciu onkologických ochorení.  

Primárna prevencia je obzvlášť účinný prístup, ako riešiť hroziaci nárast rakoviny v 
celosvetovom meradle. Navyše môže mať výhody v súvislosti s rizikovými faktormi aj iných 
neprenosných chronických ochorení (6). Primárna prevencia je zameraná na zdravú 
populáciu, okrem eliminácie expozície rizikových faktorov má funkciu podporovať aktivity, 
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ktoré vedú k pozitívnym zmenám životného štýlu. Spolu s konvenčnými terapeutickými 
postupmi používajú pacienti s onkologickým ochorením aj komplementárnu alternatívnu 
medicínu (KAM) a klinické štúdie uvádzajú, že častejšie ju uprednostňuje ženská populácia 
a pacienti s vyšším sociálno-ekonomickým statusom (1). Látky s antioxidačnou 
a antiproliferatívnou efektivitou sa používajú v onkologickej praxi na zmiernenie nežiaducich 
účinkov alebo zvýšenie efektu terapie, rovnako aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie 
onkologických ochorení. 

Sekundárna prevencia 
Cieľom sekundárnej prevencie je znížiť mortalitu pomocou včasnej detekcie ochorenia. 

Realizuje sa formou cieleného onkologického skríningu a individuálnymi prehliadkami. 
V zahraničí používané označenie follow-up komplexne predstavuje sledovanie pacienta vo 
forme diagnostických postupov zabezpečujúcich skorú detekciu relapsu nádoru, sekundárnej 
malignity a neskorej toxicity onkologickej terapie a budúcu liečebnú intervenciu (3). 
Sekundárna prevencia sa uskutočňuje individuálnymi preventívnymi prehliadkami alebo 
skríningom. Medzi skríningové postupy, ktoré preukázateľne znižujú mortalitu, patrí napr. 
skríning rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice, rakoviny hrubého čreva a konečníka, 
rakoviny prostaty. Primárnou funkciou skríningu v onkológii je objaviť nádor v skorom 
štádiu, keď je liečiteľný a vyliečiteľný. Ak existuje vhodný skríningový test s potenciou 
odhaliť daný druh malignity skôr a pre tento typ nádoru zároveň platí, že včasná diagnostika 
zlepšuje celkovú prognózu, sú splnené podmienky opodstatnenosti skríningu.  

Informácie inštitúcie NCPB (National Cancer Policy Board) zdôrazňujú, že správne 
vykonávanie skríningu u osôb starších ako 50 rokov redukuje mortalitu na nádory hrubého 
čreva o 30 – 80 %, skríning žien starších ako 50 rokov znižuje mortalitu na karcinóm prsníka 
o 25 – 30 % a skríning žien starších ako 18 rokov redukuje mortalitu na karcinóm krčka 
maternice o 20 – 60 %. Adekvátny skríning má viesť k včasnému odhaleniu 
asymptomatického onkologického ochorenia použitím vhodnej a finančne prijateľnej metódy 
vyšetrenia vo vybranej vzorke populácie. Zámerom skríningu je zníženie morbidity, ako aj 
mortality na vybrané nádory v skrínovanej populácii. Onkologické ochorenia sú vhodné na 
skríning z aspektu významnej morbidity a mortality, vysokej prevalencie v odhaliteľnom 
preklinickom štádiu, možnosti lepšej a efektívnejšej terapie pri skorej diagnostike, dostupnosti 
testov s vysokou senzitivitou a špecificitou, nízkych nákladov, ako aj diskomfortu. Podľa U. 
S. PSTF (U. S. Preventive Service Task Force) iba skríningy kolorektálneho, prsníkového a 
cervikálneho karcinómu spĺňajú striktné kritériá pre populačný skríning. K rizikám skríningu 
v populácii zaraďujeme negatívne fyzikálne, ekonomické a psychologické dôsledky falošne 
pozitívnych, resp. negatívnych testov, ako aj eventuálny karcinogénny efekt skríningu.  

