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ROZDIELY V ZDRAVOTNOM STAVE OBYVATEĽOV V ZÁVISLOSTI OD 

RÔZNEJ TVRDOSTI PITNEJ VODY1 

 

 

S. Rapant1, A. Letkovičová1, V. Kosmovský2, V. Cvečková1, J. Macek1 

1Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 

 
 

 

Hlavným cieľom predkladaného príspevku bolo potvrdiť doterajšie svetové a slovenské 

poznatky o vplyve obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody na zdravotný stav obyvateľov (1 – 7). 

V zmysle požiadaviek projektu LIFE – WATER and HEALTH (8) boli náhodným výberom 

vybrané dve skupiny obcí, ktoré sú zásobované pitnou vodou rôznej tvrdosti, a to s viac ako 

50 000 obyvateľmi v každej skupine obcí. Pre obidve skupiny obcí bolo zostavených celkovo 

96 zdravotných indikátorov (ZI), rozdelených podľa veku a pohlavia. Pre porovnanie sme 

použili celú populáciu Slovenskej republiky, z ktorej boli vyradené obce pod 100 obyvateľov. 

Do záverečného hodnotenia zdravotného stavu obidvoch skupín obcí bolo zahrnutých 13 

najdôležitejších ZI, zahrňujúcich očakávané dožívanie obyvateľov, hrubú úmrtnosť, percento 

predčasných úmrtí, roky strateného života a relatívnu a nepriamo-vekovo štandardizovanú 

úmrtnosť na štyri hlavné príčiny úmrtí na Slovensku, a to obehovú sústavu, zhubné nádory, 

tráviacu a dýchaciu sústavu. Všetky výsledky v rozdieloch zdravotného stavu obidvoch 

hodnotených skupín obyvateľov boli podrobené štatistickej analýze – T-test, ANOVA 

a Kolmogorov-Smirnov test systémom Statgraphic. 

Výber obcí 

Zostavili sme dve skupiny obcí zásobovaných pitnou vodou rôznej tvrdosti a rôzneho 

obsahu Ca a Mg. Každá skupina zahŕňala viac než 50 000 obyvateľov. Prvá skupina obcí, 

ďalej ju budeme označovať mäkká voda, pozostávala z obcí zásobovaných pitnou vodou 

s nízkym obsahom Ca približne 30 mg . l-1 a menej, Mg približne 10 mg . l-1 a menej a nízkou 

hodnotou celkovej tvrdosti vody približne 1 mmol . l-1 a menej. Druhá skupina obcí, ďalej ju 

budeme označovať tvrdá voda, pozostávala z obcí, ktoré mali vyšší až vysoký obsah Ca 

približne 50 mg . l-1 a viac, Mg približne 25 mg . l-1 a viac a hodnota celkovej tvrdosti vody je 

približne 2,5 mmol . l-1 a viac. Vybrali sme obce s najmenej 500 obyvateľmi. Jedinú výnimku 

predstavovala obec Devičie, ktorá má 302 obyvateľov. Táto obec bola zahrnutá do celku 

                                                           
1 Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE a príspevkom MŽP SR (LIFE 17 ENV/SK/000036) 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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mäkká voda z dôvodu, že v nej budeme rekarbonizovať pitnú vodu. Uvedené počty 

obyvateľov neboli náhodné. Z doterajších prác (9, 10) je zrejmé, že malé obce pod 500 

obyvateľov v dôsledku malého počtu obyvateľov vykazujú často nevyrovnané zdravotné 

indikátory (chyba malých čísiel). Na druhej stane veľké obce (mestá) s viac ako 10 000 

obyvateľmi sú častokrát zásobované rôznymi pitnými vodami z viacerých zdrojov. Chceme sa 

vyhnúť aj skutočnosti, že keby sme vybrali 4 – 5 obcí s 10 000 obyvateľov a viac, nedokázali 

by sme získať potrebnú variabilitu zdravotných indikátorov. Obyvatelia obcí v rozpätí 500 – 

5 000 obyvateľov vykazujú v zdravotných indikátoroch najvyrovnanejšie ukazovatele a sú 

najviac späté so životným prostredím (9, 10). Preto sme vybrali takéto obce. V prípade 

skupiny obcí mäkká voda vzhľadom na skutočnosť, že tieto podzemné (pitné) vody 

pochádzajú z nízko zvodneného silikátového geologického podložia s nízkou výdatnosťou 

vodných zdrojov, sme museli vybrať do tohto celku viac obcí. Obce s niekoľko tisíc 

obyvateľmi zásobovaných mäkkou pitnou vodou sa na Slovensku vyskytujú len vo veľmi 

obmedzenom počte. Prehľad priemerných hodnôt obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody je pre 

obidve vyčlenené skupiny vôd v porovnaní so slovenskými normovanými hodnotami pre 

pitnú vodu (11) podaný v tab. 1. 

 

Tab. 1. Priemerný obsah Ca, Mg a tvrdosti vody v hodnotených skupinách obcí v porovnaní s hodnotami 

slovenskej normy pre pitnú vodu 

Parameter Normovaná hodnota* Obce mäkká voda Obce tvrdá voda 

Ca [mg . l-1] > 30 20,7 70,12 

Mg [mg . l-1] > 10 6,05 26,4 

(Ca + Mg) [mmol . l-1] 1,1 – 5,0 0,77 2,84 

Poznámka: * odporúčaná hodnota podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Z uvedenej tabuľky je na prvý pohľad zrejmé, že existujú zásadné rozdiely v obsahu Ca, 

Mg a tvrdosti vody v obidvoch skupinách obcí. V skupine obcí tvrdá voda sú tieto hodnoty 

takmer štvornásobné. Prehľad o vyčlenených obciach, základnom chemickom zložení 

jednotlivých zdrojov vôd, počte obyvateľov je dostupný na internetovej stránke projektu (8). 

Charakteristika zdravotného stavu obyvateľov vyčlenených dvoch skupín obcí 

Charakteristiku zdravotného stavu obyvateľov dvoch vyčlenených skupín obcí podávame 

na základe tzv. zdravotných indikátorov – ukazovateľov zdravotného stavu a demografického 

vývoja obyvateľov. Vychádzame z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

a hodnotíme obdobie rokov 1994 – 2008. Všetky údaje teda reprezentujú 15-ročné priemery. 

Všetky zdravotné indikátory boli zostavené na základe Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 

10. revízia (12) a boli zostavené v zmysle odporučení WHO (13, 14, 15). Všetky použité 

zdravotné indikátory sú robustné, stabilné, ľahko zostrojiteľné a medzinárodne porovnateľné. 

Každý zdravotný indikátor sa hodnotil podľa pohlavia a veku. Celkovo bolo zostavených 96 

zdravotných indikátorov, z ktorých ako najdôležitejšie vyberáme 13 nasledovných 

zdravotných indikátorov uvedených v tab. 2. 
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Tab. 2. Základná charakteristika použitých zdravotných indikátorov (ZI) 

P. Skratka 

ZI 
Popis ZI Jednotka Poznámka 

1 DOZ Očakávané dožívanie roky Základný prierezový indikátor  

2 HU Hrubá úmrtnosť koeficient Základná orientácia v mortalite 

3 ReC 
Relatívna úmrtnosť na 100 000 

obyvateľov na zvolenú príčinu 

(skupinu príčin) 

koeficient Zhubné nádory C00-C97 

4 ReI koeficient Choroby obehovej sústavy I00-I99 

5 ReJ koeficient Choroby dýchacej sústavy J00-J99 

6 ReK koeficient Choroby tráviacej sústavy K00-K93 

7 SMR 
Nepriamo vekovo 

štandardizovaná úmrtnosť na 

zvolenú príčinu, percentuálne 

porovnanie voči celej SR ako 

štandardu 

% voči SR Všetky úmrtia bez výberu 

8 SMRC % voči SR Zhubné nádory C00-C97 

9 SMRI % voči SR Choroby obehovej sústavy I00-I99 

10 SMRJ % voči SR Choroby dýchacej sústavy J00-J99 

11 SMRK % voči SR Choroby tráviacej sústavy K00-K93 

12 PU % predčasných úmrtí % zo všetkých Bez ohľadu na príčinu 

13 PYLL 
Roky potenciálne strateného 

života 
roky Bez ohľadu na príčinu 

 

Všetky zdravotné indikátory v obidvoch skupinách obcí porovnávame medzi sebou a voči 

priemernej hodnote Slovenskej republiky. Do slovenskej priemernej hodnoty neboli zahrnuté 

obce s menej ako 100 obyvateľmi. Celkovo slovenský priemer predstavuje priemerné hodnoty 

z 2 762 obcí (5,39 mil. obyvateľov) a predstavuje 99,87 % obyvateľov Slovenskej republiky. 

Skupina obcí mäkká voda predstavovala 52 676 obyvateľov a skupina obcí tvrdá voda 

predstavovala 53 118 obyvateľov. Skupina obcí tvrdá voda teda predstavovala 1,03-násobok 

obyvateľov skupiny mäkká voda. Základná charakteristika zdravotného stavu obyvateľov 

obidvoch skupín vôd je v tab. 3. 

 
Tab. 3. Základná charakteristika zdravotného stavu obyvateľov obidvoch skupín vôd 

Dáta za roky 1994 – 2008 (súčet) 
Slovenská 

republika 

Obce 

mäkká voda 

Obce 

tvrdá voda 

 
Počet obcí v skupine 2 762 34 21 

Počet persons years – človekorokov 80 799 554 804 450 776 959 

Počet úmrtí 785 328 10 740 5 796 

Počet predčasných úmrtí 225 518 3 167 1 521 

Počet PYLL 3 184 312 46 417 21 527 

Počet úmrtí na zhubné nádory 172 995 2 099 1 249 

Počet úmrtí na choroby obehovej sústavy 429 239 6 125 3 315 

Počet úmrtí na choroby dýchacieho systému 46 435 704 307 

Počet úmrtí na choroby tráviaceho systému 38 994 557 235 

 

Keďže ide o prakticky rovnako veľké skupiny obcí, mali by byť vstupné údaje rovnaké 

v obidvoch skupinách obcí (presnejšie 1,03-krát vyššie v skupine obcí tvrdá voda). Z tabuľky 

3 je však na prvý pohľad zrejmý zásadný rozdiel. Všetky zdravotné indikátory v skupine obcí 

mäkká voda sú takmer dvakrát vyššie, t. j. nepriaznivejšie v porovnaní so skupinou obcí tvrdá 

voda. Podrobnejšie sú jednotlivé zdravotné indikátory uvedené v tab. 4. Tab. 4 ešte 

názornejšie dokumentuje rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov dvoch vyčlenených skupín 

obcí. Napríklad očakávané dožívanie je v skupine mäkká voda o 4,58 roka nižšie ako 
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v skupine obcí tvrdá voda. Hlavná príčina úmrtí na Slovensku – kardiovaskulárne ochorenia 

(približne 50 % zo všetkých úmrtí) je o 56 % vyššia v skupine obcí mäkká voda. Podobne je 

to aj pri druhej najčastejšej príčine úmrtí – onkologické ochorenia (približne 25 %), kde je 

tento rozdiel takmer 62 %. Najväčšie rozdiely v relatívnej úmrtnosti boli pozorované 

v prípade tráviacej a dýchacej sústavy, viac ako 100 %. Zo všetkých zdravotných indikátorov 

skupina obcí mäkká voda je horšia ako celoslovenský priemer a skupina obcí tvrdá voda je 

lepšia ako celoslovenský priemer. Táto skutočnosť je zrejmá aj z obr. 1. 

 
Tab. 4. Charakteristika 13 základných zdravotných indikátorov 

P. 
Skratka 

ZI 
Popis ZI 

Slovenská 

republika 

(2 933 obcí) 

Obce tvrdá 

voda 

(21 obcí) 

Obce 

mäkká voda 

(34 obcí) 

1 DOZ Očakávané dožívanie v rokoch  72,65 74,58 70,00 

2 HU Hrubá úmrtnosť 9,72 7,47 13,35 

3 ReC 
Relatívna úmrtnosť na 100 000 

obyvateľov na zvolenú príčinu (skupinu 

príčin) 

214,10 160,92 260,92 
4 ReI 531,24 427,10 761,39 

5 ReJ 57,47 39,55 87,51 

6 ReK 48,26 30,28 69,24 
7 SMR 

Nepriamo vekovo štandardizovaná 

úmrtnosť, štandardom je celé Slovensko 

(100 %) 

100,00 87,82 114,49 

8 SMRC 100,00 83,53 104,77 
9 SMRI 100,00 95,55 116,58 

10 SMRJ 100,00 80,85 120,75 

11 SMRK 100,00 87,82 114,49 
12 PU % predčasných úmrtí 28,82 27,15 29,95 

13 PYLL Roky potenciálne strateného života 3 941,00 2 773,53 5 770,03 

Vysvetlenie skratiek v tab. 2 

 
Obr. 1. Porovnanie rozdielu v zdravotných indikátoroch vyčlenených skupín obcí  

v porovnaní so Slovenskou republikou (vysvetlenie skratiek v tab. 2) 

 

V ďalšom sme štatisticky testovali štatistickú významnosť rozdielov zdravotných 

indikátorov v obidvoch skupinách obcí. Na základe Kolomogorov-Smirnovho testu (tab. 5) sú 

všetky uvedené rozdiely v hodnotených zdravotných indikátoroch dvoch vyčlenených skupín 

obcí veľmi vysoko štatisticky významné a len v prípade indikátora PU bola potvrdená 
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overená štatistická významnosť na viac ako 95 %. Keď si spriemerujeme všetkých 13 

hodnotených zdravotných indikátorov, zdravotné indikátory v skupine obcí tvrdá voda sú 

v priemere o 62 % lepšie ako v skupine obcí mäkká voda. 

 
Tab. 5. Výsledky testovania štatistickej významnosti rozdielov vyčlenených skupín vôd. 

P. Skratka 

ZI 
Popis ZI p Interpretácia 

1 DOZ Očakávané dožívanie v rokoch  0 +++ 

Veľmi vysoko štatisticky 

významne preukázaný 

rozdiel 

2 HU Hrubá úmrtnosť 0,000 000 1 +++ 

3 ReC 
Relatívna úmrtnosť na 100 000 

obyvateľov na zvolenú príčinu 

(skupinu príčin) 

0 +++ 

4 ReI 0 +++ 
5 ReJ 0,000 048 1 +++ 

6 ReK 0,000 000 4 +++ 
7 SMR 

Nepriamo vekovo štandardizovaná 

úmrtnosť, štandardom je celé 

Slovensko  

(100 %) 

0 +++ 

8 SMRC 0,000 124 +++ 

9 SMRI 0,000 109 +++ 
10 SMRJ 0,000 433 +++ 

11 SMRK 0,000 337 5 +++ 
12 PU % predčasných úmrtí 0,013 2 + Štatisticky overená závislosť 

13 PYLL Roky potenciálne strateného života 0 +++ 
Veľmi vysoko štatisticky 

významne preukázaný rozdiel 

Poznámka: p – hladina významnosti, p < 0,05 – 95 % štatistická spoľahlivosť výsledkov – overená závislosť (+), 

p < 0,001 – 99,9 % štatistická spoľahlivosť výsledkov – veľmi vysoká závislosť (+++) 

 

Záver 

Obyvatelia obcí zásobovaných mäkkou pitnou vodou majú vo všetkých prípadoch 

výrazne horšie ukazovatele zdravotného stavu a demografického vývoja než obyvatelia obcí 

zásobovaných tvrdou pitnou vodou, v prieme až o 62 %. Skupina obcí s mäkkou pitnou vodou 

je vo všetkých zdravotných indikátoroch s vysokou štatistickou preukázateľnosťou horšia ako 

skupina obcí s tvrdou pitnou vodou. Keď si zvýrazníme individuálne príčiny úmrtí, najvyššie 

rozdiely v príčinách úmrtí pozorujeme v prípade diagnózy I21 – akútny infarkt myokardu – 

3,23-krát viac v skupine obcí mäkká voda, diagnóza I25 – chronická ischemická choroba 

srdca – 2,17-krát viac v skupine obcí mäkká voda a diagnóza C34 – zhubný nádor priedušiek 

a pľúc – 2,17-krát viac v skupine obcí mäkká voda ako v skupine obcí tvrdá voda. Najvyšší 

a najnápadnejší rozdiel je počet úmrtí na diagnózu G80 – detská mozgová obrna. V prípade 

skupiny obcí tvrdá voda boli zaznamenané dva prípady počas 15 hodnotených rokov 

a v skupine obcí mäkká voda až 34 prípadov.  

Celkovo má skupina obcí s mäkkou vodou všetky zdravotné indikátory relatívne vysoko 

nehomogénne, majú veľa odľahlých až extrémnych hodnôt. Skupina obcí s tvrdou vodou je 

v zdravotných indikátoroch podobná a žiadne mimoriadne extrémne hodnoty v tejto skupine 

obcí nenachádzame. Celkovo 14 obcí z hodnotených 34 obcí zásobovaných mäkkou pitnou 

vodou zaznamenalo extrémne hodnoty niektorého zdravotného indikátora aj v rámci celej 

Slovenskej republiky. V prípade obcí zásobovaných tvrdou vodou nebola zaznamenaná ani 

jedna extrémna obec. 

Dosiahnuté výsledky potvrdili výrazné zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov 

zásobovaných mäkkou pitnou vodou. V prípade kardiovaskulárnych a onkologických 
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ochorení bola podobná situácia zaznamenaná v mnohých krajinách vo svete. Nami dosiahnuté 

výsledky naznačujú, že deficitný obsah Ca a Mg v pitnej vode sa výrazne podieľa na zvýšenej 

úmrtnosti aj na choroby tráviacej a dýchacej sústavy, ešte výraznejšie ako na 

kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Literárne údaje o zvýšenej úmrtnosti na choroby 

tráviacej a dýchacej sústavy v spojitosti s tvrdosťou pitnej vody nie sú známe. 

Deficitný obsah Ca, Mg, resp. tvrdosti pitnej vody vo všeobecnosti pôsobí negatívne na 

zdravie ľudí. Tento deficit zrejme však nepôsobí na každého jedinca, na všetkých ľudí 

rovnako. Na citlivejších jedincov zrejme vplýva oveľa viac, na odolnejších jedincov menej. 

Dôkazom tejto skutočnosti je oveľa vyšší výskyt extrémnych hodnôt zdravotných indikátorov 

v rámci skupiny obcí mäkká voda. 

Na základe výsledkov uvedených v tejto práci sa domnievame, že hodnoty obsahu Ca 

a Mg v pitnej vode veľmi výrazne ovplyvňujú zdravotný stav ľudí a mali by byť preto 

limitované vo WHO štandardoch pre pitnú vodu. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Potenciálne toxické prvky (PTP), hlavne As, Cu, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb a Zn sa v súčasnosti 

považujú za jedny z najnebezpečnejších polutantov v životnom prostredí. Ich zvýšený obsah 

v životnom prostredí nepriaznivo vplýva na ľudské zdravie a podmieňuje zvýšenú 

incidenciu/mortalitu na rôzne ochorenia, vrátane najrozšírenejších kardiovaskulárnych 

a onkologických ochorení (1, 2, 3, 4). Existuje nespočetné množstvo vedeckých prác, ktoré 

popisujú pravdepodobný nepriaznivý vplyv PTP na ľudské zdravie, na základe ich zvýšeného 

obsahu v geologickej zložke životného prostredia. V mnohých týchto prácach je vypracovaná 

aj analýza zdravotného rizika na základe zvýšeného obsahu PTP v podzemnej/pitnej vode 

a pôde, alebo sa týmto územiam priraďuje zvýšené zdravotné riziko (5). Autori týchto prác sa 

však väčšinou dopúšťajú dvoch základných nepresností. Nehodnotia pri výpočtoch 

korelačných vzťahov medzi životným prostredím a ľudským zdravím celú škálu 

analyzovaných chemických prvkov, ale obmedzujú sa len na hodnotenie PTP. Nehodnotia 

vôbec esenciálne makroprvky. Často esenciálne makroprvky môžu vykazovať vyššie 

korelácie so zdravotným stavom obyvateľov ako PTP. Nekonfrontujú ani dosiahnuté výpočty 

(vzťahy) so zdravotným stavom obyvateľov hodnotených oblastí, resp. s referenčnými 

oblasťami. Len predpokladajú zvýšené zdravotné riziko a neuvádzajú, že v týchto oblastiach 

so zvýšeným obsahom PTP skutočne dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov. 

Najmä v prípade pôdy sa väčšinou hodnotí len celkový obsah PTP a neuvažuje sa o ich 

bioprístupnosti. Takýchto chýb sa dopustili napr. Rapant et al. (6, 7). Nekonfrontovali svoje 

výsledky so zdravotným stavom referenčných oblastí a pri hodnotení korelačných vzťahov 

medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi sa zamerali len na PTP a nie na širokú 

škálu analyzovaných prvkov, hlavne esenciálnych makroprvkov. 

Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť vplyv PTP spolu so všetkými dostupnými 

analyzovanými prvkami na zdravotný stav ľudí v dvoch najdôležitejších zložkách 

                                                           
1 Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE a príspevkom MŽP SR (LIFE 10 ENV/SK/086 a 

LIFE 17 ENV/SK/000036) 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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geologického prostredia, a to v podzemnej/pitnej vode a pôde. Najprv hodnotíme celé územia 

Slovenskej republiky (SR) a následne tri kontaminované historické banské oblasti (HBO) so 

zvýšeným obsahom PTP. Rovnako ako pri celoslovenskom hodnotení, tak aj v troch 

kontaminovaných HBO hodnotíme podrobne zdravotný stav obyvateľov. Hlavne sledujeme, 

či dochádza k jeho zhoršovaniu pri zvýšení obsahu PTP. Pri spájaní dát o chemickom zložení 

vody, pôdy a zdravotnom stave obyvateľov okrem klasických korelačných metód používame 

aj metódu umelých neurónových sietí. Ďalším cieľom práce je hlavne zistiť, či zvýšený obsah 

PTP v podzemnej/pitnej vode a pôde spôsobuje zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva. 

Vymedzenie územia 

Predmetom výskumu je celé územie Slovenskej republiky (obr. 1) a tri HBO, a to 

Slovenské rudohorie, Stredoslovenské neovulkanity a Horná Nitra. Celková plocha územia 

SR je takmer 50 000 km2. Počet obyvateľov je približne 5,5 milióna. Obyvateľstvo je 

administratívne rozdelené do približne 2 900 obcí, v ktorých sa pravidelne sleduje zdravotný 

stav populácie SR (8). Z hľadiska geologickej stavby patrí územie SR k Západným Karpatom 

(9). Na ich vývoji sa podieľali geologické procesy troch Wilsonových cyklov, a to: hercýnsky 

(varijský), kadónsko-kaledónsky a alpínsky. V dôsledku týchto viacnásobných tektonických 

procesov patria Západné Karpaty k územiam s najkomplikovanejšou geológiou vôbec. Tvoria 

„puzzle“, kde sa na malom území striedajú horniny paleozoika, kryštalinika, mezozoika, 

paleogénu a neogénu v príkrovovo prešmykových a zlomových hraniciach, často maskované 

sedimentmi kvartéru. 

 

Obr. 1. Geologická mapa Slovenskej republiky 

 

Dôsledkom tejto komplikovanej geologickej stavby je rôznorodé geochemické pozadie 

a na území SR sa vyskytuje pôda a podzemná voda rôznej genézy a rôzneho chemického 

zloženia. Na území SR sa vyskytuje aj viacero HBO s ťažbou a úpravníctvom rôznych rúd už 

od stredoveku a teda s kontaminovanou podzemnou vodou a pôdou so širokou škálou PTP. 

http://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geologicke-mapy/geologicka-mapa-slovenska-m-50-000
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Historické banské oblasti predstavujú oblasti, ktorým sa často v rôznych krajinách sveta 

venuje veľká pozornosť z pohľadu potenciálneho negatívneho vplyvu kontaminácie 

geologického prostredia PTP na ľudí žijúcich v týchto oblastiach (10). V týchto oblastiach je 

zvýšený predpoklad zdravotných rizík vzhľadom na výrazne zvýšený obsah rôznych PTP, 

najmä v podzemnej vode a pôde v dôsledku intenzívnej historickej banskej činnosti.  

Na Slovensku sa nachádza niekoľko historických banských oblastí ako pozostatok 

dlhodobej historickej banskej činnosti (ťažba a spracovanie Ag-Au-Sb rúd, Pb-Zn-Cu rúd, Hg 

rúd, hnedého uhlia a pod.). Na sledovanie vplyvu PTP na zdravotný stav obyvateľstva boli 

vybraté tri najväčšie HBO, a to Stredoslovenské neovulkanity, Horná Nitra a Slovenské 

rudohorie (obr. 2).  