Terciárna prevencia 
Vzhľadom na relevantnosť nádorových ochorení má terciárna starostlivosť v onkológii 

extrovný význam. Opatrenia majú za úlohu znížiť mortalitu u pacientov, kde prebehla 
primárna terapia malignity. Aj keď v určitých prípadoch nie je medicína schopná predchádzať 
recidíve alebo progresii ochorenia, skoré odhalenie recidívy, neskorej toxicity terapie alebo 
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zdvojenej malignity a budúci začiatok liečby môže pri väčšine prípadov závažne prispieť 
k predĺženiu života samotného pacienta a k zvýšeniu kvality života. U onkologického pacienta 
je nutná striktná dispenzarizácia celoživotne, následné periodické kontroly a diagnostické 
testy aj po dokončení terapie. 

Onkologické ochorenia sa vo všeobecnosti posudzujú ako zlyhanie regulačných 
a imunitných mechanizmov na rôznych úrovniach v organizme a ani po úspešnej terapii nie je 
možné zaručiť stav bez možnosti vzniku duplexnej malignity alebo recidívy ochorenia. 
Závažnosť sledovania pacienta po onkologickej terapii je v skorom rozpoznaní relapsu 
malignity alebo komplikácií s budúcou terapeutickou intervenciou. Neskorá toxicita liečby sa 
môže prejaviť postihnutím kardiovaskulárneho, respiračného, hemopoetického, endokrinného 
a rovnako aj nervového systému. Zahŕňa celý komplex zásahov a opatrení súvisiacich s 
celkovou starostlivosťou o onkologického pacienta. Popri diagnostike a komplexnej terapii 
sem patrí rehabilitácia, dlhodobá dispenzarizácia a kontroly vyliečeného pacienta, 
doliečovanie, predchádzanie remisiám ochorenia, zvládnutie nepriaznivých psychologických 
dôsledkov choroby, opätovné zaradenie vyliečených pacientov do normálneho života vrátane 
pracovného procesu, teda celková sociálna, pracovná a spoločenská reintegrácia onkologicky 
chorých. 

Dispenzárna starostlivosť 
Pacient aj po skončení základnej onkologickej terapie je ohrozený rizikom vo forme 

duplexnej malignity alebo rizikom rozvoja sekundárneho ložiska. Podľa NCCN odporúčaní sa 
na takejto starostlivosti podieľajú praktický lekár a dispenzárne ambulancie pri onkologických 
oddeleniach, alebo špecialisti, ak sa zameranie primárnej špecializácie prekrýva 
s onkologickou problematikou. Detekcia recidívy môže byť na základe stanovených vyšetrení 
nejednoznačná, preto je potrebná odbornosť dispenzarizujúceho onkológa. Pre každého 
pacienta sa zvolí adekvátny harmonogram kontrolných vyšetrení. Pri dispenzarizácii je 
potrebné brať do úvahy psychosociálne následky ochorenia a liečby. Odporúča sa konzultácia 
u špecialistu, psychológa alebo psychiatra (4). K vyčleneniu pacienta z dispenzárnej 
ambulancie sa konvenčne pristupuje individuálne a podľa pravidiel konkrétneho pracoviska, 
kritériá nie sú sformulované v medzinárodných postupoch. V súvislosti s predlžovaním 
intervalov dispenzárnych kontrol u pacientov s prežívaním viac rokov bez progresie na ročné 
až viacročné intervaly sa znižuje u týchto pacientov dôležitosť dispenzarizácie na 
špecializovanom onkologickom pracovisku. Ak teda mnohé pracoviská vyraďujú pacientov 
po 5 rokoch prežívania bez choroby z dispenzárnej starostlivosti, vtedy funkciu dispenzárneho 
lekára preberie praktický lekár, ktorý v eventualite podozrenia na recidívu ochorenia pacienta 
zašle na špecializované oddelenie (3). 