Oblasť Slovenského rudohoria je budovaná hlavne silikátovým geologickým prostredím – 

horninami mladšieho paleozoika (metamorfity, granitoidy). V tejto oblasti bola banská 

aktivita od stredoveku. Ťažili sa tu a upravovali hlavne Sb, As, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe a Hg. 

Stredoslovenské neovulkanity sú dominantne budované horninami andezitov, bazaltov 

a ich pyroklastík. Ťažili sa tu a spracovávali hlavne rudné nerasty Au, Ag, Pb, Zn a Cu viac 

ako 1 000 rokov. 

V Hornej Nitre sa ťaží hnedé uhlie a spaľuje v tepelnej elektrárni v rámci regiónu viac ako 

100 rokov. Priemerná ročná ťažba hnedého uhlia za posledné desaťročia je 2 – 2,5 mil. ton za 

rok. Uhlie sa vyznačuje zvýšeným obsahom S (do 4 %) a As (do 9 %).  

Základnou podmienkou bolo, aby v danej oblasti bolo aspoň 10 kontaminovaných a 10 

nekontaminovaných obcí. Kontaminované a nekontaminované obce museli mať podobnú 

geologickú stavbu a podobné socioekonomické podmienky. K všetkým trom HBO boli 

priradené ako referenčné oblasti (nekontaminované) susedné obce s rovnakou geologickou 

stavbou a s nízkym až žiadnym stupňom kontaminácie. Išlo o obce s podobným 

socioekonomickým charakterom. Celkový počet kontaminovaných a nekontaminovaných 

obcí bol 138, resp. 155. Podrobná charakteristika HBO je podaná v práci Rapant et al. (11). 

 

Obr. 2. Kontaminované a nekontaminované oblasti Slovenskej republiky 
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Materiál 

Hodnotený materiál predstavuje chemické zloženie podzemnej vody a pôdy, tzv. 

environmentálne indikátory (EI) a údaje o demografickom vývoji a zdravotnom stave 

obyvateľstva, tzv. zdravotné indikátory (ZI) z celého územia Slovenskej republiky a z troch 

HBO. 

Environmentálne indikátory 

Pod environmentálnymi indikátormi rozumieme obsah chemických prvkov/zložiek alebo 

hodnoty chemických parametrov, analyzovaných a meraných v životnom prostredí (12). 

V práci hodnotíme environmentálne indikátory v podzemnej vode a pôde. Tieto dve zložky 

geologického prostredia majú určite najväčší súvis s ľudským zdravím. Podzemná voda 

predstavuje najdôležitejší zdroj pitnej vody na Slovensku pre väčšinu obyvateľstva. Na pitné 

účely ju využíva viac ako 90 %. Pôda tvorí základ potravinového reťazca a predstavuje tú 

časť životného prostredia, na ktorej sa priamo odohráva život človeka. Plodiny, ktoré jeme, sú 

dopestované na pôde, mäso, vajcia a mlieko pochádzajú zo živočíchov, ktoré na pôde žijú, 

deti a niektorí dospelí jedinci dokonca pôdu jedia. Chemické zloženie pôdy, ako aj podzemnej 

vody, je zdokumentované prostredníctvom celkového obsahu (metódy vzorkovania, rozkladu 

vzoriek a chemických analýz) (13). 

Súbor environmentálnych indikátorov a ich priemerné hodnoty v podzemnej vode a pôde 

Slovenskej republiky sú prehľadne spracované v tab. 1. Celkový počet geochemických analýz 

bol v prípade podzemnej vody 20 339 a v prípade pôdy 10 738. Zahrnuté boli chemické 

analýzy od roku 1991, keď sa začalo moderné environmentálno-geochemické mapovanie 

Slovenskej republiky v zmysle IGCP 360 Geochemical Correlation Programme. Hustota 

vzoriek podzemnej vody bola približne 1 vzorka na 2,5 km2 a pôdy 1 vzorka na 5 km2. 

Príklad plošnej distribúcie EI je uvedený na obr. 3. Všetky EI sú dostupné na 

www.geology.sk/geohealth. 

 
Tab. 1. Charakteristika environmentálnych indikátorov Slovenskej republiky (priemerné hodnoty). 

Podzemná voda (n = 20 339) 

pH MIN ChSKMn (Ca + Mg) Li Na K Ca Mg Sr Fe 

7,33 629,75 2,18 3,5 0,019 20,34 11,10 93,56 28,29 0,36 0,17 

Mn NH4 F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 Cr 

0,12 0,10 0,13 32,96 79,32 0,11 38,76 0,20 303,85 18,21 0,0013 

Cu Zn As Cd Se Pb Hg Ba Al Sb 
 

0,0026 0,2673 0,0019 0,001 0,001 0,0014 0,0001 0,0747 0,0297 0,0009 

Pozn.: Údaje okrem pH v mg . l-1 

Pôda (n = 10 738) 

Al As B Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu F 

5,90 12,45 65,03 392,78 1,39 0,41 1,46 0,60 64,65 11,77 87,55 26,15 330,98 

Fe Hg K Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb Se Sn 

2,71 0,24 1,70 0,87 0,08 0,68 0,85 29,29 0,07 29,62 3,69 0,16 4,71 

Sr V W Zn pHH2O pHKCl karbonáty  Pozn.: makroprvky v %, 

 mikroprvky v mg . kg-1. 101,38 79,07 0,92 75,79 6,26 5,52 2,45  
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Obr. 3. Distribúcia arzénu v pôde Slovenskej republiky – obce 

 

Tab. 2. Vybrané hodnoty environmentálnych indikátorov v kontaminovaných a nekontaminovaných oblastiach 

Slovenskej republiky (priemerná hodnota za všetky obce) 

Stredoslovenské neovulkanity Horná Nitra Slovenské rudohorie 

 1 2 1 2 1 2 

Pôda 

As 11,03 7,06 32,38 16,90 96,68 13,14 

Cd 3,34 0,60 0,24 0,34 0,79 0,31 

Cu 35,67 19,18 19,15 17,91 139,89 22,68 

Hg 0,16 0,08 0,15 0,10 3,03 0,18 

Pb 91,42 29,63 37,65 29,95 118,34 26,26 

Sb 2,96 1,53 1,23 0,97 76,79 2,36 

Zn 134,14 78,40 88,32 72,75 89,81 74,59 

Ca 1,14 0,96 1,47 1,55 0,65 0,91 

Mg 0,73 0,59 0,95 0,91 0,69 0,84 

Karbonáty 0,86 1,21 1,74 2,14 0,62 0,22 

Podzemná voda 

As 0,001 94 0,001 60 0,020 96 0,001 94 0,012 17 0,001 65 

Cd 0,001 39 0,002 86 0,004 44 0,008 18 0,000 54 0,002 05 

Cu 0,002 63 0,002 39 0,001 29 0,001 69 0,004 13 0,001 12 

Hg 0,000 14 0,000 12 0,000 15 0,000 14 0,000 16 0,000 13 

Pb 0,001 98 0,001 06 0,001 07 0,001 93 0,001 63 0,001 04 

Sb 0,000 24 0,000 21 0,000 19 0,000 23 0,009 41 0,000 48 

Zn 0,175 92 0,253 44 0,200 46 0,15462 0,124 86 0,120 66 

Ca 43,87 48,98 63,32 93,82 38,33 33,02 

Mg 11,75 13,25 18,65 25,72 14,09 9,88 

(Ca + Mg) 1,58 1,77 2,34 3,40 1,54 1,23 

Pozn.: obsah prvkov v podzemnej vode v mg . l-1, (Ca + Mg) v mmol . l-1
,
 v pôde mg . kg-1, Ca, Mg a karbonáty 

v %, 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 
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Priemerné hodnoty obsahu PTP v troch HBO sú uvedené v tab. 2 v porovnaní so 

susednými nekontaminovanými oblasťami. Keďže obsah Ca, Mg a tvrdosti (Ca + Mg) 

podzemnej/pitnej vody boli určené ako prvky, ktoré najviac vplývajú na zdravotný stav 

obyvateľstva SR, uvádzame aj ich obsah (14). 

 
Tab. 3. Hodnotené zdravotné indikátory Slovenskej republiky (údaje prepočítané podľa počtu obyvateľov v obci) 

P. 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 72,6 

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 4 033,0 

Relatívna úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia (Re) 

9 Re C00-C97 zhubné nádory 
100 000 x [počet 

úmrtí na vybrané 

ochorenie/počet 

obyvateľov] 

počet úmrtí 

na 100 000 

obyvateľov 

212,79 

20 Re I00-I99 choroby obehového systému 531,05 

23 Re J00-J99 choroby dýchacieho systému 58,08 

24 Re K00-K93 choroby tráviaceho systému 45,83 

Štandardizovaná úmrtnosť na vybranú príčinu úmrtia (SMR) 

26 SMR C00-C97 zhubné nádory nepriamo vekovo 

štandardizovaná 

úmrtnosť na 

slovenský štandard  

(19 vekových 

skupín) 

% 

100 

31 SMR I00-I99 choroby obehového systému 100 

34 SMR J00-J99 choroby dýchacieho systému 100 

35 SMR K00-K93 choroby tráviaceho systému 100 

Potenciálne roky strateného života na vybranú príčinu úmrtia (PYLL) 

37 PYLL C00-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 

1 005,2 

40 PYLL I00-I99 choroby obehového systému 866,19 

42 PYLL J00-J99 choroby dýchacieho systému 172,69 

43 PYLL K00-K93 choroby tráviaceho systému 334,80 

Pozn.: Zdravotné indikátory klasifikované v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb, MKCH 10. revízia; 

*priemer pre Slovenskú republiku za obdobie 1994 – 2003 

 

Zdravotné indikátory 

Zdravotný indikátor je premenná, ktorá umožňuje na základe priameho merania alebo 

pozorovania vyjadriť zdravotný stav osôb v spoločnosti. Všetky zdravotné indikátory 

používané v práci predstavujú priemerné hodnoty desaťročného obdobia (1994 – 2003). 

Zostavené sú v zmysle metodiky WHO a Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10. revízia (15). 

Hodnotili sme súbor 43 ZI (dostupné sú na www.geology.sk/geohealth). Pre potreby tejto 
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práce sme vybrali 14 najdôležitejších ZI uvedených v tab. 3. Všetky zdravotné indikátory 

predstavujú jedno konkrétne číslo, ktoré charakterizuje ZI v každej z 2 883 obcí Slovenskej 

republiky. Príklad plošnej distribúcie ZI je na obrázku 4. Podrobná charakteristika ZI, spôsob 

zostavenia a štandardizácie, je uvedená v práci Rapant et al. (14) a je dostupná aj na 

www.geology.sk/geohealth. 

 

 

Obr. 4. Relatívna úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (REI) Slovenskej republiky – obce 

 

Metódy 

Spájanie environmentálnych a zdravotných indikátorov 

Pri hodnotení potenciálneho vplyvu geochemického pozadia na zdravotný stav 

obyvateľstva, teda pri spájaní dát EI a ZI vychádzame z predpokladu, že zvýšený/znížený 

obsah chemických prvkov (vrátane PTP) v podzemnej/pitnej vode a pôde sa prejavuje na 

ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Teda by mala medzi nimi existovať či už 

pozitívna alebo negatívna korelácia. Čím sú hodnoty korelačných koeficientov vyššie, tým je 

väčšia miera závislosti medzi nimi. Pri spájaní dát EI a ZI sme použili klasické štatistické 

metódy – lineárnu a Spearmanovu koreláciu. Naše dáta však nemajú väčšinou normálne 

rozdelenie, často sú zaťažené chybou, sú neúplné a vykazujú vysokú variabilitu. Preto pre 

analýzu vzťahov medzi EI a ZI používame ako hlavnú metódu na spájanie dát umelú 

inteligenciu – umelé neurónové siete (Arterilal Neural Network – ANN). 

Štatistická analýza 

Na spracovanie vzťahu údajov o 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 hodnoty p takto: p < 

0,05 – overená závislosť (+), p < 0,01 – vysoká závislosť (++), p < 0,001 – veľmi vysoká 

závislosť (+++). 
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Neurónové siete 

Ďalšou použitou metódou hodnotenia závislosti a vzťahov medzi EI a ZI bola metóda 

ANN. Jej cieľom bolo zistiť, ako jednotlivé EI pôsobia na ZI a určiť poradie a mieru ich 

vplyvu. Závislosť vplyvu medzi spájanými premennými udáva koeficient senzitivity sr. Čím 

je koeficient senzitivity vyšší, tým je závislosť vyššia. Vplyvné prvky majú sr > 1 a nevplyvné 

prvky majú sr < 1. Pri výpočtoch sme vychádzali z mediánových hodnôt sr z 200 

vypočítaných sietí. Podrobne sú princípy výpočtov a využitia ANN pri spájaní dát EI a ZI 

uvedené v práci (16). 

 
Tab. 4. Charakteristika zdravotného stavu obyvateľstva kontaminovaných a nekontaminovaných oblastí 

ZI 

Stredoslovenské 

neovulkanity  
Slovenské rudohorie Horná Nitra 

1 2 1 2 1 2 

DOZ 71,10 70,99 71,12 71,53 73,55 73,45 

PYLL 100 5 244,41 5 049,83 4 527,48 4 985,29 3 485,95 3 504,16 

Re C00-C97 252,60 240,31 211,78 229,03 223,96 238,11 

Re I00-I99 760,28 668,37 582,93 682,26 613,95 617,30 

Re J00-J99 82,12 101,82 73,29 79,76 52,40 49,87 

Re K00-K93 87,79 74,58 42,05 48,67 52,40 42,30 

SMR C00-C97 103,88 100,01 104,66 99,71 93,86 98,75 

SMR I00-I99 119,99 108,75 114,98 116,24 98,25 98,33 

SMR J00-J99 113,31 146,33 132,39 129,35 77,81 72,34 

SMR K00-K93 127,85 151,96 99,01 96,85 96,77 82,22 

PYLL C00-C97 1 216,72 1 101,53 1 062,55 1 126,65 925,65 975,03 

PYLL I00-I99 1 170,12 1 182,35 1 116,08 1 365,40 778,44 839,03 

PYLL J00-J99 245,71 286,85 272,24 266,66 74,51 71,90 

PYLL K00-K93 585,14 596,79 391,31 415,26 351,55 219,86 

suma_neg 10 181,02 9 809,48 8 801,87 9 641,13 6 999,05 6 909,20 

Pozn.: 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť, sum_neg – suma negatívnych zdravotných 

indikátorov: SMRV – PYLL K00-K93; skratky ako v tab. 3. 

 

Výsledky 

Hodnoty priemerných zdravotných indikátorov v troch HBO sú v tab. 4. Pre názornosť 

uvádzame aj sumu negatívnych zdravotných indikátorov (sum_neg). Zdravotné indikátory 

môžeme rozdeliť na pozitívne, čím vyššie číslo, tým lepší zdravotný stav (napr. dožívanie 

obyvateľov) a na negatívne, čím vyššie číslo, tým horší zdravotný stav (napr. úmrtnosť na 

CVD). Sumu negatívnych zdravotných indikátorov v našom prípade predstavuje sumu 

indikátorov PYLL I00 až I99 a PYLL K00 až K93. Priemerné hodnoty 14 hlavných ZI pre 

Slovenskú republiku sú uvedené v tab. 3. Výsledky lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi 

obsahom PTP, Ca, Mg a tvrdosti vody, resp. karbonátnosti v podzemnej vode a pôde 

a relatívnou úmrtnosťou na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia v troch HBO sú 

uvedené v tab. 5 a 6. Tieto dve ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, spolu 

predstavujú približne 75 % zo všetkých úmrtí. Výsledky výpočtov ANN pre podzemnú 

vodu/pôdu verzus DOZ v troch HBO a Slovenskej republiky sú uvedené v tab. 7 a 8. 

Výsledky výpočtov ANN pre podzemnú vodu/pôdu verzus 14 hlavných ZI sú uvedené v tab. 
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9 a 10. V tab. 11 sú uvedené výsledky výpočtov ANN pre tri kontaminované 

a nekontaminované oblasti spolu pre podzemnú vodu/pôdu. 

 
Tab. 5. Výsledky Lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi ReI a PTP v kontaminovaných a 

nekontaminovaných oblastiach 

Parameter 

Horná Nitra Slovenské rudohorie Stredoslovenské neovulkanity 

1 2 1 2 1 2 

R r R r R r R r R r R r 

Podzemná voda 

(Ca + Mg) 0,08 –0,09 –0,07 –0,07 –0,32 –0,28 –0,26 –0,21 –0,13 –0,21 0,07 –0,11 

Ca 0,07 0,05 –0,09 –0,04 –0,31 –0,19 –0,19 –0,14 –0,14 –0,08 0,08 0,08 

Mg 0,09 –0,08 –0,08 –0,12 –0,34 –0,35 –0,37 –0,29 –0,14 –0,09 0,04 –0,11 

Cu  –0,08 0,02 –0,08 0,08 –0,27 0,09 –0,32 –0,09 –0,26 0,11 0,19 0,13 

Zn –0,09 0,07 0,12 0,09 –0,17 0,08 –0,45 –0,28 –0,00 0,08 –0,12 –0,08 

As –0,18 0,12 0,07 –0,07 0,01 0,04 –0,26 0,11 –0,19 –0,02 0,04 –0,02 

Cd 0,26 0,08 –0,38 –0,13 –0,12 –0,09 –0,17 0,14 –0,08 –0,06 –0,15 0,13 

Pb 0,30 0,11 –0,06 0,08 –0,07 0,06 –0,07 0,07 0,04 0,02 0,21 0,18 

Hg –0,33 –0,02 –0,35 –0,02 –0,31 0,08 –0,14 –0,21 –0,12 –0,19 0,18 0,16 

Sb –0,28 0,13 –0,19 –0,18 –0,08 –0,05 –0,37 –0,15 –0,26 –0,24 –0,02 –0,11 

Pôda 
Ca 0,25 0,19 –0,27 –0,22 –0,19 –0,24 0,11 –0,08 0,02 –0,08 –0,12 –0,08 

Mg 0,40 0,31 –0,34 –0,11 –0,11 –0,04 0,19 0,01 –0,32 –0,29 –0,17 –0,09 

karbonáty 0,04 –0,03 –0,34 –0,19 –0,16 –0,08 –0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,09 

As  0,40 0,14 –0,19 –0,14 –0,12 0,04 –0,17 –0,21 –0,41 –0,21 –0,29 –0,13 

Cd 0,27 0,07 –0,07 –0,01 –0,16 –0,06 0,18 0,14 –0,18 –0,08 –0,19 –0,17 

Cu  0,55 0,18 –0,44 –0,21 –0,19 –0,01 –0,12 0,09 –0,21 –0,21 –0,17 –0,08 

Hg  0,21 0,09 –0,00 0,10 –0,24 –0,09 –0,03 –0,00 –0,36 –0,33 –0,33 –0,22 

Pb  0,24 0,02 –0,24 –0,11 –0,15 –0,02 0,21 0,17 –0,19 –0,22 –0,26 –0,14 

Sb 0,43 0,39 –0,06 –0,04 –0,22 –0,19 –0,07 –0,05 –0,27 –0,25 –0,37 –0,21 

Zn  0,30 0,24 –0,40 –0,20 –0,18 –0,08 0,25 0,30 –0,07 –0,09 0,25 0,15 

Pozn.: 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť; R – Spearmanov korelačný koeficient, r – 

lineárny korelačný koeficient 

 

Diskusia 

Potenciálne toxické prvky sa pre ľudské zdravie považujú za jedny z najviac 

nebezpečných chemických prvkov. Viaceré z nich sú zaradené medzi prioritné škodlivé 

chemické prvky (napr. Cd, Hg, Pb). Viaceré z nich sa považujú aj za karcinogény, resp. 

pravdepodobné karcinogény (napr. As, Cd, Pb). Pri našom hodnotení vychádzame 

z predpokladu, že ich zvýšený obsah v podzemnej/pitnej vode sa musí negatívne prejaviť 

v zdravotnom stave obyvateľov, a teda v zdravotných indikátoroch. 

V prípade pôdy je obsah PTP v kontaminovaných oblastiach výrazne vyšší než 

v referenčných (nekontaminovaných) oblastiach (tab. 2). V prípade podzemnej vody 

pozorujeme zvýšený obsah len v prípade arzénu, a to v oblasti Hornej Nitry a Slovenského 

rudohoria (približne 10-násobne). Celkovo však ide o obsah veľmi nízky, takmer vždy pod 

medznú hodnotu slovenskej normy pre pitnú vodu (0,01 mg . l-1). Obsah ďalších PTP 

v podzemnej vode je približne rovnaký v obidvoch oblastiach – kontaminovaných aj 

nekontaminovaných, relatívne aj veľmi nízky a v kontaminovaných oblastiach je nižší ako je 

limitná hodnota slovenskej normy pre pitnú vodu (17). Súvisí to hlavne so skutočnosťou, že 

PTP okrem arzénu migrujú vo vodnej fáze len v kyslej oblasti pH, zatiaľ čo arzén aj v kyslej 
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aj v neutrálnej oblasti. Poznamenávame, že vzorky vody a pôdy s extrémne vysokým 

obsahom PTP, ako sú výtoky vody zo štôlní, odkalísk, odpad z úpravne rúd a podobne, neboli 

zahrnuté do hodnotenia (nikto nepije vysoko kontaminovanú vodu z výtokov zo štôlní, resp. 

nepestuje zeleninu na odpade z úpravne rúd).  

 

Tab. 6. Výsledky Lineárnej a Spearmanovej korelácie medzi ReC a PTP v kontaminovaných a 

nekontaminovaných oblastiach 

Paramete

r 

Horná Nitra Slovenské rudohorie Stredoslovenské neovulkanity 

1 2 1 2 1 2 

R r R r R r R r R r R r 

Podzemná voda 

(Ca + Mg) –0,15 –0,11 0,05 0–,04 –0,12 –0,24 –0,19 –0,27 –0,05 –0,08 0,08 –0,01 

Ca  –0,17 –0,14 0,03 0,00 –0,11 –0,11 –0,16 –0,13 –0,02 –0,04 0,09 –0,01 

Mg –0,08 –0,09 0,05 –0,08 –0,18 –0,24 –0,26 –0,29 –0,00 –0,11 0,05 –0,11 

Cu –0,10 0,23 0,04 0,02 –0,22 –0,07 –0,28 –0,03 0,05 0,13 –0,04 0,08 

Zn –0,42 –0,03 0,15 0,21 –0,05 –0,01 –0,10 0,04 –0,12 0,09 –0,13 –0,02 

As –0,26 0,08 0,06 0,12 0,07 0,03 –0,04 0,08 0,4 0,21 0,09 0,29 

Cd  –0,16 0,01 –0,13 0,04 –0,06 0,04 0,16 0,11 –0,06 0,13 –0,19 –0,13 

Pb 0,1 0,04 0,07 –0,02 –0,02 0,10 –0,04 0,11 –0,25 –0,13 0,1 –0,05 

Hg –0,07 –0,21 –0,29 –0,15 –0,20 –0,08 –0,22 –0,09 –0,03 –0,09 0,06 0,06 

Sb  –0,12 –0,31 –0,25 –0,08 0,15 0,09 –0,15 –0,06 0,12 –0,01 –0,00 0,11 

Pôda 

Ca 0,16 –0,07 –0,30 –0,09 –0,03 0,09 –0,05 0,01 0,14 –0,08 –0,08 –0,11 

Mg 0,19 0,01 –0,35 –0,13 –0,07 –0,21 –0,09 –0,19 0,08 –0,11 –0,09 –0,21 

karbonáty –0,19 –0,02 –0,36 –0,18 0,01 0,04 –0,19 –0,02 0,02 0,13 –0,11 0,10 

As  0,05 0,01 –0,10 –0,02 0,04 0,08 –0,12 –0,13 –0,01 0,19 –0,12 –0,20 

Cd  0,39 0,13 –0,05 0,08 –0,01 0,04 –0,01 –0,05 –0,01 0,12 –0,17 –0,14 

Cu 0,25 0,24 –0,25 –0,17 0,00 0,11 –0,14 –0,08 0,08 0,21 –0,07 –0,01 

Hg  0,05 0,17 –0,07 –0,01 0,04 0,21 –0,10 –0,19 0,045 –0,10 –0,17 –0,08 

Pb 0,23 0,09 –0,23 –0,21 0,03 –0,03 –0,12 –0,06 –0,16 –0,07 –0,12 –0,06 

Sb 0,57 0,13 –0,10 –0,19 –0,07 –0,05 0,04 –0,01 0,19 0,21 –0,17 –0,09 

Zn 0,25 –0,01 –0,30 –0,18 –0,15 –0,08 –0,05 0,03 0,01 0,09 –0,05 –0,04 

Pozn.: 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť; R – Spearmanov korelačný koeficient, r – 

lineárny korelačný koeficient 

 

Keď si však porovnáme zdravotné indikátory v kontaminovaných a referenčných 

(nekontaminovaných) oblastiach (tab. 4), prekvapujúco nevidíme medzi nimi žiadne výrazné 

rozdiely. Očakávané dožívanie, relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické 

ochorenia a ďalšie ZI sú prakticky rovnaké aj v kontaminovaných aj v nekontaminovaných 

oblastiach. Na základe sumárneho negatívneho indikátora (suma_neg) vidíme, že v oblasti 

Stredoslovenské neovulkanity je zdravotný stav obyvateľov v kontaminovanej oblasti mierne 

horší (suma_neg 10 181/9 809), v oblasti Slovenského rudohoria je zdravotný stav dokonca 

mierne lepší v kontaminovanej oblasti (suma_neg 8 802/9 611) a v oblasti Hornej Nitry je 

zdravotný stav obyvateľov v kontaminovanej oblasti aj v nekontaminovanej oblasti prakticky 

rovnaký (suma_neg 6 999/6 909). Z výsledkov vyplýva, že zvýšený obsah PTP 

v kontaminovaných oblastiach sa neodráža na zdravotnom stave obyvateľov. Nepozorujeme 

zhoršenie zdravotného stavu v týchto oblastiach, ani v ukazovateľoch onkologických ochorení 

(Re C00-C97, SMR C00-C97), s ktorými sa zvýšený obsah PTP spája v svetovej literatúre. V 

hodnotách ZI hodnotených v troch oblastiach vidíme, že oblasť HN vykazuje priaznivejší 
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zdravotný stav v porovnaní s ostatnými dvoma. Podmienené je to skutočnosťou, že v tomto 

regióne je v oveľa väčšej miere zastúpené horninové prostredie karbonatických súvrství 

(vápence, dolomity), čoho odrazom je vyšší obsah Ca a Mg, resp. tvrdosti vody (tab. 2). 

Vápnik a horčík v podzemnej/pitnej vode pôsobí na zdravotný stav priaznivo. Tieto dva prvky 

(spolu s tvrdosťou vody) boli určené ako najvplyvnejšie prvky pre zdravotný stav obyvateľov 

SR (14). 

 

Tab. 7. Výsledky výpočtov ANN pre DOZ verzus podzemná voda pre Slovenskú republiku a kontaminované 

a nekontaminované oblasti 

Parameter 

Slovenská 

republika 

Stredoslovenské 

neovulkanity 
Slovenské rudohorie Horná Nitra 

1 2 1 2 1 2 

sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P 

pH 1,000 3 18 1,101 18 1,197 19 1,117 1 1,130 23 1,202 16 1,263 3 

MIN 1,086 0 4 1,183 12 1,067 27 1,020 18 1,177 18 1,151 20 0,929 29 

ChSKMn 1,081 2 5 1,286 2 1,163 21 1,024 15 1,212 11 0,981 32 0,930 28 

(Ca + Mg) 1,418 6 1 1,007 31 1,334 5 1,017 24 1,287 2 1,391 1 0,939 24 

Na 1,043 4 7 1,081 23 1,322 6 1,015 25 1,289 1 1,261 9 1,077 12 

K 1,073 2 6 1,112 15 1,213 15 1,026 13 1,092 26 1,009 31 0,914 32 

Ca 1,246 2 2 1,105 17 1,109 25 1,013 27 1,287 3 1,216 14 1,292 1 

Mg 1,152 4 3 1,202 11 1,187 20 1,017 23 1,231 8 1,088 26 1,193 8 

Fe 1,000 3 19 1,038 29 1,378 1 1,013 26 1,134 22 1,049 29 1,223 6 

Mn 1,001 2 15 1,127 14 1,347 2 1,042 7 1,123 25 1,233 11 0,972 21 

NH4 1,000 8 17 1,068 25 1,338 4 1,056 5 1,052 29 1,206 15 1,066 15 

F 1,001 0 16 1,072 24 1,314 8 1,020 19 1,014 32 1,276 8 1,197 7 

Cl 1,002 7 11 1,274 3 1,209 16 1,035 9 1,055 28 1,039 30 0,935 25 

SO4 1,003 4 9 1,092 21 1,230 12 1,065 3 1,149 20 1,349 3 0,924 30 

NO2 1,001 6 12 1,241 6 1,116 23 1,011 28 1,090 27 1,090 25 1,257 4 

NO3 1,003 1 10 1,010 30 1,015 32 1,019 20 1,160 19 1,221 13 1,167 9 

PO4 1,001 4 14 1,110 16 1,042 29 1,034 10 1,180 17 1,093 24 1,266 2 

HCO3 1,012 4 8 1,085 22 1,204 17 1,018 22 1,202 13 1,081 27 1,008 18 

SiO2 1,001 5 13 1,096 19 1,152 22 1,031 11 1,140 21 1,347 4 0,933 27 

Cr 0,999 9 30 1,228 9 1,116 24 1,009 31 1,017 31 1,189 17 1,043 17 

Cu 1,000 1 24 1,157 13 1,063 28 1,021 16 1,248 7 1,243 10 1,053 16 

Zn 0,999 7 32 1,095 20 1,305 10 1,045 6 1,205 12 1,139 21 0,983 20 

As 1,000 1 27 1,055 26 1,340 3 1,010 30 1,266 5 1,151 19 0,918 31 

Cd 1,000 2 21 1,238 8 1,316 7 1,003 32 1,190 15 1,280 7 0,988 19 

Se 1,000 2 22 0,999 32 1,035 30 1,029 12 1,025 30 1,059 28 1,074 14 

Pb 1,000 1 26 1,251 4 1,070 26 1,061 4 1,281 4 1,225 12 1,137 11 

Hg 0,999 9 29 1,250 5 1,198 18 1,020 17 1,231 9 1,114 23 1,239 5 

Ba 1,000 3 20 1,048 28 1,295 11 1,076 2 1,228 10 1,175 18 1,164 10 

Al 1,000 2 23 1,053 27 1,017 31 1,042 8 1,201 14 1,126 22 1,077 13 

Sb 0,999 9 31 1,225 10 1,228 13 1,010 29 1,129 24 1,367 2 0,934 26 
222Rn 1,000 1 25 1,239 7 1,221 14 1,025 14 1,261 6 1,305 5 0,955 22 
226Ra 1,000 0 28 1,299 1 1,306 9 1,019 21 1,183 16 1,298 6 0,943 23 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, 1– kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 
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Tab. 8. Výsledky výpočtov ANN pre DOZ verzus pôda pre Slovenskú republiku a kontaminované 

a nekontaminované oblasti 

Parameter 

Slovenská 

republika 

Stredoslovenské 

neovulkanity 
Slovenské rudohorie Horná Nitra 

1 2 1 2 1 2 

sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P 

Al 1,001 92 7 1,080 17 1,036 23 1,034 23 1,515 6 1,084 13 0,924 28 

As 1,000 61 13 1,029 22 1,093 17 1,037 22 1,421 11 1,078 14 1,069 14 

Ba 1,002 43 4 1,088 14 1,343 2 1,075 7 1,100 19 1,131 10 0,994 24 

Be 1,002 35 5 1,096 12 1,315 4 1,065 9 1,014 27 0,921 28 1,041 17 

Ca 1,000 60 14 1,120 9 1,100 16 1,083 6 1,024 26 1,167 6 1,224 7 

Cd 1,000 53 16 1,181 2 1,061 21 1,060 12 1,329 13 0,935 26 1,083 12 

Co 1,000 57 15 1,085 16 1,248 8 1,051 15 1,067 20 1,027 18 1,107 10 

Cr 1,000 29 18 1,016 27 1,020 25 1,057 14 1,161 17 1,187 1 1,037 18 

Cu 1,000 03 26 1,150 6 1,304 5 1,043 19 1,029 25 0,987 23 1,034 19 

F 1,000 35 17 1,101 11 1,343 1 1,029 25 1,560 4 1,101 12 0,974 26 

Fe 1,007 78 2 1,143 7 1,033 24 1,022 27 1,531 5 1,149 8 1,310 2 

Hg 1,000 05 24 1,108 10 1,271 6 1,058 13 1,607 3 1,124 11 1,017 21 

K 1,008 84 1 1,025 23 1,251 7 1,063 10 1,045 24 1,182 3 1,255 5 

Mg 1,000 65 12 1,052 20 1,238 9 1,061 11 2,087 1 1,006 21 1,032 20 

Mn 1,000 20 19 1,019 26 1,064 20 1,038 21 1,272 14 1,146 9 1,194 8 

Mo 1,002 13 6 1,190 1 1,140 12 1,038 20 1,230 15 1,045 16 1,292 3 

Na 1,000 17 21 1,025 24 1,129 15 1,027 26 1,497 9 0,922 27 1,047 16 

Ni 1,000 15 22 1,045 21 1,320 3 1,096 4 1,141 18 1,008 20 1,012 22 

P 1,000 19 20 1,086 15 1,000 26 1,071 8 1,404 12 1,174 5 1,273 4 

Pb 1,000 04 25 1,142 8 1,058 22 1,050 16 1,046 23 1,073 15 1,056 15 

Sb 1,000 13 23 1,176 3 0,997 27 1,048 18 1,480 10 0,944 25 1,102 11 

Se 1,000 97 10 1,156 5 1,194 10 1,092 5 1,907 2 1,154 7 0,987 25 

V 1,000 85 11 1,089 13 1,077 19 1,030 24 1,050 22 0,961 24 1,071 13 

Zn 0,999 89 28 1,065 18 1,138 13 1,125 2 1,012 28 1,011 19 0,969 27 

pH
H2O

 1,001 72 8 1,054 19 1,143 11 1,122 3 1,512 7 1,177 4 1,007 23 

pH
KCl

 1,007 74 3 0,993 28 1,087 18 1,135 1 1,509 8 0,996 22 1,149 9 

karbonáty 1,001 17 9 1,023 25 1,132 14 1,048 17 1,061 21 1,185 2 1,319 1 
222

Rn 1,000 03 27 1,158 4 0,989 28 1,016 28 1,184 16 1,044 17 1,248 6 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 

 

Prakticky rovnaké výsledky, takmer žiadnu závislosť medzi zdravotnými indikátormi 

a obsahom PTP v podzemnej/pitnej vode a pôde vidíme aj z výsledkov lineárnej 

a Spearmanovej korelácie (tab. 5 a 6). Hodnoty korelačných koeficientov medzi obsahom 

PTP a ZI aj v kontaminovaných aj v referenčných (nekontaminovaných) oblastiach sú 

väčšinou veľmi nízke a pohybujú sa v drvivej väčšine v rozpätí ±0,2. Štatistická významnosť 

korelačných koeficientov je tiež veľmi nízka. Vidíme tu však určitú väzbu medzi ZI 

a obsahom Ca, Mg a tvrdosťou vody. Aj keď sú tieto korelačné koeficienty tiež relatívne 

veľmi nízke sú, však štatisticky väčšinou významné (p < 0,05) a väčšinou sú záporné. Svedčí 

to o skutočnosti, že zvýšený obsah Ca a Mg pôsobí na ľudské zdravie priaznivo a pri ich 

zvýšenom obsahu sa zdravotný stav obyvateľov zlepšuje a ľudský život sa predlžuje. 
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Tab. 9. Výsledky výpočtov ANN – priemerné hodnoty koeficientu citlivosti a poradie vplyvu pre 14 ZI verzus 

podzemná voda pre Slovenskú republiku a kontaminované a nekontaminované oblasti 

Parameter 
SR 

Stredoslovenské 

neovulkanity 
Slovenské rudohorie Horná Nitra 

1 2 1 2 1 2 

sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P 

pH 1,00056 14 1,112 30 1,214 12 1,130 29 1,134 29 1,173 29 1,118 14 

MIN 1,02544 4 1,165 6 1,210 15 1,183 18 1,152 22 1,152 32 1,127 9 

ChSKMn 1,00620 6 1,173 4 1,235 5 1,294 5 1,163 12 1,194 22 1,064 26 

Ca + Mg 1,17874 1 1,145 18 1,190 22 1,176 21 1,168 11 1,204 17 1,073 23 

Na 1,00417 9 1,135 21 1,183 24 1,217 14 1,160 18 1,180 28 1,084 21 

K 1,00549 8 1,125 27 1,206 16 1,179 20 1,196 2 1,190 23 1,061 27 

Ca 1,09763 2 1,103 32 1,266 1 1,230 9 1,140 26 1,202 19 1,276 1 

Mg 1,06710 3 1,147 16 1,186 23 1,222 11 1,153 21 1,185 27 1,224 2 

Fe 1,00004 28 1,148 14 1,199 17 1,153 23 1,179 8 1,187 25 1,112 17 

Mn 1,00041 15 1,151 12 1,219 9 1,180 19 1,141 25 1,164 31 1,082 22 

NH4 1,00008 26 1,130 24 1,237 4 1,307 4 1,184 6 1,232 4 1,125 10 

F 1,00028 20 1,190 1 1,196 19 1,131 28 1,118 32 1,227 7 1,142 5 

Cl 1,00565 7 1,178 2 1,171 28 1,210 15 1,161 15 1,205 15 1,139 6 

SO4 1,00317 11 1,164 7 1,175 27 1,222 12 1,221 1 1,212 14 1,067 25 

NO2 1,00021 22 1,132 22 1,155 30 1,158 22 1,187 4 1,222 11 1,069 24 

NO3 1,00208 12 1,131 23 1,133 32 1,225 10 1,130 30 1,189 24 1,092 20 

PO4 1,00060 13 1,162 8 1,198 18 1,318 3 1,162 14 1,248 2 1,118 15 

HCO3 1,01253 5 1,129 26 1,211 14 1,191 17 1,161 17 1,203 18 1,117 16 

SiO2 1,00401 10 1,116 28 1,166 29 1,149 25 1,137 27 1,217 12 1,125 11 

Cr 1,00002 31 1,108 31 1,146 31 1,096 32 1,136 28 1,187 26 1,042 30 

Cu 1,00009 25 1,155 10 1,175 26 1,232 8 1,147 23 1,224 9 1,121 13 

Zn 1,00019 23 1,148 13 1,224 8 1,219 13 1,185 5 1,200 20 1,110 18 

As 1,00003 29 1,176 3 1,196 20 1,139 26 1,178 9 1,205 16 1,008 32 

Cd 1,00011 24 1,146 17 1,244 3 1,262 6 1,147 24 1,171 30 1,134 8 

Se 1,00037 17 1,130 25 1,192 21 1,423 1 1,124 31 1,228 6 1,149 3 

Pb 1,00005 27 1,114 29 1,219 11 1,199 16 1,161 16 1,253 1 1,124 12 

Hg 1,00023 21 1,148 15 1,247 2 1,122 30 1,184 7 1,225 8 1,137 7 

Ba 1,00039 16 1,153 11 1,224 7 1,324 2 1,159 19 1,212 13 1,059 28 

Al 1,00000 32 1,161 9 1,177 25 1,149 24 1,156 20 1,198 21 1,109 19 

Sb 1,00002 30 1,140 20 1,219 10 1,104 31 1,162 13 1,231 5 1,053 29 
222Rn 1,00029 19 1,142 19 1,230 6 1,240 7 1,170 10 1,233 3 1,040 31 
226Ra 1,00034 18 1,166 5 1,211 13 1,136 27 1,187 3 1,223 10 1,146 4 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 

 

Najväčšiu váhu pri spájaní dát PTP so ZI kladieme na výsledky výpočtov ANN. 

V tabuľke 9 sú výsledky spájania 14 najdôležitejších ZI verzus podzemná voda a v tabuľke 10 

sú také isté výpočty pre pôdu. Z hľadiska celoslovenských výpočtov ANN pre podzemnú 

vodu môžeme jednoznačne skonštatovať, že PTP sa ukazujú ako veľmi málo vplyvné prvky 

na ľudské zdravie. Najvplyvnejšia je ortuť s poradím vplyvu 21 (zo sledovanej škály 32 

prvkov) a najmenej vplyvný je arzén s poradím vplyvu 29. Všetky sledované PTP môžeme 

zhodnotiť ako veľmi málo vplyvné. Ich koeficient senzitivity je veľmi nízky, menej ako 

1,000-násobný. Opäť najvplyvnejšie prvky na ľudské zdravie sú tvrdosť vody, Ca a Mg, 
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ktorých vplyv je až o 2 – 3 rády vyšší ako vplyv PTP. V prípade pôdy je situácia odlišná. 

Nevyčlenili sa žiadne vplyvné prvky. Koeficient senzitivity u všetkých sledovaných 

prvkov/parametrov je veľmi nízky, nižší než 1,0-násobný. Najvplyvnejšie je Fe s hodnotou sr 

1,003. 

 
Tab. 10. Výsledky výpočtov ANN – priemerné hodnoty koeficientu citlivosti a poradie vplyvu pre 14 ZI verzus 

pôda pre Slovenskú republiku a kontaminované a nekontaminované oblasti 

Parameter 
SR 

Stredoslovenské 

neovulkanity 
Slovenské rudohorie Horná Nitra 

1 2 1 2 1 2 
sr P sr P sr P sr P sr P sr P sr P 

Al 1,00125 5 1,066 1 1,174 13 1,148 3 1,445 12 1,086 3 1,105 18 

As 1,00045 19 1,097 17 1,235 1 1,093 21 1,598 7 1,057 11 1,134 7 

ba 1,00087 12 1,122 28 1,191 6 1,071 27 1,140 27 1,042 19 1,090 21 

Be 1,00104 9 1,094 13 1,202 4 1,164 1 1,183 25 1,040 20 1,142 6 

Ca 1,00124 6 1,079 5 1,142 23 1,092 22 1,299 20 1,049 15 1,156 2 

Cd 1,00057 17 1,079 6 1,166 14 1,097 17 1,616 5 1,029 24 1,182 1 

Co 1,00015 25 1,092 12 1,156 17 1,069 28 1,170 26 1,049 16 1,131 10 

Cr 1,00057 18 1,096 15 1,145 22 1,102 16 1,308 19 1,078 4 1,088 22 

Cu 1,00005 27 1,105 21 1,175 11 1,103 15 1,341 16 1,025 28 1,093 20 

F 1,00065 16 1,100 19 1,212 2 1,103 14 1,546 8 1,055 13 1,035 28 

Fe 1,00345 1 1,102 20 1,176 10 1,138 6 1,857 1 1,055 12 1,133 8 

Hg 1,00031 21 1,120 27 1,147 21 1,081 23 1,398 14 1,070 5 1,120 12 

K 1,00187 3 1,082 8 1,127 25 1,119 8 1,491 9 1,065 8 1,146 4 

Mg 1,00108 8 1,115 25 1,206 3 1,093 20 1,478 10 1,067 6 1,060 27 

Mn 1,00044 20 1,097 16 1,122 27 1,143 4 1,326 18 1,062 10 1,079 23 

Mo 1,00116 7 1,115 26 1,135 24 1,075 26 1,236 22 1,099 2 1,133 9 

Na 1,00087 13 1,073 2 1,179 9 1,076 25 1,330 17 1,036 22 1,149 3 

Ni 1,00028 23 1,086 10 1,109 28 1,096 18 1,477 11 1,050 14 1,117 14 

P 1,00088 10 1,076 3 1,123 26 1,138 5 1,346 15 1,031 23 1,145 5 

Pb 1,00018 24 1,092 11 1,193 5 1,108 13 1,290 21 1,063 9 1,108 17 

Sb 1,00030 22 1,080 7 1,166 15 1,161 2 1,716 4 1,048 17 1,099 19 

Se 1,00088 11 1,111 23 1,189 7 1,118 10 1,605 6 1,105 1 1,070 25 

V 1,00087 14 1,097 18 1,157 16 1,081 24 1,431 13 1,065 7 1,109 16 

Zn 0,99999 28 1,107 22 1,150 20 1,114 12 1,186 24 1,027 26 1,061 26 

pHH2O 1,00147 4 1,094 14 1,150 19 1,119 9 1,764 3 1,027 27 1,073 24 

pHKCl 1,00249 2 1,077 4 1,156 18 1,118 11 1,794 2 1,040 21 1,118 13 

karbonáty 1,00072 15 1,085 9 1,180 8 1,134 7 1,190 23 1,027 25 1,111 15 
222Rn 1,00013 26 1,115 24 1,175 12 1,095 19 1,126 28 1,047 18 1,125 11 

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 

 

Potenciálne toxické prvky sa na základe hodnoty koeficientu senzitivity umiestnili až 

v druhej polovici sledovaných parametrov. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že ingescia 

z podzemnej/pitnej vody má oveľa väčší význam na ľudské zdravie ako ingescia z pôdy, resp. 

z miestneho potravinového reťazca. 

Obdobnú situáciu sme pozorovali pri výpočtoch ANN pre ZI a DOZ. Indikátor DOZ 

možno považovať za najreprezentatívnejší ZI, odrážajú sa v ňom všetky úmrtia. Čím je menej 

úmrtí na jednotlivé ochorenia, tým je ľudský život dlhší. V prípade podzemnej vody (tab. 7) 
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sú najvplyvnejšie prvky na DOZ jednoznačne Ca, Mg a tvrdosť vody a PTP sú úplne bez 

vplyvu. Koeficient senzitivity pre PTP je rádovo na úrovni 1,000-násobku. Potenciálne 

toxické prvky sú približne až o tri rády menej vplyvné ako Ca a Mg. V prípade výpočtov 

ANN pre DOZ verzus pôda (tab. 8) vidíme, že najvplyvnejší PTP je As (13. v poradí medzi 

hodnotenými prvkami), avšak s veľmi nízkou hodnotou koeficientu sr 1,0006. Nevyčlenili sa 

žiadne vplyvné prvky – ani PTP ani makroprvky. 

 

Tab. 11. Výsledky výpočtov ANN – priemerné hodnoty koeficientu citlivosti a poradie vplyvu pre 14 ZI v 

kontaminovaných a nekontaminovaných oblastiach spolu 

Podzemná voda Pôda 

Parameter 
1 2 

Parameter 
1 2 

sr P sr P sr P sr P 

pH 1,001 32 32 1,006 19 26 Al 1,256 20 18 1,270 64 27 

MIN 1,399 91 4 1,646 20 5 As 1,288 49 14 1,244 49 29 

ChSKMn 1,014 20 16 1,021 41 15 B 1,207 19 21 1,402 61 15 

(Ca + Mg) 5,944 95 1 24,038 98 1 Ba 1,132 77 31 1,152 95 32 

Li 1,009 89 19 1,006 79 22 Be 1,415 12 5 1,119 91 34 

Na 1,098 63 6 1,030 36 12 Bi 1,319 04 9 1,507 94 6 

K 1,004 11 27 1,006 29 25 Ca 1,369 90 8 1,547 71 4 

Ca 4,281 91 2 16,642 88 2 Cd 1,304 50 12 1,461 06 9 

Mg 2,866 94 3 8,273 17 3 Ce 1,287 45 15 1,299 46 22 

Sr 1,012 79 17 1,002 41 33 Co 1,172 05 25 1,400 94 16 

Fe 1,043 09 11 1,033 25 11 Cr 1,391 62 6 1,299 05 23 

Mn 1,061 68 8 1,001 50 34 Cu 1,211 13 20 1,437 21 12 

NH4 1,003 73 28 1,005 11 27 F 1,239 61 19 1,283 85 26 

Fe 1,017 90 15 1,007 78 20 Fe 1,098 97 33 1,648 34 1 

Cl 1,008 67 21 1,222 02 6 Kg 1,169 46 26 1,385 59 18 

SO4 1,062 01 7 1,126 96 7 K 1,423 14 4 1,460 91 10 

NO2 1,030 81 13 1,001 47 35 Mg 1,284 99 16 1,547 17 5 

NO3 1,019 56 14 1,021 86 14 Mn 1,317 51 10 1,284 35 25 

PO4 1,001 28 33 1,056 01 9 Mo 1,135 51 30 1,311 68 21 

HCO3 1,316 66 5 2,059 14 4 Na 1,431 04 2 1,202 37 31 

SiO2 1,046 98 10 1,062 98 8 Ni 1,204 68 22 1,359 16 20 

Cr 1,008 15 22 1,012 16 18 P 1,188 21 23 1,366 74 19 

Cu 1,009 80 20 1,009 47 19 Pb 1,048 46 34 1,614 89 2 

Zn 1,033 70 12 1,006 75 23 Sb 1,162 83 27 1,409 67 14 

As 1,004 57 24 1,006 40 24 Se 1,424 03 3 1,462 37 8 

Cd 1,004 48 25 1,007 55 21 Sn 1,120 62 32 1,243 31 30 

Se 1,003 49 29 1,002 96 31 Sr 1,313 00 11 1,150 21 33 

Pb 1,010 45 18 1,004 11 28 V 1,146 24 28 1,558 95 3 

Hg 1,000 92 34 1,002 46 32 W 1,281 32 17 1,460 89 11 

Ba 1,051 94 9 1,014 42 17 Zn 1,294 35 13 1,396 94 17 

Al 1,001 52 31 1,027 11 13 pHH2O 1,459 32 1 1,246 64 28 

Sb 1,004 38 26 1,004 00 29 pHHCl 1,390 15 7 1,287 89 24 
222Rn 0,999 29 35 1,052 84 10 karbonáty 1,179 59 24 1,425 52 13 
226Ra 1,004 66 23 1,003 81 30 222Rn 1,145 30 29 1,493 81 7 

U 1,001 54 30 1,016 16 16 
     

Pozn.: sr – koeficient citlivosti, P – poradie vplyvu, 1 – kontaminovaná oblasť, 2 – nekontaminovaná oblasť 
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Pri sledovaní vplyvu PTP v HBO aj v kontaminovaných aj v nekontaminovaných 

oblastiach (tab. 9 a 10) vidíme, že hodnoty sr sú prakticky pre všetky sledované prvky veľmi 

podobné aj v prípade podzemnej vody aj pôdy. Pohybujú sa v pomerne úzkom intervale 1,05 

– 1,20 bez výraznejšej diferenciácie pre jednotlivé prvky. Napríklad hodnota sr pre As v pôde 

je v oblasti Stredoslovenských vulkanitov v kontaminovanej oblasti 1,097 (poradie vplyvu 17) 

a v nekontaminovanej oblasti 1,235 (poradie vplyvu 1). Podobne hodnota sr pre As v oblasti 

Slovenského rudohoria je v kontaminovanej oblasti 1,093 (poradie vplyvu 21) 

a v nekontaminovanej oblasti je 1,59 (poradie vplyvu 7). Čiže väčší vplyv má As na ľudské 

zdravie v nekontaminovaných oblastiach, kde je jeho obsah nižší ako v kontaminovaných 

oblastiach. Obdobná situácia je aj v iných PTP. Týmto výsledkom nie je možné prikladať 

veľkú váhu a je možné ich považovať len za stochastické nie kauzálne. Taktiež dokazujú 

skutočnosť, že PTP v HBO nemajú žiadny pozorovateľný vplyv na ľudské zdravie. 