 
Záver 

V podmienkach SR absentuje celkový pohľad na pacienta, kde pri terapii v určovaní 
kvality jeho života a života jeho rodiny má význam ešte veľa faktorov. Táto nová perspektíva 
v Európe sa definuje ako integratívna onkológia. Komplexne sa zaoberá kvalitou života 
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pacienta a rovnako aj psychologickou a sociálnou problematikou (2). V praxi sa starostlivosť 
vníma vo význame liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti, menej sa venuje 
pozornosť vplyvu sociálnych vzťahov prežívajúceho pacienta na kvalitu života počas a po 
ukončení terapie. Nádorové ochorenia, rovnako ako aj ďalšie chronické ochorenia, sa stávajú 
problémom nielen medicínskym, ale takisto aj psychologickým, etickým a sociálnym. 
Akákoľvek choroba predstavuje narušenie životného štýlu, modifikuje primárne hodnoty 
a potreby pacienta. Primeraný trend komunikácie s onkologickým pacientom si vyžaduje 
kvalifikované vedomosti o tom, prečo a kam smerovať rozhovor. Pre dosiahnutie cieľa 
pomôcť pacientovi v jeho traume lekár citlivým spôsobom primeraným intelektuálnej úrovni 
a miere anxiozity pacienta informuje chorého o jeho zdravotnom stave a terapeutických 
možnostiach. Zdôrazňuje objektívne možnosti priaznivého výsledku klinicky overenej liečby 
daného ochorenia a reaguje na pacientove potreby psychosociálnej intervencie. Popri 
chronickosti je sprievodným prejavom aj dlhodobá psychická záťaž, ktorá kladie enormné 
nároky na pacienta a jeho adaptačné mechanizmy (5).  
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Karcinóm prostaty je jedným z najčastejšie diagnostikovaných nádorov u mužov. Pretože 
karcinóm prostaty má dlhý interval latencie, indikovaná terapia je ekonomicky zaťažujúca, je 
potrebné zasiahnuť do zníženia rizika pri vzniku tejto malignity (3). Incidencia ochorenia je 
214 nových prípadov na 1 000 mužov v Európe a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v 
mužskej populácii. Na Slovensku sa ročne novodiagnostikuje približne 1 000 až 1 200 
prípadov karcinómu prostaty (4). Slovenská republika sa zaraďuje k európskym krajinám so 
stredným výskytom tohto ochorenia, aj keď v regióne strednej a východnej Európy ide skôr o 
vyšší výskyt. Mortalita na karcinóm prostaty v SR stúpa pomalšie, v niektorých krajinách 
zostáva v posledných rokoch stabilizovaná, resp. s naznačenou tendenciou k poklesu.  

Stravovacie návyky 
Nízky výskyt rakoviny prostaty v Číne a Japonsku sústredil záujem na rozdielne 

stravovanie v Ázii a západných krajinách. Strava v Ázii je podstatne bohatšia na zeleninu a 
vlákninu, obsahuje menej mäsa a tukov. Štúdie poukazujú na úzky vzťah medzi príjmom tuku 
a úmrtnosťou na rakovinu prostaty v mnohých krajinách sveta. Výskumy u imigrantov 
potvrdzujú silný vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na výskyt tohto karcinómu. Zvýšené 
riziko vzniku malignity prostaty majú ľudia, ktorí prijímajú viac živočíšnych tukov a 
pravdepodobne aj červeného mäsa. Tento fakt podporuje skutočnosť 20-násobne vyššieho 
výskytu nádorov prostaty u pacientov z vyspelých západných krajín v porovnaní s ázijskými 
obyvateľmi. Príčina nie je známa, predpokladá sa vyššia hladina androgénov v populácii 
konzumujúcej viac živočíšnych tukov oproti ázijskému zloženiu stravy, ktorá obsahuje veľa 
sóje, má nízky obsah živočíšnych tukov a vysoký obsah vlákniny a fytoestrogénov (7). 