Rovnaké výsledky sme zaznamenali, aj keď sme hodnotili všetky tri banské oblasti spolu 

(tab. 11). V prípade podzemnej vody jednoznačne najvplyvnejšie prvky na ľudské zdravie sú 

Ca a Mg a tvrdosť vody. Potenciálne toxické prvky sú s veľmi malým vplyvom. Hodnoty sr 

pre PTP sa pohybujú len na úrovni 1,0-násobku, teda sú až o tri rády nižšie než Ca, Mg 

a tvrdosť vody aj v kontaminovaných aj v nekontaminovaných oblastiach. V prípade pôdy pre 

všetky tri HBO spolu v kontaminovaných oblastiach sú najvplyvnejšie makroprvky/parametre 

(pHH2O, Na, Se, K) a PTP majú oveľa menší vplyv. Napríklad As (poradie vplyvu 14), Cd 

(poradie vplyvu 12), Cu (poradie vplyvu 20) a Sb (poradie vplyvu 27). Ako najvplyvnejšie 

prvky v pôde v nekontaminovaných oblastiach boli určené Fe, Pb, V a Ca.  

Z uvedeného je zrejmé, že chemické prvky v pôde majú v rôznych súboroch rôzny vplyv 

a nevykazujú žiadnu závislosť. Tieto vypočítané vzťahy pre pôdu považujeme len za 

stochastické a nie je žiadna kauzálna závislosť medzi obsahom PTP v pôde a v HBO a ZI. 

Existujú tri hlavné cesty vstupu chemických prvkov (vrátane PTP) do ľudského 

organizmu, a to: ingescia, inhalácia a dermálny kontakt (18). V našich podmienkach má určite 

najväčší význam ingescia a predstavuje rozhodujúcu cestu vstupu chemických prvkov do 

ľudského organizmu. Chemické prvky vrátane PTP vstupujú do ľudského organizmu hlavne 

pitnou vodou a potravou.  

Zatiaľ čo v prípade podzemnej vody (na Slovensku sa podzemná voda podieľa na 90 % 

pôvodu pitnej vody), obyvatelia pijú prevažne pravidelne rovnakú pitnú vodu s rovnakým 

obsahom chemickým prvkov, až kým sa nepresťahujú. Podiel balenej vody a nealkoholických 

nápojov predstavuje približne 20 % (OECD, 2013). V prípade pôdy a potravinového reťazca 

je to zásadne odlišné. Potrava má v súčasnosti globálny charakter a ľudia prakticky vôbec 

nekonzumujú potravu získanú z miesta, kde žijú. Situáciu v prípade prestupu chemických 

prvkov z pôdy do potravinového reťazca ďalej veľmi výrazne ovplyvňuje forma výskytu PTP 

(špeciácie) a ich bioprístupnosť. Podiel bioprístupných PTP sa na Slovensku pohybuje 

väčšinou len v rozpätí 4 – 20 % (7). Z hodnoteného je zrejmé, že len menšia časť PTP 

prechádza z pôdy do potravinového reťazca. 



32 

 

Vo viacerých oblastiach Slovenskej republiky, napr. oblasť Spišsko-gemerského 

rudohoria (Zlatá Idka) a v oblasti Hornej Nitry sa potvrdilo, že PTP prestupujú do 

potravinového reťazca (miestne pestovaná zelenina) a aj do biologických materiálov ľudí: 

vlasy, nechty, krv a moč (19). V ľudských tkanivách a tekutinách sa zistili ich obsahy (As, 

Sb) nad zavedené limity. Napriek tomu nie je zdravotný stav v týchto oblastiach zhoršený 

v porovnaní s referenčnými oblasťami. Možno čiastočným vysvetlením tejto situácie by bola 

skutočnosť, že obyvatelia sa postupne adaptujú na zvýšený obsah PTP v životnom prostredí. 

Keď porovnáme obsah PTP v hodnotách troch HBO so známymi svetovými 

kontaminovanými oblasťami, v ktorých zvýšený obsah PTP výrazne negatívne vplýva na 

zdravie ľudí: napr. Bangladéš, India, Nepál, Čína, Taiwan, Bengálsko a iné (17), musíme 

skonštatovať, že obsah PTP na Slovensku je výrazne nižší, väčšinou o 1 – 2 rády. Napríklad 

obsah As v podzemnej/pitnej vode v Bangladéši vo väčšine prípadov prevyšuje 50 µg . l-1, 

kým na Slovensku je obsah As výrazne nižší, v priemere len okolo 0,01 µg . l-1 (20). 

Podotýkame však, že na území SR ľudia podzemnú vodu s obsahom nad limitnú hodnotu 

pitnej vody nepoužívajú na pitné účely. Obdobná situácia je aj v prípade ďalších PTP.  

Je skutočnosťou, že obsah PTP prevyšuje v HBO v pôde zavedené limitné hodnoty 

slovenských a WHO štandardov pre zdravé neznečistené životné prostredie. Ich obsah však 

nie je taký vysoký, aby spôsoboval pozorovateľné zdravotné problémy. Aj v týchto 

kontaminovaných oblastiach celkové geochemické pozadie, hlavne obsah esenciálnych 

makroprvkov (Ca, Mg) v rozhodujúcej miere vplýva na zdravotný stav obyvateľstva a 

pravdepodobne oveľa viac ako obsah PTP. 

 

Záver 

Hlavným cieľom predkladaného príspevku bolo overiť vplyv PTP v podzemnej vode a 

v pôde na ľudské zdravie. Sledovali sme ich vplyv na celoslovenskej úrovni a aj v troch 

kontaminovaných HBO. Nezistili sme žiadny regionálne pozorovateľný negatívny vplyv PTP 

v podzemnej vode a pôde na ľudské zdravie, ako na celoslovenskej úrovni, tak aj v troch 

kontaminovaných HBO. V žiadnom prípade však nechceme znižovať alebo podceňovať 

negatívne účinky PTP na ľudské zdravie v individuálnych prípadoch, keď ľudia pravidelne 

pijú kontaminovanú podzemnú vodu, alebo v zvýšenej miere konzumujú potraviny 

dopestované na vysoko kontaminovanej pôde. Úroveň kontaminácie podzemnej vody a pôdy 

na Slovensku je však výrazne nižšia než úroveň svetových kontaminovaných oblastí, napr. 

Bangladéš, India, Nepál, Čína, Taiwan a podobne (17), kde sa jednoznačne preukázal 

negatívny vplyv PTP na ľudské zdravie. Z troch podrobne sledovaných HBO je v dvoch 

kontaminovaných oblastiach zdravotný stav obyvateľov plne porovnateľný s referenčnými 

(nekontaminovanými) oblasťami a v jednej oblasti je dokonca lepší. Myslíme si, že pri tejto 

skutočnosti zohráva hlavnú úlohu podzemná/pitná voda. Pokiaľ sa podzemná/pitná voda 

v týchto oblastiach so zvýšeným obsahom PTP v životnom prostredí nepoužíva na pitné 

účely, zrejme miestnemu obyvateľstvu aj v kontaminovaných HBO hrozí oveľa menšie 

zdravotné riziko, ako sa doteraz všeobecne uvádzalo. 
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Významnou formou regenerácie síl človeka je rekreácia pri vode. Okrem pozitívnych 

dopadov môže mať kúpanie aj nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Najväčšie riziko 

predstavuje kvalita vody pri vystavení sa jej pôsobeniu pri plávaní, resp. po jej požití, s 

ktorým sú úzko späté nákazy patogénnymi organizmami voľne žijúcimi v rekreačných 

vodách, ako sú vírusy, baktérie, prvoky a huby. Ľudské zdravie pri kúpaní môžu ďalej 

ovplyvňovať fyzické nebezpečenstvá, ktoré vedú k zraneniu alebo utopeniu, ďalej chlad, 

teplo, slnečné žiarenie, cyanobaktérie a riasy vrátane toxínov, chemické a fyzikálne látky, a 

tiež prítomnosť nebezpečných vodných organizmov (1). 

Existencia rôznorodých typov nebezpečenstiev v rekreačnom vodnom prostredí naznačuje 

potrebu pochopenia ich významu pre zdravie ľudí. Postupným nárastom obsahu živín vo 

vode, predovšetkým obsahu dusíka a fosforu, dochádza k zmenám v jej kvalite. Tento proces 

označovaný ako eutrofizácia prebieha buď prirodzeným spôsobom alebo ho urýchľuje 

antropogénna činnosť (splachy z poľnohospodárskych pôd, odpadové vody z priemyslu a 

domácností a pod.). Vo vode sa zvyšuje primárna produkcia fytoplanktónu, t. j. cyanobaktérií 

a rias, ktoré následne môžu tvoriť makroskopický vodný kvet. Existuje množstvo dôkazov o 

poškodeniach ľudského zdravia, ktoré súvisia s premnožením cyanobaktérií vo vode.  

Cyanobaktérie (sinice) sú najjednoduchšie mikroskopické autotrofné organizmy, ktoré sa 

nachádzajú takmer vo všetkých biotopoch, vrátane vodných prostredí. Produkujú širokú škálu 

látok, ktorými môžu ovplyvňovať svoje okolie – oligosacharidy, organické kyseliny, peptidy, 

hormóny, enzýmy, antibiotiká, polysacharidy, ale aj rôzne pachy, pachute a hlavne 

cyanotoxíny. Medzi najznámejšie cyanotoxíny patria mikrocystíny, neurotoxíny, ako sú 

anatoxíny a saxitoxíny, cylindrospermopsín a lipopolysacharidy. V miernom podnebí je 

dominancia cyanobaktérií najvýraznejšia práve počas letných mesiacov, čo sa zhoduje s 

obdobím, keď je využívanie rekreačných vôd najintenzívnejšie. Pri plávaní vo vode s 

cyanotoxínmi môže dôjsť k podráždeniu pokožky, slizníc a očí, alebo po jej požití k 

zvracaniu, k hnačkovým ochoreniam a pri dlhodobom pôsobení aj k poškodeniu obličiek a 

vzniku rakoviny. Sú známe aj otravy teplokrvných živočíchov, najmä psov, vtákov a 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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hovädzieho dobytka, ktoré sa z vody so sinicami napili. Zdokumentované prípady o 

negatívnych vplyvoch na ľudské zdravie existujú iba pre cyanobaktérie, pre sladkovodné riasy 

nie sú dostupné (1).  

Ďalším významným nebezpečenstvom je kontaminácia rekreačných vôd chemickými 

látkami. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že riziká vyplývajúce z chemickej 

kontaminácie, okrem toxínov produkovaných cyanobaktériami a riasami, sú oveľa menšie ako 

potenciálne riziká vyplývajúce z iných nebezpečenstiev. Pri bežnom spôsobe využívania 

rekreačných vôd je totiž nepravdepodobné, že používatelia prídu do styku s takými vysokými 

koncentráciami kontaminantov vo vodách, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky pri jednej 

alebo opakovanej expozícií. Nebezpečenstvá vyplývajúce z chemickej kontaminácie závisia 

predovšetkým od konkrétnych podmienok v posudzovanej lokalite. Preto je potrebné vždy 

dôkladne poznať zdroje chemického nebezpečenstva, posúdiť všetky potenciálne riziká pre 

ľudské zdravie, vykonávať kontrolu a riadenie kontaminantov, aby mali rekreanti pri kúpaní 

zabezpečenú osobnú bezpečnosť (1).  

V našich zemepisných podmienkach sa na rekreačné účely využívajú prírodné lokality 

ako jazerá, hradené vodné nádrže alebo časti vodných tokov. Základnou podmienkou ich 

rozvoja je kvalitná, zdravotne vyhovujúca voda a zdravé životné prostredie. Monitorovanie a 

kontrola kvality vody na kúpanie hrá dôležitú úlohu v preventívnej ochrane zdravia 

obyvateľstva a spadá plne do kompetencie rezortu zdravotníctva. Keďže existencia 

zdravotných rizík z kúpania sa vo vode s premnoženými cyanobaktériami, resp. z 

kontaminácie chemickými látkami je závažný hygienický problém, Národné referenčné 

centrum (NRC) pre ekotoxikológiu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 

Bratislave (ÚVZ SR) začalo v roku 2000 stanovovať akútnu toxicitu vôd s použitím 

skríningových ekotoxikologických testov na organizmoch Thamnocephalus platyurus a 

Artemia franciscana. Získané výsledky z monitorovania ekotoxicity vôd prírodných 

rekreačných lokalít v SR boli zosumarizované, vyhodnotené a následne bol podaný návrh 

pridať k predpísaným ukazovateľom kontroly kvality prírodných rekreačných vôd pri 

premnožení cyanobaktérií aj ukazovateľ akútna ekotoxicita. V príspevku sú prezentované 

výsledky sledovania akútnej ekotoxicity vôd vo vybraných prírodných rekreačných lokalitách 

v SR v období rokov 2002 – 2018. 

Legislatíva 

Významný medzník z hľadiska uplatnenia ekotoxikológie vo verejnom zdravotníctve 

predstavovala vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z. z o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu 

kvality vody na kúpanie a na kúpaliskách. Bol to prvý legislatívny rámec, ktorý predpisoval 

výkon skúšok akútnej ekotoxicity pre vodu na kúpanie. Ukazovateľ ekotoxicita akútna 

(symbol Tox-a) bol v predpise uvedený s medznou hodnotou 30 % účinku a frekvenciou 

vyšetrovania vzoriek vody pri podozrení na prítomnosť látky. Na zisťovanie akútnej 

ekotoxicity vyhláška predpisovala používanie testov toxicity na všetky tri trofické úrovne 

(producenty, konzumenty, deštruenty), pričom pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného 

kvetu sa musel ako jeden z testovacích organizmov použiť Thamnocephalus platyurus. Ak 

voda nespĺňala požiadavky na kvalitu vody na kúpanie, vrátane ukazovateľa akútna 
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ekotoxicita, orgán na ochranu zdravia nariadil prevádzkovateľovi opatrenia, o. i. aj označiť 

danú lokalitu varovným upozornením, že „voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných 

dôvodov“ (2). 

V roku 2006 bola prijatá nová smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 

15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušila smernica 

76/160/EHS. Za účelom zachovania, chránenia a zlepšenia kvality životného prostredia a 

ochrany ľudského zdravia zaviedla ustanovenia na monitorovanie a klasifikáciu kvality vody 

určenej na kúpanie, riadenie kvality vody určenej na kúpanie a poskytovanie informácií 

verejnosti o kvalite vody určenej na kúpanie. Smernica v článku 2 v bode 12 definuje pojem 

premnoženie sa cyanobaktérií ako akumuláciu cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo 

peny. V článku 8 Ohrozenia cyanobaktériami v bode 1 ďalej predpisuje, že „ak z profilu vody 

určenej na kúpanie vyplýva možnosť premnoženia sa cyanobaktérií, vykoná sa vhodné 

monitorovanie s cieľom umožniť včasné zistenie ohrození zdravia“. Ďalej sa v bode 2 uvádza, 

že „pri objavení premnoženia sa cyanobaktérií a zistení alebo predpoklade ohrozenia zdravia 

sa okamžite prijmú vhodné opatrenia riadenia s cieľom zabrániť vystaveniu nebezpečenstvu, 

vrátane informovania verejnosti“ (3). Smernica neurčuje spôsob monitorovania premnoženia 

siníc, resp. spôsob zisťovania ohrozenia zdravia vyplývajúceho z ich premnoženia.  

V súčasnosti na Slovensku sleduje kvalitu vody na kúpanie z najvýznamnejších 

prírodných vodných rekreačných lokalít ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. Základné pojmy v oblasti vody na kúpanie definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (4). Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných 

kúpaliskách podrobne upravuje vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu 

vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, 

priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (5). Problematikou 

vody určenej na kúpanie sa podrobne zaoberá vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o 

požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2013 Z. z. (6).  

Platná slovenská legislatíva úplne transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 

2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie a v súlade s aktuálnym stavom 

vedeckých a technických poznatkov dôsledne rieši premnoženie cyanobaktérií a zisťovanie 

možností ohrozenia zdravia. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. v prílohe č. 4 upravuje 

vizuálnu kontrolu, monitorovanie a hodnotenie kvality premnoženia cyanobaktérií vo vode 

určenej na kúpanie. Vo vyhláške sa uvádza, že ukazovateľ akútna ekotoxicita sa vyšetruje vo 

vode a v biomase cyanobaktérií pri pozorovateľnom, resp. hojnom až masovom premnožení 

cyanobaktérií, alebo ak počet dosiahne 20 000 – 100 000 buniek/ml, resp. obsah chlorofylu je 

10 až 50 µg/l; alebo počet cyanobaktérií je väčší ako 100 000 buniek/ml alebo obsah 

chlorofylu a je vyšší ako 50 µg/l. Legislatíva ďalej predpisuje na ekotoxikologické skúšky 

použitie troch trofických úrovní (producenty, konzumenty, deštruenty), a ako jeden skúšobný 

organizmus sa musí použiť Thamnocephalus platyurus. Hodnotí sa akútna ekotoxicita vody a 

biomasy cyanobaktérií. Ak ukazovateľ akútna ekotoxicita dosiahne pri premnožení 



37 

 

cyanobaktérií hodnotu väčšiu ako 30 % účinku, voda určená na kúpanie má nevyhovujúcu 

kvalitu.  

 

Materiál a metódy 

Odbery vzoriek vôd z rekreačných lokalít sa vykonávali podľa STN EN ISO 5667-1, 3, 

16, STN ISO-4 a STN 75 7715 (7, 8, 9, 10, 11). NRC pre ekotoxikológiu a NRC pre 

hydrobiológiu ÚVZ SR každoročne vypracovali pokyny na odbery vzoriek z vôd určených na 

kúpanie, z prírodných kúpalísk a biokúpalísk a na stanovenie biologických a 

ekotoxikologických ukazovateľov pre príslušnú kúpaciu sezónu (spravidla pre obdobie od 15. 

júna do 15. septembra). 

Stanovenia ukazovateľa akútna ekotoxicita vo vodách z prírodných rekreačných lokalít sa 

v rámci Slovenskej republiky vykonávalo v NRC pre ekotoxikológiu ÚVZ SR. Na 

ekotoxikologické skúšky vôd sa použili tri trofické úrovne organizmov (producenty, 

konzumenty, deštruenty), z toho jeden zo skúšobných organizmov bol Thamnocephalus 

platyurus. Stanovenie ukazovateľa akútna ekotoxicita sa vykonávalo štandardizovanými 

metódami so skúšobnými organizmami: producent – riasa Desmodesmus subspicatus, resp. 

rastlina Sinapis alba, konzument – kôrovec Thamnocephalus platyurus a baktéria Vibrio 

fischeri – deštruent (12, 13, 14, 15). Ekotoxikologické skúšky vôd sa vykonávali ako limitné, 

tzn. hodnotila sa jedna najvyššia možná koncentrácia vzoriek a výsledok bol vyjadrený ako 

percento inhibície/stimulácie rastu rias, koreňa vyššej rastliny, bioluminiscencie baktérií, resp. 

mortality kôrovca. Výsledky dosiahnuté vo vzorkách sa porovnávali s výsledkami zistenými v 

kontrole. Akútna ekotoxicita sa hodnotila podľa predpisov určených pre vody z prírodných 

kúpalísk a pre vody určené na kúpanie, v ktorých je pre tento ukazovateľ stanovená limitná 

hodnota 30 % účinku na skúšobné organizmy. Výsledky získané počas monitorovania sa 

považovali za pozitívne vtedy, ak percento inhibície, príp. mortality skúšobných organizmov 

bolo väčšie ako 30 % v porovnaní s kontrolou. Keďže odpoveď troch skúšobných organizmov 

na prítomnosť toxických látok nemusí byť vždy jednotná, pri záverečnom vyhodnocovaní 

výsledkov sa bral vždy do úvahy výsledok pre najcitlivejší skúšobný organizmus. Konečný 

výsledok stanovenia akútnej ekotoxicity sa hodnotil ako nevyhovujúci, ak aspoň jedna z 

limitných hodnôt z troch skúšobných organizmov bola > 30 % účinku. Všetky metódy 

stanovenia akútnej ekotoxicity sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.  

 

Výsledky a diskusia 

Za obdobie rokov 2002 až 2018 bolo vyšetrených celkovo 181 vzoriek vôd z vybraných 

prírodných rekreačných lokalít v SR. Počty vyšetrovaných vzoriek prírodných vôd na kúpanie 

za roky 2002 – 2018 sú uvedené na obr. 1.  

Pre hodnotenie kvality vody na kúpanie pri premnožení cyanobaktérií podľa legislatívy 

platí, že voda určená na kúpanie má nevyhovujúcu kvalitu z hľadiska premnoženia 

cyanobaktérií, ak: 
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a) premnoženie pri ich vizuálnej kontrole dosahuje hojný až masový stupeň, čo znamená, 

že vo vodnom stĺpci je rozptýlené a na hladine je nahromadené väčšie množstvo voľným 

okom viditeľných vločiek alebo zhlukov kolónií cyanobaktérií; vyskytuje sa vodný kvet; na 

brehu môže byť naplavené väčšie množstvo zeleného kašovitého materiálu a priehľadnosť 

vody je menšia ako 1 meter, alebo  

b) najmenej jeden laboratórny ukazovateľ dosahuje hodnoty – cyanobaktérie viac ako 100 

000 buniek/ml vody, chlorofyl a viac ako 50 µg/l a akútna ekotoxicita viac ako 30 % účinku. 

 

Obr. 1. Počty vyšetrovaných vzoriek prírodných vôd na kúpanie za roky 2002 – 2018 

 

Výsledky hodnotenia akútnej ekotoxicity prírodných vôd na kúpanie za roky 2002 – 2018 

sú uvedené na obr. 2. Z hodnotenia výsledkov akútnej ekotoxicity vyplýva, že 54 % vzoriek 

vyhovuje, t. j. spĺňa kritériá dané platným legislatívnym predpisom. V 46 % vyšetrovaných 

vzoriek sa zistil viac ako 30 % účinok aspoň na jeden z troch použitých skúšobných 

organizmov, t.j. vzorky nevyhoveli predpísaným požiadavkám. 

 

 

Obr. 2. Výsledky hodnotenia ekotoxicity prírodných vôd na kúpanie za roky 2002 – 2018 
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Podľa údajov z Informačného systému o kvalite vody na kúpanie sa na Slovensku kvalita 

vody monitoruje podľa platnej legislatívy každoročne približne na 80 prírodných vodných 

plochách. Ich počet sa každoročne mení v súvislosti so stavom kúpalísk, v závislosti od 

počasia, ale aj vzhľadom na záujem verejnosti a prevádzkovateľov (16). Verejnosť dostáva 

príslušné informácie o výsledkoch monitorovania kvality vody na kúpanie a opatreniach pri 

riadení rizika. Cieľom je predchádzať ohrozeniu zdravia, najmä v kontexte predvídateľného 

krátkodobého alebo mimoriadneho znečistenia, ku ktorým patrí aj nebezpečenstvo z 

premnoženia cyanobaktérií a prítomnosti ich toxínov. Vo väčšine prípadov ale nestačí 

identifikácia cyanobaktérií na zistenie, či sú alebo nie sú toxické, pretože toxicita kmeňov 

patriacich k rovnakému druhu sa môže významne líšiť (1). Potrebné je vziať do úvahy aj to, 

že cyanotoxíny sú veľmi rozmanitou skupinou látok s hepatotoxickými, neurotoxickými, 

karcinogénnymi a ďalšími nežiaducimi účinkami na zdravie človeka. Pre rutinný monitoring 

výskytu nebezpečných látok vo vodách na kúpanie sa preto vybrali ekotoxikologické skúšky 

ako typické skríningové testy, ktoré bez poznania zloženia a koncentrácie testovaných látok 

vo vzorkách zachytávajú ich celkové toxické účinky. 

Celkové výsledky stanovenia akútnej ekotoxicity vôd z prírodných rekreačných lokalít za 

roky 2002 – 2018 prezentované v tomto príspevku ukázali, že približne v polovici 

vyšetrovaných vzoriek bol zaznamenaný pozitívny účinok aspoň na jeden skúšobný 

organizmus. Vzhľadom na to, že išlo o vzorky vôd odobratých pri pozorovateľnom alebo 

hojnom až masovom premnožení cyanobaktérií vo vodnom stĺpci alebo v mieste odberu sa 

vyskytoval tzv. vodný kvet, je možné konštatovať, že za zistenú akútnu ekotoxicitu 

nevyhovujúcich vzoriek prednostne zodpovedajú látky, ktoré produkujú cyanobaktérie.  

 

Záver 

Získané výsledky skúšok ekotoxicity potvrdzujú, že pri hromadnom rozvoji cyanobaktérií 

vo vodách na prírodných rekreačných lokalitách existuje potenciálne nebezpečenstvo 

ohrozenia zdravia ľudí. Výsledky poukazujú aj na vhodnosť ekotoxikologických skúšok na 

skríningové testovanie a posudzovanie kvality vody na kúpanie v súvislosti s premnožením 

cyanobaktérií. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Podle posledních poznatků jsou expozice frakcím PM10 a PM2,5 spojovány se zvýšením 

úmrtnosti a nemocnosti (krátkodobé expozice PM10 ve vztahu k nemocnosti z respiračních 

příčin, krátkodobé expozice PM2,5 ve vztahu ke kardiovaskulární úmrtnosti a nemocnosti) (1, 

2, 3). Vztah krátkodobých expozic PM10 a hospitalizací z respiračních příčin byl potvrzen i 

studií v Ostravě (4). V roce 2018 byl zahájen projekt TA ČR Validace vztahu koncentrací 

PM10, PM2,5 a PM1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR, v jehož rámci jsou 

analyzovány úmrtnosti a akutní hospitalizace z kardiovaskulárních a respiračních příčin v 

Ostravě a také v okrese Karviná za období 2013 – 2019 (5, 6). 

Cílem předkládané analýzy je popis koncentrací frakcí PM10 a PM2,5 v Ostravě a Karviné 

za období 2013 – 2016, které jsou průběžnými výsledky měření ovzduší na měřicích stanicích 

v obou okresech a zároveň základem pro výpočet celkové expozice obyvatel okresů pro 

analýzy vztahu k denní úmrtnosti. 

 

Metodika 

Za období 2013 – 2016 byla dostupná data z měření Zdravotního ústavu (ZÚ) a Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zkompletována v databázích pro jednotlivé 

sledované škodliviny PM10, PM2,5 a PM1, byla provedena kontrola a čištění dat. Hodnoty PM1 

z důvodu malého počtu měření prozatím nejsou součástí analýz. 

Shromážděná data byla analyzována podle základních charakteristik (počtu měření 

v daném roce, průměru, mediánu, minimálních/maximálních hodnot a IQR; interkvartilové 

rozpětí 25. – 75. percentil). Výběr měřicích stanic do finálních analýz vztahů se zdravotními 

ukazateli byl proveden tak, aby naměřené hodnoty reprezentovaly jak zátěž hodnoceného 
                                                           
1 Projekt TH03030195 „Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně 

zatížené oblasti ČR“ je řešen s finanční podporou TA ČR. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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území, tak i dotčeného obyvatelstva. Na základě těchto hledisek byly postupně eliminovány 

měřicí stanice v obou okresech. Výsledný výběr měřicích stanic prezentuje obr. 1. 

 
Obr. 1. Umístění měřicích stanic v dotčeném území  

(kódy měřicích stanic podle ISKO ČHMÚ; http://portal.chmi.cz/) 

 

Základní kritéria vedoucí k zařazení/vyřazení měřicí stanice do výpočtu expozice 

obyvatelstva: 

 úplnost měření v každém roce sledovaného období; vyřazeny stanice – Bohumín (TBOU), 

Rychvald (TRYC), Karviná ZÚ (TKAO) 

 nepřetržité měření ve stejném místě; vyřazení stanice Nová Ves (TONV) 

 atypické klimatické podmínky lokality; důvod vyřazení stanice Věřňovice (TVER) 

 účelové umístění měřicí stanice v hot-spotu; vyřazení stanice Fifejdy1 – laguny 

OSTRAMO, stanice Poruba (TOPD), stanice Radvanice (TORE) 

V rámci sběru dat o ovzduší byly zakoupeny modely PM10 pro topnou a netopnou sezónu 

(obr. 2 a 3). Tyto podklady budou použity pro stanovení expozice při analýze vztahu PM10 a 

hospitalizací. 

 

Výsledky 

Dostupná data byla sumarizována v tabulkách (tab. 1 – 4) s uvedením aritmetických 

průměrů, mediánů a rozpětí min/max hodnot měřených koncentrací škodlivin v jednotlivých 

letech. Na všech 5 stanicích vybraných k reprezentování zátěže obyvatel Ostravy byly 

v období 2013 – 2016 zaznamenány snižující se průměrné roční koncentrace PM10 na všech 
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stanicích (tab. 1), což dokládají i hodnoty prezentované v grafu obr. 4. V okrese Karviná je 

zátěž obyvatelstva stanovena na základě hodnot PM10 ze tří měřicích stanic (tab. 2), rovněž 

v Karviné dochází v průběhu sledovaného období k postupnému poklesu úrovně znečištění 

PM10. Podobnou distribuci koncentrací v jednotlivých úrovních znečištění PM10 v průběhu 

sledovaného období dokládají i hodnoty prezentované pro Ostravu i Karvinou na obr. 4. 

 
Obr. 2. Izokoncentrační plochy PM10 v zájmovém území – netopná sezóna 2015 

 

 
Obr. 3. Izokoncentrační plochy PM10 v zájmovém území – topná sezóna 2015 
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Ke stanovení zátěže obyvatelstva PM2,5 v Ostravě byly vybrány 2 stanice ČHMÚ na 

území města, kde se v období 2013 – 2016 kontinuálně měřily koncentrace této frakce prachu 

(tab. 3). Stejně jako u PM10 je patrný klesající trend hodnot koncentrací PM2,5. V okrese 

Karviná není k dispozici měření PM2,5 na jedné stanici v průběhu období 4 let 2013 – 2016, 

proto byly upřednostněny hodnoty měření ze 3 měřicích stanic za období 2015 – 2016 (tab. 

4), na nichž pokračuje měření i v dalších letech. Koncentrace PM2,5 jsou v roce 2016 nižší ve 

srovnání s rokem 2015. 

 
Tab. 1. Sumární hodnocení PM10 (µg/m3) v okrese Ostrava za období 2013 – 2016 

Okres stanice  zdroj PM10 (µg/m3) 2013 2014 2015 2016 

Ostrava – průměr 

pro celý okres 
  

počet 365 365 365 366 

průměr 40,8 38,2 32,0 29,5 

medián 32,1 30,9 27,0 24,6 

min. – max. 9 – 193 11 – 183 7 – 104 8 – 134 

OV Fifejdy ČHMÚ 

počet 364 364 357 364 

průměr 40,8 38,5 33,9 30,2 

medián 31,9 32,5 29,3 25,4 

min. – max. 6 – 223 7 – 194 5 – 153 3 – 184 

OV 
Mariánské 

Hory 
ZÚ 

počet 364 356 360 365 

průměr 38,6 37,6 31,5 27,4 

medián 31,0 31,0 26,0 23,0 

min. – max. 6 – 209 5 – 188 3 – 126 3 – 188 

OV 
Radvanice 

OZO 
ČHMÚ 

počet 354 361 360 362 

průměr 43,4 39,9 33,6 33,5 

medián 33,0 32,0 27,0 27,0 

min. – max. 7 – 224 7 – 249 7 – 172 5 – 206 

OV Zábřeh ČHMÚ 

počet 365 364 352 365 

průměr 45,7 42,2 31,9 29,6 

medián 35,5 34,2 26,2 25,1 

min. – max. 5 – 239 6 – 201 5 – 121 3 – 199 

OV Poruba ČHMÚ 

počet 360 363 362 365 

průměr 35,5 33,4 29,1 27,1 

medián 26,5 25,8 25,3 22,8 

min. – max. 4 – 198 5 – 159 5 – 114 6 – 169 

 
Tab. 2. Sumární hodnocení PM10 (µg/m3) v okrese Karviná za období 2013 – 2016 

Okres stanice  zdroj PM10 (µg/m3) 2013 2014 2015 2016 

Karviná – průměr pro celý okres   

počet 365 365 365 366 

průměr 44,4 42,1 36,4 33,3 

medián 35,0 35,5 31,1 26,9 

min. – max. 6 – 229 7 – 245 6 – 128 4 – 226 

KA Český Těšín ČHMÚ 

počet 365 364 362 362 

průměr 44,9 43,3 36,5 32,9 

medián 35,2 37,0 31,1 26,6 

min. – max. 5 – 230 5 – 285 5 – 135 4 – 231 

KA Havířov ČHMÚ 

počet 358 359 363 364 

průměr 45,2 41,5 36,3 32,6 

medián 33,8 33,7 29,5 26,3 

min. – max. 6 – 219 7 – 263 6 – 132 4 – 233 

KA Karviná ČHMÚ 

počet 364 364 361 365 

průměr 43,5 41,6 36,7 33,9 

medián 34,7 33,6 30,8 27,6 

min. – max. 7 – 242 8 – 234 6 – 139 4 – 214 
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Tab. 3. Sumární hodnocení PM2,5 (µg/m3) v okrese Ostrava za období 2013 – 2016 

Okres stanice  zdroj PM2,5 (µg/m3) 2013 2014 2015 2016 

Ostrava – průměr pro celý okres   

počet 365 365 365 366 

průměr 31,0 28,1 24,1 22,9 

medián 22,3 21,7 19,5 18,9 

min. – max. 2 – 179 4 – 151 4 – 101 3 – 165 

OV Zábřeh ČHMÚ 

počet 365 365 363 363 

průměr 34,0 30,5 25,4 23,6 

medián 25,3 23,4 20,5 19,4 

min. – max. 3 – 182 4 – 166 3 – 104 2 – 179 

OV Poruba ČHMÚ 

počet 360 363 363 366 

průměr 28,1 25,8 22,7 22,2 

medián 20,0 18,9 17,8 18,1 

min. – max. 1 – 176 4 – 140 3 – 103 4 – 151 

 

 
Obr. 4. Grafické znázornění distribuce koncentrací PM10 v Ostravě a Karviné za období 2013 – 2016 

 

Tab. 4. Sumární hodnocení PM2,5 (µg/m3) v okrese Karviná za období 2013 – 2016 (v letech 2013 a 2014 nebylo 

měřeno) 

Okres stanice  zdroj PM2,5 (µg/m3) 2015 2016 

Karviná – průměr pro celý okres   

počet 213 366 

průměr 27,0 26,4 

medián 22,2 20,9 

min. – max. 4 – 106 4 – 179 

KA Český Těšín ČHMÚ 

počet 212 365 

průměr 27,7 26,1 

medián 22,9 20,3 

min. – max. 3 – 111 2 – 169 

KA Havířov ČHMÚ 

počet 183 365 

průměr 28,1 26,0 

medián 23,0 20,8 

min. – max. 4 – 108 4 – 178 

KA Karviná ČHMÚ 

počet 183 364 

průměr 28,8 27,1 

medián 24,2 20,8 

min. – max. 3 – 126 2 – 188 

 

 

  

0
5

1
0

1
5

2
0

%

0 50 100 150 200
PM10 (ug/m3)

Ostrava

0
5

1
0

1
5

2
0

%

0 50 100 150 200 250
PM10 (ug/m3)

Karviná



46 

 

Diskuze a závěr 

Vysoké hodnoty průměrných koncentrací PM10 a PM2,5 v roce 2013 (7) byly zřejmě 

ovlivněny meteorologickými podmínkami, kdy vlivem převládajících větrů z Polska a 

vysokým počtem dnů s nízkým prouděním došlo ke zhoršení rozptylových podmínek a 

navýšení koncentrací v topné sezóně (leden a únor). Naproti tomu v letech 2015 a 2016 (8, 9) 

převládaly na území obou okresů dobré rozptylové podmínky (85 % dnů s prouděním nad 0,5 

m/s) a mírná zima, což může být příčinou nižších koncentrací PM. 

Přes snížení emisí TZL (tuhé znečišťující látky) (8), u zdrojů primárních emisí TZL ještě 

stále převažují emise velkých průmyslových podniků (9), významných hutních komplexů 

společně s koksovnami a energetikou. Podíl na imisním zatížení celé aglomerace mají také 

emise z vytápění domácností, a to nejen z českých, ale také z polských zdrojů, zejména v 

příhraniční oblasti (9).  

Zodpovědné instituce se snaží zmírnit přetrvávající zátěž obyvatelstva znečištěným 

ovzduším pomocí programů revitalizace, výsadbou zeleně a programy pro zlepšení kvality 

ovzduší, např. kotlíkovými dotacemi. Zatím však v celkové skladbě zdrojů pro vytápění 

domácností nepřináší dotace takové změny, které by výrazněji snížily počet zastaralých 

spalovacích zařízení a nahradily je ekologicky šetrnějšími (9).  

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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VYHODNOCENÍ VZTAHU HODNOT PM10, PM2,5 A DENNÍCH ÚMRTNOSTÍ 

V OSTRAVĚ A KARVINÉ ZA OBDOBÍ 2013 – 20161  

 

 

H. Tomášková1,2, H. Šlachtová1,2, I. Tomášek1, P. Polaufová1, A. Šplíchalová1 

1Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika 
2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 

Česká republika 

 

 

 

Epidemiologické a toxikologické studie z celého světa prokázaly nepříznivý vliv 

suspendovaných částic (PM) na lidské zdraví (1). Co se týče kvality ovzduší, zůstává i v roce 

2017 v ČR nejzávažnější situace v aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek (2). V roce 

2018 byl zahájen projekt TA ČR Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a 

nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR, který navázal na pilotní projekt dotovaný 

z Moravskoslezského kraje (3).  

Cílem příspěvku je prezentovat předběžné výsledky vztahu celkových denních počtů 

úmrtí (mimo úmrtí z důvodů vnějších příčin) a úmrtí na nemoci dýchací a oběhové soustavy a 

hodnot PM10 a PM2,5 v Ostravě a Karviné za období 2013 – 2016. 

 

Metodika  

Ze zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) byly získány denní 

počty úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (I00 – I99 dle MKN-10), onemocnění dýchací 

soustavy (J00 – J99) a celkové počty úmrtí mimo diagnózy Poranění, otravy a některé jiné 

následky vnějších příčin (S00 – T98) a Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 – Y98). 

K dispozici byly jen počty případů bez informací o pohlaví a věku zemřelých. Jednalo se o 

obyvatele okresu Ostrava a Karviná, kteří zemřeli v období 2013 – 2016.  

Denní hodnoty pro Ostravu byly vypočteny jako průměr PM10 z 5 stanic a hodnoty PM2,5 

byly měřeny na dvou stanicích. V Karviné vycházely hodnoty PM10 a PM2,5 ze tří stanic, 

hodnoty PM2,5 jsou k dispozici za období 2015 – 2016.  

                                                           
1 Studie vznikla za podpory projektu TH03030195 „Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a 

nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR“. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR. 
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Do analýzy byly dále zahrnuty meteorologické podmínky – denní teplota, tlak a relativní 

vlhkost vzduchu, bezvětří (rychlost větru ≤ 0,5 m.s-1), výskyt akutních respiračních 

onemocnění (ARI) (zdroj KHS Ostrava) a volné dny.    

Pro analýzu byl použit zobecněný aditivní model (Generalized Aditive Model, GAM) pro 

Poissonovo rozdělení (4). Pro vyhlazení tlaku, relativní vlhkosti a teploty byla použita thin 

plate regression spline (5). Výpočet byl proveden pro lag 0 (aktuální den) a 1 až 3 (zpoždění 

efektu o 1 až 3 dny). Vzhledem k malému zastoupení extrémních hodnot PM10 i PM2,5 byly 

výpočty provedeny také pro variantu PM10 ≤ 110 g.m-3 a pro PM2,5 ≤ 60 g.m-3. Výsledky 

modelů jsou prezentovány jako % změny počtu případů úmrtí na 10 g.m-3 PM10 resp. PM2,5.
 

Zpracování bylo provedeno v programu Stata verze 14 a v prostředí R verze 3.6.1 s využitím 

balíku mgcv verze 1.8-28 (6). 

 

Výsledky  

Denní počty úmrtí 

V okrese Ostrava se počet obyvatel ve sledovaném období (2013 – 2016) pohyboval od 

327 345 do 325 051, v okrese Karviná od 259 619 do 252 296. Střední počet celkových 

denních úmrtí  zjištěný v Ostravě je kolem 9 případů, v Karviné 8 případů (tab. 1). Denní 

počty úmrtí z kardiovaskulárních příčin se nachází v rozmezí od 0 do 15 resp. 12 případů, 

z respiračních příčin maximální počet dosahoval 5 případů (tab. 1). Na obr. 1 je znázorněno 

rozložení denních počtů úmrtí v období 2013 – 2016. 

 
Tab. 1. Popis denních počtů úmrtí pro všechny příčiny, kardiovaskulární a respirační příčiny v okrese Ostrava a 

Karviná za období 2013 – 2016 

Denní počty úmrtí Okres Počty Medián Ar. průměr Směrodatná odchylka Min. Max. 

Úmrtí – všechna* 
Ostrava 1 461 9 9,6 3,24 1 25 

Karviná 1 461 8 7,8 2,96 1 21 

Kardiovaskulární 

příčiny 

Ostrava 1 461 4 4,4 2,18 0 15 

Karviná 1 461 4 3,9 2,06 0 12 

Respirační příčiny 
Ostrava 1 461 0 0,7 0,87 0 5 

Karviná 1 461 0 0,5 0,72 0 5 

*mimo vnější příčiny S00 – T98, V01 – Y98 

 

PM10 a PM2,5 

Průměrné hodnoty PM10 byly v Karviné mírně vyšší než v Ostravě, 39,1 resp. 35,1 g.m-3 

(tab. 2). Průměrné hodnoty PM2,5 byly srovnatelné. I v průměrné teplotě vzduchu byly jen 

nepatrné rozdíly. Na obr. 2 je znázorněno rozložení hodnot PM10 během sledovaného období.  

Úmrtnost a PM10, PM2,5 

V tabulce 3 jsou uvedeny % změny celkových počtů úmrtí ve vztahu k hodnotám PM2,5 a 

PM10 (na 10 g.m-3). Zvýšené hodnoty byly zjištěny v obou okresech pro PM2,5 i PM10, ale 

statisticky významné změny byly prokázány pro hodnoty PM2,5 a PM10 se zpožděním efektu o 

1 den v Karviné. Ve vztahu k úmrtím z kardiovaskulárních příčin byly zjištěny statisticky 

významné změny pro hodnoty PM10 a opět se zpožděním efektu o 1 den v Karviné (tab. 4). 
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Nejvyšší hodnoty % změn byly zjištěny v Ostravě pro respirační onemocnění a to jak ve 

vztahu k aktuálním hodnotám PM2,5 a PM10, tak také s odstupem 2 až 3 dnů pro hodnoty PM10 

(tab. 5). 

 

  
 

Obr. 1. Denní počty úmrtí na všechny příčiny (*mimo vnější příčiny S00 – T98, V01 – Y98 dle MKN-10) 

v okrese Ostrava a Karviné za období 2013 – 2016 

 
Tab. 2. Základní charakteristiky ukazatelů znečištění ovzduší – PM10 a PM2,5 a teploty vzduchu v okrese Ostrava 

a Karviná za období 2013 – 2016 

Ukazatel Okres Počty Medián 

Ar. 

průměr 

Směrodatná 

odchylka Min. Max. 

PM10 (g.m-3) 
Ostrava 1 461 28,4 35,1 23,39 7,4 193,2 

Karviná 1 461 31,5 39,1 28,65 3,9 245,3 

PM2,5 (g.m-3) 
Ostrava 1 461 20,2 26,5 21,46 1,9 178,9 

Karviná 579 21,5 26,6 19,55 2,7 178,5 

Teplota (°C) 
Ostrava 1 461 12,0 11,8 7,87 -10,7 31,0 

Karviná 1 461 10,7 10,6 8,10 -13,1 30,2 

 

  
 

Obr. 2. Denní průměrné hodnoty PM10 v okrese Ostrava a  Karviná za období 2013 – 2016 
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Tab. 3. Procentuální změny počtu případů úmrtí na všechny příčiny (mimo vnější příčiny) na 10 g.m-3 PM2,5 a 

PM10 v okrese Ostrava a Karviná za období 2013 – 2016 

Úmrtí Úmrtí na všechny příčiny (mimo vnější příčiny)* 

 

Okres Ostrava Karviná 

lag % změna 95 % IS p-hodnota % změna 95 % IS p-hodnota 

P
M

2
,5
 (

1
) 0 0,8% -0,1% 1,7% 0,091 0,1% -1,6% 1,8% 0,903 

1 0,6% -0,3% 1,5% 0,188 1,5% -0,3% 3,3% 0,109 

2 -0,2% -1,1% 0,7% 0,735 0,6% -1,1% 2,2% 0,519 

3 0,0% -0,9% 0,8% 0,925 0,9% -0,7% 2,6% 0,256 

P
M

2
,5
 (

2
) 0 0,1% -1,5% 1,7% 0,890 -0,3% -3,2% 2,7% 0,846 

1 0,6% -1,0% 2,2% 0,469 3,9% 0,9% 6,8% 0,011 

2 0,9% -0,6% 2,4% 0,234 0,7% -2,2% 3,7% 0,624 

3 0,2% -1,3% 1,7% 0,793 2,5% -0,3% 5,3% 0,082 

P
M

1
0
 (

1
) 0 0,7% -0,1% 1,5% 0,104 0,1% -0,6% 0,8% 0,744 

1 0,4% -0,4% 1,2% 0,360 0,5% -0,2% 1,3% 0,136 

2 0,0% -0,8% 0,8% 0,940 0,2% -0,5% 0,9% 0,601 

3 0,1% -0,7% 0,9% 0,735 0,2% -0,5% 0,9% 0,647 

P
M

1
0
 (

2
) 0 0,6% -0,5% 1,6% 0,264 0,5% -0,5% 1,6% 0,324 

1 0,7% -0,3% 1,8% 0,159 1,6% 0,5% 2,6% 0,003 

2 0,7% -0,3% 1,7% 0,157 0,9% -0,1% 1,9% 0,080 

3 0,4% -0,5% 1,4% 0,380 0,3% -0,7% 1,3% 0,602 

(1)  hodnoty do max., (2) PM2,5 ≤ 60 g.m-3 resp. PM10 ≤ 110 g.m-3
, * výsledky modelů po adjustaci na 

meteorologické podmínky, volné dny a ARI 

 
Tab. 4. Procentuální změny počtu případů úmrtí z kardiovaskulárních příčin na 10 g.m-3 PM2,5 a PM10 v okrese 

Ostrava a Karviná za období 2013 – 2016 

Úmrtí Úmrtí z kardiovaskulárních příčin 

  

  

Okres Ostrava Karviná 

lag % změna 95 % IS p-hodnota % změna 95 % IS p-hodnota 

P
M

2
,5
 (

1
) 0 0,3% -1,0% 1,7% 0,648 -1,6% -4,3% 1,1% 0,243 

1 -0,6% -2,0% 0,7% 0,359 2,0% -0,6% 4,7% 0,126 

2 -0,7% -2,1% 0,6% 0,281 0,2% -2,3% 2,7% 0,870 

3 -0,2% -1,5% 1,0% 0,708 0,2% -2,2% 2,6% 0,861 

P
M

2
,5
 (

2
) 0 0,7% -1,6% 3,0% 0,547 -2,0% -6,2% 2,2% 0,355 

1 -0,2% -2,6% 2,1% 0,834 2,7% -1,5% 6,9% 0,209 

2 0,1% -2,1% 2,3% 0,925 0,6% -3,7% 4,9% 0,796 

3 -0,5% -2,7% 1,7% 0,628 0,4% -3,8% 4,6% 0,856 

P
M

1
0
 (

1
) 0 0,0% -1,3% 1,2% 0,941 -0,3% -1,3% 0,7% 0,588 

1 -0,5% -1,8% 0,7% 0,392 0,3% -0,7% 1,3% 0,578 

2 -0,5% -1,7% 0,7% 0,422 -0,2% -1,2% 0,8% 0,578 

3 -0,1% -1,2% 1,1% 0,902 0,2% -0,8% 1,2% 0,653 

P
M

1
0
 (

2
) 0 -0,3% -1,8% 1,2% 0,691 -0,2% -1,7% 1,3% 0,793 

1 -0,4% -1,9% 1,1% 0,602 1,6% 0,1% 3,0% 0,034 

2 -0,1% -1,6% 1,4% 0,901 0,8% -0,6% 2,2% 0,268 

3 0,2% -1,2% 1,7% 0,768 0,7% -0,8% 2,1% 0,361 
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Tab. 5. Procentuální změny počtu případů úmrtí z respiračních příčin na 10 g.m-3 PM2,5 a PM10 v okrese 

Ostrava a Karviná za období 2013 – 2016 

Úmrtí Úmrtí z respiračních příčin 

  

  

Okres Ostrava Karviná 

lag % změna 95 % IS p-hodnota % změna 95 % IS p-hodnota 

P
M

2
,5
 (

1
) 0 4,3% 1,3% 7,3% 0,005 -1,8% -8,5% 4,8% 0,590 

1 2,3% -0,6% 5,3% 0,124 -2,4% -9,5% 4,8% 0,515 

2 1,6% -1,4% 4,6% 0,294 -4,8% -11,6% 2,1% 0,170 

3 1,5% -1,5% 4,4% 0,334 2,0% -4,1% 8,0% 0,523 

P
M

2
,5
 (

2
) 0 8,1% 2,6% 13,7% 0,004 -0,6% -11,7% 10,5% 0,913 

1 5,1% -0,3% 10,6% 0,065 -0,9% -12,4% 10,5% 0,873 

2 1,9% -3,6% 7,4% 0,501 -3,6% -14,8% 7,7% 0,533 

3 1,6% -3,7% 7,0% 0,546 5,9% -4,7% 16,6% 0,276 

P
M

1
0
 (

1
) 0 3,7% 0,9% 6,4% 0,008 0,4% -2,2% 2,9% 0,778 

1 2,4% -0,2% 5,1% 0,073 -0,8% -3,5% 1,8% 0,540 

2 1,8% -0,9% 4,4% 0,197 -0,7% -3,3% 1,9% 0,587 

3 1,8% -0,9% 4,4% 0,196 -0,3% -2,8% 2,3% 0,829 

P
M

1
0
 (

2
) 0 2,6% -1,2% 6,3% 0,179 0,1% -3,7% 3,9% 0,968 

1 3,0% -0,6% 6,5% 0,103 -0,6% -4,5% 3,3% 0,763 

2 3,9% 0,4% 7,3% 0,027 1,7% -2,0% 5,4% 0,381 

3 4,2% 0,8% 7,6% 0,016 -0,2% -4,0% 3,5% 0,908 

 

Diskuze a závěr  

Z předběžných výsledků byl zjištěn statisticky významný vztah mezi celkovými počty 

úmrtí a hodnotami PM2,5 (≤ 60 g.m-3 ) a PM10 (≤ 110 g.m-3), % změna pro Karvinou 

dosáhla hodnoty 3,9 % (95% IS: 0,6-6,8 %) na 10 g.m-3 PM2,5 a 1,6 % (95% IS: 0,5-2,6 %) 

na 10 g.m-3 PM10, v obou případech se jednalo o zpoždění efektu o jeden den. 