Zo všetkých strukovín jediná sója má vysokú koncentráciu izoflavonoidov, ktoré majú 
nízku estrogénovú aktivitu. Najaktívnejšími izoflavonoimi sú diadzeín a genisteín patriace do 
skupiny fytoestrogénov, ktoré sú chemicky príbuzné 17β-estradiolu (6). Existujú dôkazy, že 
sója má priaznivý vplyv na zníženie androgénových steroidov, hnacích faktorov vzniku 
karcinómu prostaty. Jej ochranný účinok sa pripisuje izoflavónom, rastlinným pigmentom 
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sójových bôbov; genistein je hlavný sójový izoflavón. Ukázalo sa, že zabraňuje rastu buniek 
karcinómu prostaty. Potvrdili to aj experimentálne štúdie na zvieratách. Veľký rozdiel vo 
výskyte nádorov závislých od hormónov (onkologické ochorenia prsníka a prostaty) medzi 
východnými a západnými krajinami možno pripísať konzumácii potravín na báze sóje v 
ázijských krajinách, a to už v období pred začiatkom puberty. 

Ďalšou potravinou s vysokou konzumáciou v ázijskej geografickej oblasti je zelený čaj 
obsahujúci polyfenoly. Obsahuje veľké množstvo katechínov, látok s protirakovinovými 
vlastnosťami. Maximalizáciu preventívnych účinkov umožňujú japonské čaje, ktoré sú bohaté 
na protirakovinové látky, uvoľňované počas 8 – 10 minútovej prípravy. Najdôležitejší je 
epigallokatechín-3-gallát, ktorý bol použitý v experimente na bunkových kultúrach karcinómu 
prostaty, kde indukoval apoptózu, inhiboval rast nádorových buniek a korigoval zápalový 
proces (1). Okrem zeleného čaju sa v rámci prevencie malignít prostaty skúšajú aj iné 
potraviny s vysokým obsahom polyfenolov ako sú granátové jablko, silimarín (výťažok z 
mlieča zelinného) a resveratrol nachádzajúci sa v hrozne, červenom víne a arašidových 
orechoch (6). 

Selén je esenciálny prvok, ktorého koncentrácia v potravinách závisí od jeho koncentrácie 
v pôde v jednotlivých regiónoch. V tráviacom systéme sa metabolizuje na aktívny 
metylselenol a inkorporuje do antioxidačného enzýmového systému (ako esenciálny kofaktor 
enzýmu glutatiónperoxidázy v antioxidačnom cykle pri prevencii poškodenia DNA). Popisuje 
sa rovnako aj efekt selénu na androgénové receptory, na indukciu apoptózy, ako aj inhibíciu 
rastu nádorových buniek karcinómu prostaty (5).  

Vitamín E patrí medzi najdôležitejšie v tukoch rozpustné antioxidanty bunkových 
membrán, ktoré obsahujú hlavne rastlinné oleje a orechy. Najaktívnejšou formou vitamínu E 
je α-tokoferol. V rámci experimentálnych štúdií sa dokázalo, že ovplyvňuje zastavenie 
bunkového cyklu vo fáze G1 a má aj apoptotický a antiandrogénový efekt.  