U úmrtí z kardiovaskulárních příčin byl zjištěn statisticky významný vztah opět se 

zpožděním efektu o jeden den – 1,6 % (95 % IS: 0,1-3,0 %) na 10 g.m-3 PM10 (≤ 110 g.m-3) 

v Karviné. 

V Ostravě byly zjištěny statisticky významné vztahy u úmrtí z respiračních příčin – 4,3 % 

(95% IS: 1,3-7,3 %) na 10 g.m-3 PM2,5 pro aktuální den. V případě PM2,5 ≤ 60 g.m-3 byla % 

změna až 8,1 % (95% IS: 2,6-13,7 %) na 10 g.m-3 PM2,5 pro aktuální den. Také vztahy 

s PM10 byly statisticky významné pro aktuální den 3,7 % (95% IS: 0,9-6,4 %) na 10 g.m-3 

PM10 a pro hodnoty PM10 ≤ 110 g.m-3 byl zjištěn statisticky významný efekt 2. a 3. den – 

3,9 % (95% IS: 0,4-7,3 %) resp. 4,2 % (95% IS: 0,8-7,6) na 10 g.m-3 PM10. 

V pilotní studii, která probíhala jen na území Ostravy za období 2010 až 2012 a 

analyzovala vztah úmrtí z kardiovaskulárních a respiračních příčin k hodnotám PM10, nebyl 

zjištěn statisticky významný vztah mezi počty úmrtí a hodnotami PM10 (3). V současné studii, 

která je realizována za delší období a na větším území, již byly zjištěny statisticky významné 

vztahy, a to jak s hodnotami PM2,5 (v pilotní studii nebyly analyzovány), tak PM10. Statisticky 
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významné vztahy jsou v souladu s publikovanými výsledky epidemiologických studií 

realizovaných na velkých populacích, např. autoři Dai a kolektiv (7) analyzovali vztah PM2,5 

s celkovou a specifickou úmrtností v amerických městech a zjistili statisticky významný vztah 

s celkovou úmrtností (odhad % změny 1,18 % (95% IS: 0,93-1,82 %), úmrtností na 

kardiovaskulární nemoci (odhad % změny 1,03 % (95% IS: 0,65-1,41 %) a úmrtností na 

respirační nemoci (odhad % změny 1,76 % (95% IS: 1,01-2,52 %), % změny byly v asociaci 

se zvýšením na 10 g.m-3 z 2-denních průměrných hodnot koncentrací PM2,5. 

Na dané výsledky z Ostravy a Karviné je nutné pohlížet jako na předběžné výsledky, sběr 

dat jak z měření, tak o počtech úmrtí probíhá i v roce 2019. 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Prudký nárast intenzity dopravy od roku 1990 spojený s hospodárskou transformáciou 

priniesol na Slovensko nové problémy týkajúce sa environmentálneho hluku (1, 2, 3). Hluk z 

cestnej dopravy predstavuje častý a neustále sa zvyšujúci negatívny environmentálny faktor 

vo veľkých mestách. V EÚ je asi 56 miliónov ľudí (54 %) žijúcich v oblastiach s viac ako 

250 000 obyvateľmi, vystavených hluku z cestnej dopravy, s priemernými ročnými 

hodnotami LDVN > 55 dB, čo sa považuje za zdravie ohrozujúce (4, 5). WHO odhadla, že v 

krajinách západnej Európy sa každý rok stratí najmenej 1 milión rokov zdravého života 

(DALYs) z dôvodu expozície environmentálnem hluku (6). Obťažovanie (annoyance) je 

najrozšírenejšou reakciou v populácii vystavenej dopravnému hluku (7). Ide o psychický stav, 

ktorý vzniká pri mimovoľnom vnímaní vplyvov alebo pri podriaďovaní sa okolnostiam, ku 

ktorým má jedinec zamietavý postoj, pretože rušia jeho súkromie, prekážajú vo vykonávanej 

činnosti alebo ovplyvňujú kvalitu odpočinku. Reakciou na to sú pocity odporu, podráždenosť 

a v niektorých prípadoch psychosomatické poruchy (8, 9). Ďalšími najviac sledovanými 

endpointami sú kognitívne poruchy (najmä u detí), poruchy spánku a kardiovaskulárne 

choroby (4, 6, 8, 9, 10). 

Príspevok hodnotí mieru rušenia a obťažovania environmentálnym hlukom a analyzuje 

výsledky dotazníkového prieskumu u obyvateľov dvoch najväčších aglomerácií na Slovensku 

– Košíc a Bratislavy. 

 

Materiál a metódy 

V štúdii sme použili validizovanú metodiku subjektívneho hodnotenia annoyance a 

psychosociálnej pohody odborníkov z tímu ICBEN (International Commission International 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Commission on Biological Effects of Noise) (11), ako aj metódu objektivizácie priamym 

meraním hladín zvuku pomocou analyzátora zvuku s modulom pre frekvenčnú analýzu.  

Hodnotenie expozície. Ekvivalentné hladiny (LAeq,24h) zvuku sme hodnotili na rôznych 

miestach v mestách Bratislava a Košice podľa štandardného protokolu (12, 13). Priemerná 

intenzita zvuku A meracích staníc (20) v Košickom kraji bola od 38,98 dB do 70,6 dB. Za 

účelom posúdenia vplyvu hluku z dopravy na obťažovanie a rôzne činnosti sme zatriedili 

expozíciu hluku z cestnej premávky do troch kategórií, a to ekvivalentná hladina hluku A do 

50 dB, do 60 dB a do 70 dB a viac. Také isté bolo zatriedenie v Bratislavskom kraji (80 

stanovíšť), ale ekvivalentné hladiny hluku sa pohybovali od 48,2 dB do 71, 2 dB s rovnakou 

klasifikáciou do troch kategórií (do 50 dB, do 60 dB a do 70 dB a viac) (obr. 1, 3). Namerané 

údaje na jednotlivých uliciach sme porovnali s pásmami vo verejne dostupných strategických 

hlukových mapách pre Bratislavskú a Košickú aglomeráciu (obr. 2, 4) (14, 15).  

Súbory. Porovnávali sme dva vybrané súbory mladých dospelých v kategórii od 20 do 30 

rokov, ktorí bývali v meraných lokalitách v Bratislave a v Košiciach najmenej štyri roky a 

podpísali informovaný súhlas. V Bratislave súbor tvorilo 533 respondentov (155 mužov), 

ktorí vyplnili anonymný validizovaný Dotazník o obťažovaní hlukom (11, 16). V Košiciach 

bolo 355 respondentov (111 mužov), ktorí vyplnili anonymný Dotazník o zdravotných 

účinkoch hluku (17), ktorý obsahoval rovnaké otázky týkajúce sa rušenia a obťažovania 

environmentálnym hlukom. Respondenti v Bratislave a Košiciach boli vo viac ako 50 % 

vysokoškoláci. Response rate dotazníka bola 85 % v Košiciach a 90 % v Bratislave. 

Dotazník, subjektívne hodnotenie, psychosociálna pohoda a obťažovanie. Anonymné 

dotazníky v Bratislave a v Košiciach okrem bežných demografických otázok (vek, pohlavie, 

vzdelanie, zamestnanie), otázok týkajúcich abúzov a životného štýlu (fajčenie, konzumácia 

kávy a alkoholu) a charakteristík bydliska (umiestnenie a orientácia budovy, konštrukcia 

budovy, typ zástavby, umiestnenie a orientácia okien do tichých alebo hlučných ulíc, vetranie 

a dĺžka bývania v byte), zahŕňali aj otázky o možných nesluchových účinkoch hluku 

(obťažovanie hlukom z rôznych zdrojov, rušenie rôznych činností a spánku). Respondenti 

subjektívne zhodnotili svoj zdravotný stav, ako aj frekvenciu užívania rôznych liekov. Použili 

sme päťstupňovú verbálnu hodnotiacu stupnicu (neruší, ruší trochu, ruší, ruší veľmi a 

extrémne), ktorá bola odporučená odborníkmi ICBEN (Medzinárodná komisia pre biologické 

účinky hluku) (11).  

Štatisticko-epidemiologické spracovanie bolo založené na deskriptívnej a analytickej 

bivariantnej a stratifikovanej analýze. Na štatistickú analýzu súborov sme použili programové 

balíky Epi Info™ 2007 a SPSS 15. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky meraní expozície ukázali, že v oboch mestách bola väčšina respondentov v 

strednej kategórií vystavenia hluku (do 60 dB). V Bratislave bolo 27,82 % respondentov vo 

vyššej kategórii vystavenia hluku (do 70 dB a viac) a v Košiciach bolo 39,9 % respondentov v 

nižšej kategórii vystavenia hluku (do 50 dB) (tab. 3). 
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Obr. 1. Exponovaní respondenti v Bratislave podľa lokalít 

(1 – Karlova Ves, 2 – Petržalka, 3 – Ružinov, 4 – Staré Mesto, 5 – Nové Mesto, 6 – Dúbravka) 

 
Tab. 1. Exponovaní respondenti podľa lokalít v Bratislave 

Lokalita 

Kategórie expozície dopravnému hluku 

Počet respondentov (n) 

< 50 dB 50 – 60 dB 61 – 70+ dB 

Karlova Ves 40 50 55 

Petržalka 20 50 10 

Ružinov 30 60 15 

Staré Mesto 15 45 10 

Nové mesto 23 20 30 

Dúbravka 20 29 10 

Spolu n (%) 148 (24,44 %) 254 (47,74 %) 130 (27,82 %) 

 
Tab. 2. Exponovaní respondenti podľa lokalít v Košiciach 

 Lokalita 

Kategórie expozície dopravnému hluku 

Počet respondentov (n) 

< 50 dB 50 – 60 dB 61 – 70+ dB 

Centrum 16 15 10 

KVP 19 11 - 

Terasa 10 6 10 

Darg. hrdinov 5 29 - 

Nad jazerom 11 15 - 

Ťahanovce 20 26 - 

Spolu n (%) 81 (39,90 %) 102 (50,25%) 20 (9,85 %) 
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Obr. 2. Hluková záťaž v Bratislavskej aglomerácii podľa dostupnej strategickej hlukovej mapy z roku 2016 

(zdroj: Euroakustik, s.r.o.) 

  

 
 

Obr. 3 Exponovaní respondenti v Košiciach podľa lokalít 

(1 – centrum, 2 – KVP, 3 – Terasa, 4 – Dargovských hrdinov, 5 – Nad jazerom, 6 – Ťahanovce)  
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Obr. 4. Hluková záťaž v Košickej aglomerácii podľa dostupnej strategickej hlukovej mapy z roku 2011 

(zdroj: Euroakustik, s.r.o.) 

 
Tab. 3. Podiel respondentov v jednotlivých expozičných kategóriách 

Kategória expozície 

dopravnému hluku 

(LAeq,1h) dB 

Podiel respondentov – Bratislava Podiel respondentov – Košice 

N (%) N (%) 

 < 50 130 24,4 81 39,9 

50 – 60 254 47,7 102 50,2 

61 – 70+ 148 27,8 20 9,9 

Spolu 532 100,0 203 100,0 

 
Tab. 4. Podiel respondentov rušených dopravným hlukom v jednotlivých expozičných kategóriách 

Kategória expozície 

dopravnému hluku 

(LAeq,1h) dB 

Podiel rušených respondentov – 

Bratislava 

Podiel rušených respondentov – 

Košice 

N (%) N (%) 

 < 50 130 16,9 81 18,5 

50 – 60 254 28,8 102 35,3 

61 – 70+ 148 63,5 20 40,0 

 p ˂ 0,001 p ˂ 0,001 

 
Dopravný hluk menej obťažoval respondentov v nižšej expozičnej kategórii v Bratislave 

aj v Košiciach. V Bratislave obťažuje dopravný hluk 63,5% respondentov v najvyššej 

expozičnej kategórii. V Košiciach to bolo len 40 % respondentov rušených dopravným 

hlukom v najvyššej expozičnej kategórii.  
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V Bratislave a v Košiciach hluk z cestnej dopravy rušil čítanie a mentálnu prácu u 

respondentov vo všetkých troch expozičných kategóriách, dokonca aj v tej najnižšej. V 

Košiciach neboli výsledky medzi jednotlivými kategóriami významné (tab. 5). 

 
Tab. 5. Podiel respondentov rušených pri čítaní a duševnej práci v jednotlivých expozičných kategóriách 

Kategória expozície 

dopravnému hluku 

(LAeq,1h) dB 

Podiel rušených respondentov pri čítaní 

a duševnej práci – Bratislava 

Podiel rušených respondentov pri 

čítaní a duševnej práci – Košice 

N (%) N (%) 

< 50 130 26,9 81 46,9 

50 – 60 254 32,9 102 59,8 

61 – 70+ 148 65,3 20 55,0 

 p ˂ 0,001 p = 0,09 

 
V Bratislave a v Košiciach hluk z cestnej dopravy interferoval so spánkom a so 

zaspávaním u subjektov vo všetkých troch expozičných kategóriách, dokonca aj v tej 

najnižšej najmä v Košiciach. V Košiciach neboli výsledky medzi jednotlivými kategóriami 

významné (tab. 6). 

 
Tab. 6. Podiel respondentov rušených pri zaspávaní a spánku v jednotlivých expozičných kategóriách 

Kategória expozície 

dopravnému hluku 

(LAeq,1h) dB 

Podiel rušených respondentov pri 

zaspávaní a spánku - Bratislava 

Podiel rušených respondentov pri 

zaspávaní a spánku - Košice 

N % N % 

< 50 130 26,92 81 46,91 

50 – 60 254 32,94 102 59,81 

61 – 70+ 148 65,31 20 55,00 

 p ˂ 0,001 p = 0,09 

 

V našej štúdii sme zistili, že vo vybraných súboroch mladých a zdravých jedincov malo 

17,9 % v Bratislave a 16,9 % v Košiciach poruchy spánku a dominantným zdrojom bol hluk 

z cestnej dopravy. Výsledky sú podobné s výsledkami štúdie LARES a štúdie zo Skopje, 

Macedónsko (18, 19). Štúdia LARES sa pod organizačným vedením WHO uskutočnila v 8 

európskych krajinách a ukázala, že 23 % z celého súboru populácie malo poruchy spánku a 

dominantným zdrojom hluku bol hluk z dopravy (vrátane cestnej, železničnej a leteckej), ako 

aj hluk zo susedných bytov (18). V Skopje malo 26 % respondentov poruchy spánku a 

dominantnými zdrojmi boli okolitý hluk a hluk z cestnej dopravy (19). Podľa našich 

výsledkov hluk zo susedných bytov ruší v Košiciach 16,5 % a v Bratislave 16,7 % mladých 

respondentov.  

Ide zatiaľ o prvé výsledky publikované ako porovnanie týchto dvoch najväčších 

slovenských miest. V budúcnosti rozšírime súbor a budeme analyzovať údaje z rôznych 

vekových kategórií od 18 do 80 rokov. Posúdime celkový zdravotný stav respondentov v 

oboch mestách s osobitným dôrazom na kardiovaskulárne riziko. 

Štúdia predstavuje významný prínos pri monitorovaní hluku a jeho zdravotných účinkov v 

bratislavskej a košickej aglomerácii. Výsledky môžu poslúžiť ako materiál pri spracovávaní 

strategických hlukových máp a pri návrhoch na účinné organizačné, technické a ekonomické 
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opatrenia na znižovanie hlukovej expozície v daných lokalitách. Zároveň môžu prispieť aj k 

znižovaniu chorobnosti obyvateľstva exponovaných oblastí. 

 

Záver 

Štúdia poukázala na hluk z cestnej dopravy ako environmentálny problém vo veľkých 

mestách a na jeho účinky na exponovanú populáciu. Zdôrazňuje potrebu ochrany 

vulnerabilných skupín, najmä počas spánku. Okrem toho by bolo prospešné, keby sa 

usmernenia tejto štúdie implementovali do novej verejno-zdravotníckej a iných súvisiacich 

politík (doprava, územné plánovanie, urbanizácia) pri prísnom uplatňovaní pravidiel na 

znižovanie hluku. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Nízkofrekvenčné vibroakustické vlnenie okolitých a aj niekoľko kilometrov vzdialených 

prevádzok a následne generovaný nízkofrekvenčný hluk v uzatvorených priestoroch budov, 

môže zvýšiť hladinu akustického tlaku, a to najmä v dôsledku vzniku stojatého vlnenia (2, 6, 

9, 14). Toto vlnenie sa umelými prekážkami, ako sú steny budov, len málo utlmuje. Nežiaduci 

neidentifikovateľný hluk širokého frekvenčného rozsahu sa môže vyskytnúť aj v kabínach 

automobilov. Spravidla dlhšia prítomnosť ľudí v týchto priestoroch spôsobuje, že sa sťažujú 

na zvýšenú hladinu špecifického hluku generujúceho technickým zariadením, a to 

predovšetkým počas duševnej práce, vedenia vozidiel, relaxu a spánku. Prejavy spôsobené 

týmto špecifickým hlukom, podľa vyjadrenia sťažovateľov, sú spravidla tlak v hlave, 

podráždenosť, migrény, únava, prebúdzanie, stres, depresie, čo často vedie ku 

kardiovaskulárnym ochoreniam a psychickým poruchám človeka (1, 5, 12, 15, 16). Prejavuje 

sa aj únavou a zníženou produktivitou duševnej práce, či zníženou pozornosťou pri vedení 

vozidla (8, 10, 13). 

Najvšeobecnejším prejavom ľudí na nežiaduci hluk, okrem negatívnych 

kardiovaskulárnych vplyvov (1), je ich podráždenie, ako jedna z foriem obťažovania hlukom. 

Je to psychický stav, ktorý vzniká pri nežiaducom vnímaní hlukových udalostí alebo pri 

podriaďovaní sa okolnostiam, ku ktorým má jedinec zamietavý postoj, pretože ruší jeho 

súkromie a pozornosť, môže predstavovať prekážku vo vykonávaní činnosti alebo 

ovplyvňovať odpočinok a pozornosť, a na ktoré reaguje pocitmi odporu, podráždenosti 

a v niektorých prípadoch až psychosomatickými poruchami. Prevažuje tu emotívna zložka 

vnímania, kým zložka kognitívna zohráva hlavnú úlohu pri rušení hlukom, čiže pri 

interferencii s činnosťou jednotlivca (3, 7). 

                                                 
1  Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV VEGA 1/0227/19 

a realizáciou projektu „Nová generácia nákladných železničných vozidiel“ (Kód projektu v ITMS2014+: 

313010P922), na základe podpory operačného programu Výskum a inovácie financovaného z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Vplyv hluku na psychiku človeka závisí od jeho niektorých fyzikálnych vlastností, 

napríklad kvílivý hluk brzdenia, nízkofrekvenčný dunivý hluk. Závislosť je však daná aj 

osobou príjemcu. Kým dráždivosť, ako formu obťažovania hlukom, možno brať do úvahy ako 

špecifickú aktuálnu reakciu na konkrétnu hlukovú situáciu, existuje u každého človeka určitý 

všeobecný postoj k rušivému pôsobeniu hluku, čiže určitý stupeň senzitivity, čo je osobnostná 

charakteristika, ktorá má dlhodobejšie a skôr celoživotné trvanie. Senzitivitu a jej protipól – 

toleranciu možno brať do úvahy ako dva protiklady tej istej osoby. 

Prístup k hodnoteniu stupňa obťažovania hlukom je kritický v tom zmysle, že jeho 

stanovením a najmä na jeho základe vytvorených predikčných metódach, zatiaľ nevidno 

spôsob, ako vyriešiť otázku prípustných hladín hluku. Zamieňa sa tu totiž obťažujúci 

a podráždenie spôsobujúci účinok hluku za komplexné pôsobenie hluku a znášaný či 

tolerovaný hluk za hluk neškodný. 

Táto práca nadväzuje na predchádzajúce práce (12, 16), ktoré sú zamerané na vnútorné 

obývacie priestory exponované nízkofrekvenčnému hluku (NFH). Hodnoty hluku v obývacích 

priestoroch nepresahujú limity uvedené vo vyhláške MZ SR 549/2007 Z. z. Napriek tomu 

rezidenti v celom vekovom spektre pociťujú negatívny vplyv tohto hluku na psychiku.  

Zdroje nízkofrekvenčného vlnenia  

Nízkofrekvenčné zdroje kmitania a následného vibroakustického vlnenia reprezentujú 

najmä veľké dieselové motory, spaľovacie a parné turbíny, kogeneračné jednotky, ventilátory 

výkonných klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky, výkonné čerpadlá a kompresory, 

ktoré sa vyznačujú veľkou amplitúdou kmitania a veľkou energetickou mohutnosťou 

kmitania, pričom takto generované vibroakustické vlnenie sa šíri do niekoľko kilometrových 

vzdialeností, a to vzduchom a podložím (4, 11). Nízkofrekvenčné vibroakustické vlnenie sa 

generuje aj krytmi, ktoré pri nedostatočnej vibroakustickej úprave predstavujú kmitajúce 

membrány, potrubnou sústavou vybudenou inými zdrojmi alebo prúdiacim médiom, ale aj 

inými rotačnými strojmi a elektrickou sústavou v blízkosti chránených oblastí rezidencií. 

Nízkofrekvenčný hluk generuje aj mohutné spaľovanie plynov, napr. v Slovnafte. Akustické 

vlnenie z 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 (6). Na druhej strane však tieto zdroje 

vybudzujú aj relatívne silné nízkofrekvenčné vibroakustické vlnenie, ktorého energia je od 

určitej intenzity nebezpečná pre zdravie človeka, podobne ako energeticky silný infrazvuk, 

znižuje jeho pohodlie a produktivitu. 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). 

Zvuk pod 16 Hz, teda infrazvuk väčšej intenzity, tiež môže negatívne ovplyvňovať relaxačné 

prostredie, najmä ak je tu možnosť vzniku stojatého vlnenia, keď sa hladina poznateľne zvýši 

a zasahuje osoby citlivejšie na nízke frekvencie a vyššie hladiny pôsobia na bubienok 

nepríjemným pulzujúcim tlakom. 
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Frekvenčná analýza nízkofrekvenčného zvuku neidentifikovaných zdrojov 

Frekvenčnou analýzou zvuku a infrazvuku v blízkosti rodinného domu (RD) sa zistili 

diskrétne frekvencie infrazvuku 8 Hz, 11 Hz a 14,7 Hz a zvuku 17,2 Hz, 18 Hz a 19,5 Hz, 

ktorých hladiny Z dosahovali 57 dB až 60 dB. Tie isté frekvencie sa namerali aj v priestore 

obývačky RD, ale s nižšou hladinou Z, a to pri frekvencii 14,7. Hladiny pri iných 

frekvenciách a v iných meracích bodoch boli nižšie ako 35 dB (10) (obr. 1). 

 

  
 

Obr. 1. Frekvenčné spektrum infrazvuku a zvuku v blízkosti RD (vľavo) a v jeho vnútri (vpravo) 

 

 
 

Obr. 2. Decibelové hodnoty infrazvuku pri frekvenciách 11 Hz, 14,7 Hz a zvuku 17,2 Hz v priestore obývačky 

a spálne situovaných nad priestorom garáže 

 

Frekvenčná analýza zvuku pre vybrané meracie body (obr. 2) deklaruje výraznejšie 

diskrétne amplitúdy nízkofrekvenčných zložiek (obr. 3). Tieto tónové zložky pri zhode 
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vlnovej dĺžky s charakteristickým rozmerom (dĺžka, šírka) chráneného priestoru by generovali 

v tomto priestore stojaté vlnenie, čím by sa zvýšila hladina dunivého hluku (zvuku) a zároveň 

aj obťažovanie rezidentov. Frekvenčné spektrum získané z meraní v obývačke potvrdilo 

výskyt zvýšenej hladiny nízkofrekvenčného hluku (infrazvuku) pri frekvenciách 11 Hz, 

14,7 Hz, 17,2 Hz a 49 Hz (obr. 3). Charakteristické rozmery obývačky (8,62 m, resp. 5,17 m) 

nezodpovedajú polovici vlnovej dĺžky alebo celočíselnému násobku uvedených frekvencií. 

Z frekvenčnej analýzy, vykonanej v siedmich meracích miestach, je zrejmé, že najvyššie 

hladiny hluku sa dosiahli v meracom mieste 2 (MMob2), teda v mieste, kde rezidenti domu 

spravidla relaxujú. 

 

 

Obr. 3. Frekvenčné spektrá v priestore obývačky pre 7 meracích bodov 

 

Frekvencii 11 Hz zodpovedá charakteristický rozmer uzatvoreného priestoru 15,36 m, 

frekvencii 14,7 Hz zodpovedá rozmer 11,45 m, frekvencii 17,2 Hz zodpovedá rozmer 10 m 

a pri frekvencii 49 Hz je to 3,4 m. Teda stojaté vlnenie, ktoré výrazne zvyšuje hladinu hluku 

vzniká v priestore s charakteristickým rozmerom v blízkosti 10 m, 11 m a 3,4 m a tieto 

rozmery má garáž (na obr. 2 farebne vyznačená plocha) situovaná pod úrovňou povrchu zeme 

(10,7 x 8,6 x 3,4 m), nad ktorou je situovaná obývačka aj spálňa. Je teda pravdepodobné, že 

rušivý zdroj hluku je vybudený v podzemnom priestore rodinného domu. Naznačujú to aj 

najvyššie namerané hladiny v meracích bodoch obývačky (obr. 2 – MMob2 v mieste relaxu) 

a spálne (obr. 2 – MM8 v mieste hlavy ležiaceho človeka), ktoré sú relatívne vysoké 

v porovnaní s hladinami v iných meracích bodoch. Zvýšené hodnoty špecifického hluku 

(infrazvuku) v týchto miestach obývačky a spálne (obr. 4) by korešpondovali s vybudením 

stojatého vlnenia v garáži rodinného domu pri frekvencii 14,7 Hz, 17,2 Hz a 49 Hz. Teda 

otázkou je, čo je príčinou zvýšenej hladiny hluku v určitých miestach obývačky a spálne? 
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Z frekvenčnej analýzy, vykonanej v troch meracích miestach v spálni (obr. 4), je zrejmé, 

že najvyššie hladiny hluku sa dosiahli v meracom mieste MM8, teda v hlavovej časti postelí, 

kde rezidenti domu spia. 

 

 

Obr. 4. Frekvenčné spektrá zvuku získané z meraní v priestore spálne  

 

 

Obr. 5. Frekvenčné spektrá zvuku získané z meraní v priestoroch relaxu a spánku 

 

Z obr. 2, 3 a 4 je zrejmé, že zvýšenie špecifického zvuku (infrazvuku) je práve v miestach 

denného a nočného odpočinku (obr. 5). Je málo pravdepodobné, že výrazná amplitúda 

infrazvuku pri frekvencii 11 Hz, aj keď je to v priestore hlavy ležiaceho človeka, môže 

negatívne ovplyvniť jeho pohodu. Táto frekvenčná zložka je v priestore obývačky 

zanedbateľná. Ak dochádza k rušeniu rezidentov nízkofrekvenčným hlukom, tak potom od 

14 Hz vyššie. Obsah nízkofrekvenčných zložiek hluku v chránených priestoroch a ich zvýšená 
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hladina od 14 Hz vyššie, ako sa už uviedlo, môže negatívne ovplyvňovať spánok a relax 

rezidentov a v danom prípade to aj tak bolo. 

Frekvenčná analýza nízkofrekvenčného zvuku pod exponovanými priestormi 

Pod priestormi relaxu a spánku (obývačka, spálňa) je pod úrovňou povrchu veľký priestor 

(garáž o rozmeroch 10,7 x 8,6 x 3,4 m), kde je možné vybudenie čiastočne stojatého vlnenia 

pre nízke frekvencie v blízkosti 14 Hz, 17 Hz, 19 Hz, 31 Hz a 49 Hz, ktoré sa namerali pod 

akusticky chránenými priestormi. Tento predpoklad potvrdili aj hodnoty namerané v miestach 

obývačky a spálne (obr. 2). Frekvenčná analýza zvuku (obr. 6a) a kmitania (obr. 6b), 

meraného na podlahe garáže, naznačuje zvýšenú hladinu zvuku v dôsledku čiastočne 

stojatého vlnenia. 

 

  
a) b) 

Obr. 6. Frekvenčné spektrá zvuku (a) a kmitania (b) pod akusticky chránenými priestormi (garáž) 

 

  
a) b) 

Obr. 7. Frekvenčné spektrá zvuku v obývačke pri zapnutej chladničke (a) a pri prejazde vozňa výhybkou (b) 

 

Frekvenčná analýza nameraného zvuku a kmitania naznačuje určitú frekvenčnú zhodu. 

Výrazná amplitúda kmitania pri frekvencii 49 Hz naznačuje blízkosť strojových sústav 

obsahujúcich asynchrónne motory, ako sú napríklad čerpadlá. Kmitanie, a teda aj zvuk v okolí 

31 Hz môžu generovať nízkootáčkové dieselové motory. Amplitúdy pri frekvenciách 

v blízkosti 14 Hz a 17 Hz naznačujú vzdialené neznáme zdroje, od ktorých sa vibroakustická 

energia šíri podložím aj vzduchom. Tieto zdroje môžu byť vzdialené aj niekoľko kilometrov 

a pri vhodne situovanom priestore, ako je garáž pod RD, sa vybudí stojaté alebo čiastočne 
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stojaté vlnenie, ktoré zvýši hladinu hluku v tomto priestore, čo sa prejaví v blízkych akusticky 

chránených priestoroch dunivým hlukom obťažujúcim zvlášť citlivých rezidentov.  

 

Záver 

Merania potvrdili obsah nízkofrekvenčných zložiek hluku v chránených priestoroch a ich 

zvýšenú hladinu aj v dôsledku vybudeného čiastočne stojatého vlnenia. Výraznejšie 

amplitúdy nízkofrekvenčného hluku sú pri frekvenciách od 8 Hz až po 49 Hz. Väčšina 

z týchto diskrétnych frekvencií môže vybudiť v priestoroch RD stojaté alebo čiastočne stojaté 

vlnenie, ktoré spôsobí zvýšenú hladinu hluku v niektorých aj akusticky chránených 

priestoroch. Takéto zvýšenie hladiny často presahuje hodnotu 20 dB. Merania sa vykonali tak, 

aby sa vylúčili všetky možné domáce zdroje. Meranie infrazvuku, zvuku a kmitania potvrdilo, 

že vibroakustické vlnenie sa šíri tuhým aj plynným prostredím z priľahlých aj vzdialených 

zdrojov. Keďže ide o neznáme zdroje vibroakustického vlnenia, nie je možné prijať 

vibroakustické opatrenia priamo na zdroji, napr. vibroizoláciou, akustickými krytmi a pod. 

V takomto prípade je treba vykonať opatrenia v dotknutom RD, a to predovšetkým zmenou 

rozmerov priestoru, napr. vymurovaním priečky a pokiaľ je to možné premiestnením 

oddychovej zóny (sedačky, postelí) do priestoru s nižším hlukovým zaťažením. Treba však 

uviesť, že rušivým zdrojom pre psychiku rezidentov v analyzovanom RD mohol byť hluk 

chladničky s výraznou diskrétnou amplitúdou pri frekvencii 49 Hz a jej harmonickými tónmi 

(obr. 7a). Zdrojom nízkofrekvenčného vlnenia môže byť aj prejazd napríklad cisternového 

vagóna výhybkou a/alebo miestom kríženia koľajníc, ktoré sa podložím šíri do relatívne 

veľkých vzdialeností (obr. 7b) (17). 

 

Konflikt záujmov 

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

spevku ani žiadnej jeho časti. 
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ANALÝZA PŘÍČIN ÚMRTÍ V OSTRAVĚ A KARVINÉ ZA OBDOBÍ 2013 – 20161 

 

 

H. Šlachtová1,2, H. Tomášková1,2, I. Tomášek1, P. Polaufová1, A. Šplíchalová1 

1Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika 
2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF Ostravské univerzity, Česká republika 

 

 

 

Epidemiologické a toxikologické studie z celého světa prokázaly nepříznivý vliv 

suspendovaných částic (PM) na lidské zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

reagovala na tuto skutečnost vydáním Air Quality Guidelines (AQG), které obsahují 

doporučené standardy pro ochranu zdraví před účinky PM (1, 2). Podle posledních poznatků 

jsou expozice frakcím PM10 a PM2,5 spojovány se zvýšením úmrtnosti a nemocnosti 

(krátkodobé expozice PM10 ve vztahu k nemocnosti z respiračních příčin, krátkodobé 

expozice PM2,5 ve vztahu ke kardiovaskulární úmrtnosti a nemocnosti) (3, 4, 5). Světová 

zdravotnická organizace doporučuje pro výpočet teoretických odhadů vlivu zvýšených 

krátkodobých koncentrací PM10 pro hospitalizace z kardiálních i respiračních příčin vycházet 

z procentuálního nárůstu případů na 10 µg.m-3 PM10 (4, 6). 

Vzhledem k vysoké zátěži území Ostravsko-karvinské oblasti částicemi PM (obr. 1), byl 

na ZÚ v Ostravě realizován v letech 2013 – 2014 pilotní projekt s finanční dotací z rozpočtu 

MSK, který prokázal významný vztah mezi hospitalizacemi z respiračních příčin a 

koncentracemi PM10 < 150 µg.m-3. U hospitalizací z kardiovaskulárních příčin byl zjištěn 

méně významný vliv PM10, ale bylo prokázáno, že existuje řada dalších ovlivňujících faktorů, 

které mají větší vliv než PM10. Pilotní studie však neprokázala vliv PM10 na úmrtnost z 

kardiovaskulárních a respiračních příčin. Existovala zde řada limitů – např. krátké časové 

období (2010 – 2012) a malé počty zemřelých na území města v jednotlivých dnech. Dále 

studie ukázala potřebu sledovat nejen hodnoty PM10, ale také menší frakce PM2,5, kdy 

krátkodobé expozice zvyšují kardiovaskulární úmrtnost. Proto byl v roce 2018 zahájen projekt 

TA ČR Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně 

zatížené oblasti ČR. 

 

                                                           
1Projekt TH03030195 „Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně 

zatížené oblasti ČR“ je řešen s finanční podporou TA ČR. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Obr. 1. Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5 2012 – 2016  

(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav. Grafická ročenka 2016) 

 

Projekt je zaměřen na hodnocení vztahu hospitalizací a úmrtnosti z kardiovaskulárních a 

respiračních příčin ke krátkodobým koncentracím PM10 a PM2,5 na území Ostravsko-

karvinské aglomerace, určení měřicích míst pro PM1 a pilotní hodnocení účinků krátkodobých 

koncentrací této frakce. Prezentace přináší první výsledky srovnání mezi roky 2013 – 2016 a 

mezi oblastmi se zaměřením na celkovou úmrtnost a úmrtnost z kardiovaskulárních a 

respiračních příčin.  

 

Metodika 

Ze zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) byly získány denní 

počty úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (I00 – I99) a onemocnění dýchací soustavy (J00 

– J99) v jednotlivých dnech sledovaných roků na území okresu Ostrava a Karviná. Data jsou 

hodnocena po jednotlivých letech podle skupin diagnóz dle MKN-10. Aby bylo možno 

porovnat úmrtnosti v Ostravě (324 tis. obyv.) a Karviné (252 tis. obyv.), byly absolutní počty 

úmrtí přepočteny na 100 tis. obyvatel.  

 

Výsledky 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) celkem na všechny 

příčiny (mimo skupiny S00 – T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin, 

V01 – Y98 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti – dle MKN-10) zemřelo ve sledovaném 

období let 2013 – 2016 na území obou měst celkem 25 401 osob, z toho v Karviné 11 431 a 

v Ostravě 13 970 osob (tab. 1). Vyšší celková i kardiovaskulární úmrtnost byla zjištěna v 

Karviné (tab. 1).  
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Tab. 1. Přehled úmrtí v Karviné a Ostravě z kardiovaskulárních a respiračních příčin v období 2013 – 2016 

v absolutních a přepočtených počtech na 100 tis. obyvatel 

Oblast Rok 

Střední stav 

obyvatel k 1. 7. 

(ČSÚ) 

Všechna 

úmrtí* 
Dg_I Dg_J 

Všechna 

úmrtí* 
Dg_I Dg_J 

Přepočet na 100 tis. obyv. 

Karviná 2013 259 619 2 916 1 550 200 1 123 597 77 

 

2014 257 012 2 834 1 450 171 1 103 564 67 

 

2015 254 573 2 905 1 423 184 1 141 559 72 

 

2016 252 296 2 776 1 312 198 1 100 520 78 

Karviná 

Celkem 

  

11 431 5 735 753 

   Ostrava 2013 327 345 3 434 1 549 255 1 049 473 78 

 

2015 326 302 3 612 1 610 256 1 107 493 78 

 

2016 325 051 3 513 1 658 245 1 081 510 75 

 

2014 323 909 3 411 1 587 271 1 053 490 84 

Ostrava 

Celkem 

  

13 970 6 404 1 027 

   Celkový součet 

 

25 401 12 139 1 780 

   * všechna úmrtí mimo skupiny S00 – T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin, V01 – Y98 

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (MKN-10) 

 

V Karviné nepodléhají celkové počty všech úmrtí v průběhu jednotlivých let velkým 

výkyvům (obr. 2), většinou jsou vyšší v průběhu čtvrtletí zasahujících zimní měsíce. Naopak, 

v Ostravě (obr. 2) kolísají počty všech úmrtí, a to až o dvojnásobek (1. čtvrtletí 2014 vs. 4. 

čtvrtletí 2014).  

 

  
 

Obr. 2. Počty všech úmrtí z kardiovaskulárních a respiračních příčin v jednotlivých čtvrtletích  

sledovaného období v Karviné a Ostravě 

 

Z porovnání počtů úmrtí v jednotlivých čtvrtletích obou měst na dg. I a J (obr. 3 a obr. 4) 

je zřejmé, že větší výkyvy v počtu úmrtí vykazují zvláště úmrtí z respiračních příčin v obou 

oblastech a pro obě skupiny diagnóz jsou vyšší v zimních měsících.  

Námi sledované diagnózy představovaly 54,8 % úmrtí, z toho kardiovaskulární 

onemocnění byla příčinou 47,8 % a onemocnění dýchacího systému 7,0 % úmrtí v obou 

oblastech (hodnoty v tab. 1). V Karviné byl podíl námi sledovaných diagnóz ve všech úmrtích 

vyšší než v Ostravě (56,8 % vs. 53,2 %), vyšší byl také podíl úmrtí z kardiovaskulárních 

příčin (50,2 % vs. 45,8 %), naopak úmrtí na onemocnění dýchacího systému zaujímala 
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v Karviné nižší podíl (6,6 % vs. 7,4 %). Jediný pozorovatelný trend vykazují snižující se 

počty úmrtí z kardiovaskulárních příčin v Karviné, a to o cca 2 % meziročně. 

 

  
 

Obr. 3. Počty úmrtí v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období v Karviné a Ostravě  

z kardiovaskulárních příčin 

 

  
 

Obr. 4. Počty úmrtí v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období v Karviné a Ostravě  

na onemocnění dýchací soustavy 

 

 

Z celkového počtu úmrtí z kardiovaskulárních příčin 69,7 % úmrtí v Karviné a 74,6 % 

v Ostravě tvoří pět diagnóz (tab. 2). Jejich pořadí se v obou městech liší podle podílu 

zastoupení, ale opakují se tyto diagnózy: chronická ischemická choroba srdeční, akutní infarkt 

myokardu, selhání srdce, mozkový infarkt a ateroskleróza.  

Pět nejčastějších diagnóz pro úmrtí z respiračních příčin se v obou městech mírně liší – 

jiná chronická obstrukční plicní nemoc, pneumonie, bakteriální zánět plic (chřipka v Ostravě), 

pneumokonióza uhlokopů (neurčená chronická bronchitida v Ostravě), jiné intersticiální 

plicní nemoci. Tyto diagnózy představují 82,9 % úmrtí v Karviné a 77,6 % úmrtí z 

respiračních příčin v Ostravě (tab. 3). 

 

Diskuze 

V předchozí studii úmrtnosti a hospitalizací obyvatelstva Ostravy (7) byl prokázán vztah 

hospitalizací z respiračních příčin významněji než hospitalizací z kardiovaskulárních příčin ve 

vztahu ke koncentracím PM10. Ve stejné studii nebyl prokázán vztah krátkodobých 

koncentrací PM10 a úmrtností z kardiovaskulárních a respiračních příčin a zároveň nebyly 
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potvrzeny teoretické odhady tohoto vztahu podle metodiky WHO (9) – zvýšení 

kardiovaskulární úmrtnosti o 0,9 %, a úmrtnosti z respiračních příčin o 1,30 % na 10 µg.m-3 

krátkodobých koncentrací PM10. Tyto výsledky byly v souladu s výsledky dalších malých 

studií v Evropě a Americe. První současné výsledky naznačují vztah úmrtnosti a zvýšených 

koncentrací PM v zimních měsících. 

 
Tab. 2. Nejčastější příčiny úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v Karviné a Ostravě  

Karviná Ostrava 

dg   počet %* dg   počet %* 

I25 Chronická ischemická 

choroba srdeční 

2 538 44,3 I25 Chronická ischemická choroba 

srdeční 

2 446 38,2 

I21 Akutní infarkt myokardu 776 13,5 I50 Selhání srdce 808 12,6 

I50 Selhání srdce 474 8,3 I21 Akutní infarkt myokardu 516 8,1 

I63 Mozkový infarkt 275 4,8 I70 Ateroskleróza 375 5,9 

I70 Ateroskleróza 210 3,7 I63 Mozkový infarkt 312 4,9 

I64 Cévní mozková příhoda 

(mrtvice) neurčená jako 

krvácení nebo infarkt 

210 3,7 I64 Cévní mozková příhoda 

(mrtvice) neurčená jako 

krvácení nebo infarkt 

263 4,1 

I10 Esenciální (primární) 

hypertenze 

196 3,4 I10 Esenciální (primární) 

hypertenze 

224 3,5 

I11 Postižení srdce při 

hypertenzi 

178 3,1 I61 Intracerebrální (nitromozkové) 

krvácení 

159 2,5 

I61 Intracerebrální 

(nitromozkové) krvácení 

139 2,4 I11 Postižení srdce při hypertenzi 155 2,4 

I69 Následky cévních nemocí 

mozku 

116 2,0 I46 Srdeční zástava 144 2,2 

I24 Jiné akutní ischemické 

choroby srdeční 

66 1,2 I26 Plicní embolie 107 1,7 

I26 Plicní embolie 61 1,1 I24 Jiné akutní ischemické choroby 

srdeční 

78 1,2 

Jiné 

dg 

 496 9,0 I48 Fibrilace a flutter síní 70 1,1 

    I69 Následky cévních nemocí 

mozku 

69 1,1 

        Jiné 

dg 

  678 11,0 

*zastoupení diagnózy v souboru větší než 1% 

 

Závěr 

V Karviné byla zjištěna vyšší celková i kardiovaskulární úmrtnost ve srovnání s Ostravou. 

Výkyvy úmrtností pro kardiovaskulární i respirační příčiny v obou oblastech v zimních 
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měsících mohou indikovat vztah ke znečištění ovzduší, který je předmětem dalších analýz.  

 

Tab. 3. Nejčastější příčiny úmrtí na onemocnění dýchací soustavy v Karviné a Ostravě  

Karviná Ostrava 

dg   počet %* dg   počet %* 

J44 Jiná chronická obstrukční 

plicní nemoc 

309 41,0 J44 Jiná chronická obstrukční 

plicní nemoc 

359 35,0 

J18 Pneumonie‚ původce NS 201 26,7 J18 Pneumonie‚ původce NS 321 31,3 

J15 Bakteriální zánět plic‚ 

nezařazený jinde 

59 7,8 J11 Chřipka‚ virus 

neidentifikován 

40 3,9 

J60 Pneumokonióza uhlokopů 30 4,0 J42 Neurčená chronická 

bronchitida 

39 3,8 

J84 Jiné intersticiální plicní 

nemoci 

25 3,3 J84 Jiné intersticiální plicní 

nemoci 

38 3,7 

J45 Astma 19 2,5 J15 Bakteriální zánět plic‚ 

nezařazený jinde 

35 3,4 

J20 Akutní zánět průdušek – 

bronchitis acuta 

18 2,4 J40 Zánět průdušek 

(bronchitida) neurčený 

jako akutní nebo 

chronický 

31 3,0 

J40 Zánět průdušek (bronchitida) 

neurčený jako akutní nebo 

chronický 

15 2,0 J20 Akutní zánět průdušek – 

bronchitis acuta 

29 2,8 

J10 Chřipka způsobená 

identifikovaným sezónním 

chřipkovým virem 

9 1,2 J60 Pneumokonióza uhlokopů 29 2,8 

J11 Chřipka‚ virus neidentifikován 9 1,2 J45 Astma 27 2,6 

J42 Neurčená chronická 

bronchitida 

8 1,1 J96 Respirační selhání 

nezařazené jinde 

12 1,2 

Jiné dg  51 7,0 J10 Chřipka způsobená 

identifikovaným 

sezónním chřipkovým 

virem 

10 1,0 

      
  

Jiné dg   
57 6,0 

*zastoupení diagnózy v souboru větší než 1% 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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OBEZITA JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 

 

H. Kollárová, K. Azeem, J. Vlčková, J. Huták, S. Zatloukalová, A. Petráková, D. Horáková 

Ústav veřejného zdravotnictví LF UP, Olomouc, Česká republika 

 

 

 

Etiologie nádorových onemocnění je multifaktoriální a jedním z významných rizikových 

faktorů je obezita. Výskyt obezity neustále roste a v České republice je v současnosti kolem 

29 % dospělé populace obézních a jedná se tak o nejfrekventnější metabolické onemocnění 

v ČR. Obdobně nepříznivá situace u obezity a nadváhy je i v zemích západní Evropy a v USA 

a v současnosti se hovoří o epidemii 3. tisíciletí. Na základě epidemiologických studií je 

obezita přesvědčivým a kauzálním rizikovým faktorem vzniku nádorových onemocnění, 

avšak s vysokou mírou preventability. Obezitu i nádorová onemocnění řadíme k civilizačním 

nemocem, které souvisí zejména s nezdravou změnou životního stylu a jsou problémem 

ekonomicky rozvinutých zemí.  