Na základe poznatkov z rozsiahlych epidemiologických prehľadov, ktoré zistili, že 
nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko rakoviny prostaty, rýchlo pribúdajú klinické intervenčné 
štúdie skúmajúce terapeutickú aplikáciu vitamínu D v cielenej terapii rakoviny prostaty. Je 
známe, že hormonálna forma vitamínu D, kalcitriol, pôsobí antiproliferatíne – obmedzuje 
nekontrolované delenie buniek, má prodiferenciačný efekt zvyšujúci špecializáciu a 
vyzrievanie imunitných buniek, má antiinvazívne účinky zabraňujúce rozširovaniu rakoviny 
do okolitých tkanív a obmedzuje tvorbu metastáz – vzniku nových sekundárnych ložísk v 
odlišných orgánoch. Uvedené protirakovinové účinky vitamínu D sa vzťahujú aj na tkanivá 
prostaty. Okrem toho sa zistilo, že premena kalcidiolu na aktívny hormón neprebieha len v 
obličkách. Normálne bunky prostaty sú samotné schopné premieňať vitamín D3 a vytvárať 
hormón kalcitriol. Tvorba kalcitriolu bunkami prostaty poskytuje biochemický mechanizmus, 
ktorý môže zabraňovať vzniku rakoviny prostaty. Mnoho buniek pri rakovine prostaty stráca 
schopnosť syntetizovať kalcitriol, ale stále majú prítomné receptory pre jeho účinky. 
Cieleným podávaním vitamínu D je možné zvýšiť tvorbu aktívnych metabolitov pečeňou a 
obličkami a tým nahradiť zníženú premenu bunkami prostaty. Klinická štúdia v Kanade 
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skúmala vplyv cieleného podávania vitamínu D pacientom so zlyhávajúcou štandardnou 
terapiou rakoviny prostaty a popisuje potrebu podávania vitamínu D v liečbe tohto karcinómu 
(8). 

Lykopény sú karotenoidy nachádzajúce sa v červenom ovocí a zelenine (napr. paradajky, 
červený melón), ale aj vo výrobkoch z nich (kečup, extrakty z ovocia a pod.). β-karotén je 
hlavným karotenoidom vyskytujúcim sa v ľudskej plazme a má antioxidačnú aktivitu. V 
literatúre sú rozporuplné údaje týkajúce sa rizika vzniku karcinómu prostaty v súvislosti s 
príjmom lykopénu (3). Konzumácia dvoch jedál týždenne, ktorých hlavnou zložkou je 
paradajková omáčka alebo jedál z paradajok, môže znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty o 
viac ako 25 %. Novšie experimentálne štúdie potvrdili významnejší chemopreventívny efekt 
lykopénu podávaného v koncentrovanej tabletovej forme (2). 

 
Záver 

Karcinóm prostaty je komplexným ochorením a preto pri diagnostike, liečbe a sledovaní 
postihnutých mužov je potrebné zobrať do úvahy nielen všetky najnovšie klinické a vedecké 
poznatky, ale aj dosiahnuť individuálny prístup u dobre informovaného pacienta. V 
podmienkach SR absentuje celkový pohľad na pacienta, kde pri terapii v určovaní kvality jeho 
života a života jeho rodiny má význam ešte veľa faktorov. Pre prevenciu karcinómu prostaty 
sa však komplexne odporúča zdravá strava s nízkym obsahom živočíšnych tukov, s vysokým 
obsahom vlákniny, zákaz fajčenia a aktívny pohyb aj vo vyššom veku. Štúdie ukazujú, že 
určité faktory životného štýlu zvyšujú riziko vzniku rakoviny prostaty, ako konzumácia tuku, 
červeného mäsa, vyprážaných jedál, mliečnych výrobkov, príjem vápnika, fajčenie a zvýšený 
energetický príjem. Iné faktory, naopak, znižujú riziko, sem patrí výživa bohatá na ovocie a 
zeleninu, hlavne lykopén obsahujúca strava, ako sú paradajky, rôzna zelenina (brokolica, 
kapusta, kaleráb, karfiol, kel), sója, strukoviny, rybí tuk (bohatý na omega-3 mastné kyseliny). 
Protirakovinová aktivita lykopénu sa maximalizuje varením paradajok za prítomnosti 
rastlinných tukov, ako je to v omáčkach pripravených z paradajkovej pasty a olivového oleja. 
Prevencia karcinómu prostaty výživou tak dáva možnosť pacientom, aby sa na nej aktívne 
podieľali. Okrem tejto primárnej prevencie sa dôraz kladie aj na sekundárnu prevenciu vo 
forme skríningu pacientov.  
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