Situace ve výskytu nádorových onemocnění 

V roce 2018 bylo ve světě nahlášeno více než 18 miliónů nových případů zhoubného 

nádorového onemocnění, z toho 4 230 000 v Evropě (23,4 %), 3 792 000 (21,0 %) v Americe 

a 8 751 000 (48,4 %) v Asii (1). Na nádorová onemocnění zemřelo ve sledovaném období 

ve světě 9 miliónů osob, což je 22 % z nepřenosných nemocí a 16 % ze všech příčin úmrtí ve 

světě (2). Česká republika je na 10. místě v počtu úmrtí na zhoubné novotvary v Evropě – obr. 

1 (3).  

V České republice incidence na nádorová onemocnění neustále stoupá a v roce 2016 byla 

incidence 96 500 a úmrtnost 27 261, přičemž u úmrtnosti je patrný lehce klesající trend (4).  

Situace ve výskytu obezity 

Také nadváha a obezita se vyskytují pandemicky a od roku 1975 se celosvětová obezita 

téměř ztrojnásobila. V roce 2016 mělo nadváho a obezitu více než 1,9 miliardy dospělých ve 

věku 18 a více let. Z těchto bylo více než 650 miliónů obézních. V roce 2016 mělo nadváhu 

nebo obezitu 41 mil. dětí mladších 5 let a 340 mil. dětí a mladistvých ve věku 5 – 19 let (5). 

Prevalenci obezity a nadváhy ve světě ukazuje obr. 2 (6). Situaci v Evropě ukazují obr. 3 a 4, 

které vyjadřují podíl mužů a žen s nadváhou a obezitou (7). 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Obr. 1. Úmrtnost na ZN v jednotlivých státech Evropy (v EU v roce 2015 zemřelo na ZN 346 mužů na 100 

000 ve srovnání s 201 ženami) (3) 

 

Obr. 2. Podíl osob s nadváhou a obezitou ve světě (6) 
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Obr. 3. Podíl mužů s nadváhou a obezitou v Evropě (7) 

 

 

Obr. 4. Podíl žen s nadváhou a obezitou v Evropě (7) 

 

Z výsledků studie „Minimální evropský modul o zdraví“, která sledovala, mimo jiné, 

zdravotní stav v České republice vyplývá, že průměrná hodnota BMI (body mass index) 

v mužské části populace je 28 a u žen 27 a nad hranicí normální hmotnosti se pohybuje 64 % 

populace (73 % mužů a 55 % žen), přičemž do kategorie obezita spadá 29 % mužů a 25 % 

žen. Stejně tak byla zjištěna nízká pohybová aktivita, kterou má 32 % dospělých (8). 

 

Metoda 

Vliv obezity na vznik nádorových onemocnění se hodnotí pomocí observačních 

analytických epidemiologických studií a dle jejich závěrů se dělí zjištěné důkazy do několika 

kategorií (tab. 1). 
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Tab. 1. Vztah mezi obezitou, pohybovou aktivitou a vznikem nádorových onemocnění. 

PŘESVĚDČIVÉ DŮKAZY 

Snížení Zvýšení 

Pohybová aktivita 

přesvědčivě snižuje riziko vzniku nádorového 

onemocnění tlustého střeva 

Obezita 

přesvědčivě zvyšuje riziko vzniku nádorového 

onemocnění tlustého střeva, jícnu, pankreatu, ledvin aj. 

NASVĚDČUJÍCÍ (MOŽNÉ) DŮKAZY 

Snížení Zvýšení 

Pohybová aktivita 

nasvědčující důkazy nižšího rizika vzniku 

nádorového onemocnění plic, pankreatu, prsu 

Obezita 

nasvědčující důkazy vyššího rizika nádoru jater 

 

 

Mechanismus účinku obezity na vznik nádorových onemocnění 

Příliš vysoký příjem energie se ve svém důsledku zpravidla projeví vzrůstem BMI, 

zejména při spolupůsobení nízkého energetického výdeje fyzickou aktivitou. Na základě 

výsledků epidemiologických studií je zvýšený výskyt BMI spojen se zvýšeným výskytem 

následujících nádorových onemocnění: postmenopauzální karcinom prsu, endometria, 

pokročilé rakoviny prostaty, kolorektální karcinom, karcinomy ledvin, pankreatu, jater, 

žlučníku a adenokarcinomu jícnu. Obezita zvyšuje riziko vzniku nádorů 1,5- až 3,5-krát (9). 

Mechanismy, kterými obezita přispívá ke vzniku nádorů se dělí na biologické a 

mechanické. Mohou to být tukové zásoby, které představují zvýšenou nabídku energie 

ostatním buňkám, zvýšená hladina endogenního estrogenu, dále zvýšená hladina inzulinu a 

insulin-like growth factors (IGFs), který může přispět k vývoji nádorů svým vlivem na řízení 

růstu, adipokiny, peroxidace lipidů, která je zvýšená u obézních osob a s tím je spojená vyšší 

tvorba DNA adduktů, v neposlední řadě chronický zánět, alterace imunitní odpovědi, refluxní 

nemoc jícnu aj (9). Podle vlivu působících látek dělíme nádorová onemocnění na hormonálně 

podmíněná a hormonálně nepodmíněná.  

Kromě ukazatele relativního rizika je dalším důležitým ukazatelem vlivu obezity na vznik 

nádorových onemocnění populační atributivní frakce, která vyjadřuje, jaký podíl sledovaného 

onemocnění v populaci souvisí s vlivem daného rizikového faktoru – obezitou. Odhadovanou 

populační atributivní frakci ve světě ukazují obr. 5 a 6 (10). 

Obezita je kauzálním rizikovým faktorem vzniku nádorových onemocnění, zároveň je 

třeba zmínit jev, který se označuje za tzv. paradox obezity, kdy u osob se zvýšeným BMI 

bývá popisováno vyšší přežívání po léčbě nádorových onemocnění ve srovnání s pacienty 

s normální hmotností. Vysvětlení tohoto jevu může být jednak metodické, kdy se uplatňují 

falešné nebo umělé asociace nebo klinické, kdy se odráží skutečné asociace a jedná se o 

klinicky přínosný jev (10). Potvrzení tohoto jevu musí být předmětem dalšího sledování. 
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Obr. 5. Populační atributivní frakce obezity ve vztahu k nádorovým onemocněním – muži (10) 

 

 

Obr. 6. Populační atributivní frakce obezity ve vztahu k nádorovým onemocněním – ženy (10) 
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Diskuse a závěr 

Ačkoliv je obezita považována za kauzální rizikový faktor, bývají výsledky 

epidemiologických studií nejednoznačné, kdy v některých epidemiologických studiích se 

asociace potvrdí, zejména pokud je kontrolní skupina vybírána z populace a u jiných studií 

nejsou výsledky jednoznačné a jsou často ovlivněny dalšími adjustovanými rizikovými 

faktory s vyšší asociací (12, 13).  

Je zřejmé, že snížení incidence nádorových onemocnění musí jít paralelně s prevencí 

nadváhy a obezity v rámci primární prevence a v rámci sekundární prevence a snížení 

úmrtnosti jsou nezbytné preventivní prohlídky a zejména skríningová vyšetření pro včasný 

záchyt nádorových onemocnění.  

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Adenokarcinóm prostaty (CaP) patrí na Slovensku k najčastejším zhubným nádorovým 

ochoreniam u mužov. V mužskej populácii predstavuje toto ochorenie viac ako 22 %  

všetkých nádorov. Aktívne vyhľadávanie na Slovensku prebieha prostredníctvom 

ambulantných urológov, kam pacientov odosielajú praktickí lekári. Skutočné percento 

výskytu je však omnoho vyššie, vzhľadom na latentne prebiehajúce ochorenie. Spektrum 

vyšetrení na urologickej ambulancii zahŕňa USG vyšetrenie močového traktu a prostaty, 

digitálne rektálne vyšetrenie (DRE) a vyšetrenie PSA (prostatický špecifický antigén). 

Zdravotné poisťovne Union a VšZP uhrádzajú predmetné vyšetrenia po 40. roku života muža, 

zdravotná poisťovňa  Dôvera po 50. roku života. V posledných rokoch však prebieha 

rozsiahla diskusia o tom, či je tento prístup správny. V roku 2008 zverejnila United States 

Preventative Services Task Force odporúčanie nepoužívať PSA na skríning u mužov vo veku 

viac ako 75 rokov. V októbri 2011 bolo odporúčanie doplnené o nevyhľadávať aktívne CaP u 

všetkých asymptomatických mužov. V máji 2012 upravené na odporúčanie stupňa D pre PSA 

skríning u všetkých asymptomatických mužov. Dôvodom bolo to, že negatíva skríningu 

prevyšujú benefity. Skríningové štúdie preukazovali nárast diagnózy CaP bez zlepšenia 

celkovej alebo CaP-špecifickej mortality. Avšak liečba výrazne ovplyvňuje kvalitu života 

u mužov s rizikom over-treatmentu. S ohľadom na zhoršenú kvalitu života, viac ako 50 % 

mužov s lokalizovaným CaP preferuje aktívne sledovanie, ktoré je však časovo aj finančne 

náročné. Ročné náklady na liečbu CaP v USA predstavujú 11 miliárd USD (9).   

Hlavným cieľom práce je vyhodnotiť súbor pacientov vyšetrených a liečených v rokoch 

2014 až 2018 na urologickej ambulancii ŽNsP v Košiciach, diskutovať riziká a nejasnosti 

skríningu, zhodnotiť pravdepodobnosť, že nádor bude diagnostikovaný. V súčasnosti 

nevieme, ktoré nádory s nízkym rizikom progredujú. Diagnóza môže viesť pacienta k liečbe, 

ktorú v konečnom dôsledku vlastne ani nepotrebuje (6). Liečba je často spojená s výrazným 

ovplyvnením kvality života (t. j. únik moču, urologické a gastroenterologické symptómy, 

zhoršenie erektilnej funkcie) (14).  

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Materiál a metódy 

Na urologickej ambulancii ŽNsP Košice absolvovalo preventívne vyšetrenie v r. 2014 – 

2018 cca 3 267 mužov vo veku 40 až 75 rokov. V stanovenom období bola dôkladne 

preštudovaná zdravotnícka dokumentácia pacientov. Na základe dokumentácie boli sledované 

epidemiologické parametre (vek), vyšetrenia súvisiace so stanovením diagnózy (vyšetrenie 

PSA, digitálne rektálne vyšetrenie a USG vyšetrenie), ako aj frekvencia vyšetrení (v priemere 

raz za 3 roky). Pacienti, u ktorých je pozitívna rodinná anamnéza (výskyt karcinómu prostaty 

u otca), absolvovali preventívne urologické vyšetrenie raz ročne. Pozitívnu rodinnú anamnézu 

uviedlo v sledovanom súbore 26 mužov. Získané údaje boli následne uložené do elektronickej 

databázy a analyzované. V rámci predmetnej práce boli sledované počty biopsií prostaty, 

incidencia karcinómov prostaty a vzťah k hodnotám PSA, ako aj rozdelenie karcinómov 

prostaty podľa stupňa rizika. Hodnotili sme aj iniciálnu liečbu u jednotlivých pacientov. 

V sledovanom súbore pacientov sme vyhodnotili výskyt karcinómu prostaty a primárnu 

liečebnú modalitu u mužov, ktorí absolvovali preventívne urologické vyšetrenie 

 

Výsledky 

Priemerný vek sledovaného súboru mužov bol 57,5 roka, pričom medián veku bol 58,5 

roka. Z uvedeného vyplýva, že väčšina u nás vyšetrených mužov bola vyšetrená neskôr ako 

v 50. roku života. Hodnoty PSA u pacientov, ktorí podstúpili biopsiu, sa pohybovali od 3,6 

ng/ml do 2 000 ng/ml. Pozitívne DRE sme pozorovali u 45 pacientov. 

 Na základe indikačných kritérií sme realizovali 305 biopsií prostaty. Biopsie boli 

realizované použitím rektálnej ultrazvukovej sondy. Pacientom sme odobrali od 6 do 12 

vzoriek z oboch lalokov prostaty. Z vyšetreného počtu pacientov  bolo 190 pozitívnych  

biopsií, t. j. 62,3 %. Negatívne biopsie s nálezom benígnej hyperplázie prostaty – u 74 

pacientov, alebo chronickej prostatitídy – u 41 pacientov, spolu 115 pacientov, t. j. 37,7 %.  

 

Obr. 1. Výsledok biopsií prostaty v r. 2014 – 2018 

(CaP – adenokarcinóm prostaty, BPH – benígna hyperplázia prostaty ) 

62%

24%

14%
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Podľa kritérií pre hodnotenie rizika na základe hodnoty PSA a  výsledku histologického 

vyšetrenia, sme diagnostikovali 109 pacientov s  nízkym rizikom, 57 pacientov so stredným 

rizikom a 24 pacientov s vysokým rizikom. Následne sme pacientom odporúčali primárnu 

liečbu.  

 

Obr. 2. Rozdelenie pacientov podľa rizika karcinómu prostaty 

 

Pacienti po biopsii prostaty následne absolvovali liečbu, ktorá im bola odporúčaná. Medzi 

liečebné možnosti radíme aj aktívne sledovanie. V tejto práci hodnotíme primárnu terapiu 

(následná terapia presahuje rámec tejto práce). Liečebné modality použité vo vyšetrovanej 

skupine ako iniciálna liečba boli nasledovné: aktívne sledovanie – 10 pacientov, operácia 

(radikálna prostatektómia) – 32 pacientov, rádioterapia – 51 pacientov, hormonálna liečba – 

71 pacientov, orchiektómia – 6 pacientov, chemoterapia – 14 pacientov, iná liečba – 6 

pacientov. 

 

Obr. 3. Primárna liečba v sledovanom súbore pacientov 
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Diskusia 

Karcinóm prostaty patrí k najčastejším zhubným ochoreniam u mužov v Slovenskej 

republike, ako aj v iných krajinách. Trend celosvetového nárastu incidencie ochorenia o 3 % 

ročne sa pripisuje aj vysokému a postupne sa predlžujúcemu priemernému veku populácie, 

najmä vo vyspelých krajinách. Incidencia karcinómu prostaty má na Slovensku vzostupný 

charakter z hodnôt 14,6/100 000 v roku 1968 na 44,6/100 000 v roku 2007. Mortalita však 

vykazuje pomalší vzostupný trend z hodnôt 7,2/100 000 v roku 1968 na 13,4/100 000 v roku 

2007 (13). V Slovenskej republike prebieha aktívne vyhľadávanie CaP prostredníctvom 

preventívnych prehliadok v urologických ambulanciách. Otázkou však ostáva, či tento spôsob 

možno nazývať skríningom. Princípy skríningu sú totiž nasledovné: ochorenie musí mať 

vysokú incidenciu,, biologické správanie a pôvod ochorenia musia byť známe, testy by mali 

mať vysokú senzitivitu, špecificitu a pozitívnu prediktívnu hodnotu, mali by byť rýchle, lacné, 

neinvazívne a pre pacientov akceptovateľné. Pre pacientov, u ktorých diagnostikujeme 

ochorenie, musí existovať akceptovateľná a efektívna metóda liečby. Skríning by mal znížiť 

ochorenie-špecifickú morbiditu a predĺžiť prežívanie (1). 

V súčasnosti, bohužiaľ, nie je úplne jednoznačné, že skríning na CaP uvedené kritériá 

spĺňa. Dnes jediným onkomarkerom pre skríning CaP je PSA (prostatický špecifický antigen). 

Bol objavený v r. 1970 a je najpoužívanejším onkologickým biomarkerom. Patrí medzi 

glykoproteíny zo skupiny humánnych kalikreínov. PSA nie je dokonalý marker. Má nízku 

senzitivitu (35 – 70 %), špecificitu (60 – 90 %) pre karcinóm prostaty. Záchytnosť pri biopsii 

v najlepších centrách je 60 – 80 %. Tradičná hodnota PSA 4,0 ng/ml už nie je absolútnou 

indikáciou k biopsii. Iné faktory ovplyvňujúce PSA sú infekcia/inštrumentálne výkony, 

retencia moču, ejakulácia, pokročilý vek/benígna hyperplázia (2).  

Najväčšou skríningovou štúdiou, ktorá stále prebieha, je European Randomized Study of 

Screening for Prostate Cancer (ERSPC) (5). Randomizovaná štúdia u mužov vo veku 50 až 

74 rokov v 7 krajinách Európy, 83 000 v skrínovanom ramene; 99 000 v kontrolnom ramene, 

monitorovanie PSA v priemere raz za 4 roky v ramene skríningu (3). Záver pri doposiaľ 19-

ročnom sledovaní PSA a skríningu je taký, že redukuje ochorenie-špecifickú mortalitu 

o 21 %, čo je ekvivalentom 1 úmrtia na 781 skrínovaných mužov, alebo 1 úmrtia na 27 

detegovaných CaP, PSA skríning jednoznačne znižuje počet mužov s metastatickým CaP (4). 

Otázniky ERSPC štúdie však pretrvávajú: pozitívna hodnota PSA definovaná ako 3,0 ng/ml 

vo väčšine centier, vykonaná tzv. 6-core biopsia: záchytnosť je vyššia až o 20 % pri použití 

rozšírenej biopsie (10 – 18 vzoriek). Lokalizovaný karcinóm prostaty je častejší v skupine 

skríningu (11). Štúdia potvrdzuje jednoznačný benefit predchádzania metastatickej choroby 

(12).  

Ďalšou štúdiou je PLCO Americká štúdia: 38 000 mužov randomizovane zaradených na 

ročný skríning. Compliance pre PSA a DRE boli 85 % a 86 %, raz ročne realizovaný odber 

PSA a raz ročne vyšetrenie DRE, doba sledovania v predmetnej štúdii bola 7 – 10 rokov. 

PLCO výsledky: 116 vs. 95 nových CaP na 10 000 pacientov v skríningu vs. kontrolná 

skupina. 2 vs. 1,7 úmrtí na 10 000 pac. v skríningu vs. kontrolná skupina (7). Otázniky PLCO 
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štúdie: sledovanie 7 až 10 rokov nie je dostatočne dlhé na porovnanie mortality, použitie 

absolútnej hodnoty PSA 4,0 ng/ml ako pozitívne PSA môže viesť k poddiagnostikovaniu (6). 

 

Záver 

Otázkou ostáva, ako ďalej v skríningu CaP. Hlavným cieľom preventívnych vyšetrení by 

malo byť odhaľovanie najmä rizikových foriem karcinómu prostaty v skorých štádiách 

a zvyšovanie kvality života mužov. V neposlednom rade by malo byť cieľom aj znižovanie 

nákladov na liečbu, ktoré sú v pokročilejších štádiách vyššie. Na druhej strane je ale potrebné 

nájsť rozumnú rovnováhu medzi benefitom a zbytočným overtreatmentom.  Do budúcnosti by 

sme mali lepšie porozumieť a používať vyšetrenie PSA, postupne začať v diagnostike 

aplikovať aj nové biomarkery, ktoré prispejú k lepšej indikácii pacientov pre biopsie. 

K zlepšeniu diagnostiky by mali prispieť aj prostatické MRI/fúzne biopsie a  genómové 

testovanie pre lepšie vyhodnotenie rizika (10).  

Skrínovať alebo nie? Hamletovská otázka. Musíme, bohužiaľ, konštatovať, že sledovanie 

PSA u symptomatických mužov nie je skríning. V súčasnosti sa stále zdokonaľuje liečba 

pokročilého/metastatického ochorenia, avšak nikto nesleduje kvalitu života/morbiditu 

/náklady na liečbu u nízkorizikových pacientov (8). Aj vzhľadom na výsledky rozsiahlych 

štúdií je potrebné pokračovať v aktívnom vyhľadávaní karcinómu prostaty. Znižujeme tým 

riziko vzniku metastatických foriem CaP. Avšak aktívny prístup zo strany lekára nesmie 

v žiadnom prípade poškodiť pacienta v zmysle výrazného zníženia kvality života. 

 

Konflikt záujmov 

Autor na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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VPLYV FYZICKEJ AKTIVITY NA VYBRANÉ VÝŽIVOVÉ 

A KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY 
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I. Kachútová, A. Filová, J. Jurkovičová 
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Fyzická aktivita sa definuje ako akýkoľvek telesný pohyb kostrových svalov, ktorý vedie 

k výdaju energie (1). Pravidelná fyzická aktivita je dôležitá pre zdravie a pohodu ľudí vo 

všetkých vekových kategóriách. Všetci ľudia z nej môžu mať prospech, či už sa zúčastňujú na 

intenzívnom cvičení, alebo vykonávajú iný druh zdraviu prospešnej telesnej aktivity. Jedinci, 

ktorí sú fyzicky aktívni, majú nižšiu mortalitu na chronické choroby, vrátane 

kardiovaskulárnych chorôb (KVCH) (2). Fyzická aktivita znižuje kardiovaskulárne riziko a 

má preventívny účinok na KVCH a diabetes mellitus (DM) 2. typu (3, 4). 

Fyzická inaktivita je dôležitým modifikovateľným rizikovým faktorom (RF) KVCH (5). 

Varo et al. (6) preukázali, že vyšší vek, obezita, nízka úroveň dosiahnutého vzdelania a 

fajčenie súvisia s fyzickou inaktivitou. 

Sedavý spôsob života vyplývajúci z nízkej úrovne fyzickej aktivity súvisí s významným 

zvýšením kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti u oboch pohlaví (7). Centrum pre 

kontrolu chorôb odporúča, aby všetci dospelí vykonávali minimálne 30 minút stredne 

intenzívnej pohybovej aktivity denne. Populácia s dostatočnou fyzickou aktivitou udáva 

súčasne aj lepšie stravovacie návyky – významne vyššiu frekvenciu konzumácie jedál, 

významne častejšiu konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a rýb (8). 

Stredne intenzívna pohybová aktivita je dosiahnuteľná pre väčšinu dospelých a môže sa 

vykonávať v rámci mnohých bežných činností, ako je chôdza, plávanie, upratovanie bytu, 

alebo kosenie trávnika. Cvičenie zlepšuje lipidový profil, glukózovú toleranciu a znižuje 

krvný tlak (TK). Štúdie počas posledných niekoľkých desaťročí preukázali pozitívnu úlohu 

fyzickej aktivity v prevencii KVCH.  

Cieľom práce bolo zistiť vzťah fyzickej aktivity s kardiometabolickými RF a vybranými 

faktormi životného štýlu u oboch pohlaví.  

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Súbor a metódy 

Na zistenie prevalencie vybraných výživových, antropometrických a kardiometabolických 

faktorov sme použili prierezovú štúdiu na vybranom súbore respondentov.  

Súbor tvorilo 230 dospelých respondentov, ktorí navštevovali ambulanciu praktického 

lekára pre dospelých vo veku 30 – 69 rokov, v priemernom veku 44,4 ± 9,7 rokov, z toho bolo 

79 mužov (34,3 %) a 151 žien (65,7 %). Respondentov sme rozdelili na súbor fyzicky 

aktívnych (FA) – spolu 103 respondentov v priemernom veku 42,6 ± 9,1 rokov, z toho 22 

mužov (21,4 %), a kontrolný súbor, ktorý tvorilo 127 respondentov v priemernom veku 46,3 

± 10,3 rokov, z toho 57 mužov (44,9 %). Najväčší podiel v súbore FA tvorili zhodne 

respondenti vo vekovej skupine 30 – 39 rokov a 40 – 49 rokov (35,9 %) (tab. 1).  

Do súboru FA boli zaradení respondenti, u ktorých bola frekvencia fyzickej aktivity ≥ 2-

krát/tyždeň s minimálnou záťažou 30 min/týždeň. Do kontrolnej skupiny sme zaradili 

respondentov bez týždennej fyzickej aktivity. 

Na splnenie cieľa práce sme využili modifikovaný dotazník Odhad kardiovaskulárneho 

rizika (Cardiovascular risk assessment questionaire) (9), ktorý sa zameriaval na otázky 

tykajúce výživových zvyklostí (konzumácia alkoholu, vyprážaných jedál, sacharidových 

potravín, sladkých jedál, rýb, ovocia a zeleniny).  

Dotazník tvorili aj otázky zameriavajúce sa na vybrané objektívne kardiometabolické 

parametre, ktoré vypĺňala zdravotná sestra pod dohľadom lekára. Z objektívnych údajov sme 

hodnotili hmotnosť a výšku (vypočítali sme body mass index – BMI), hladiny celkového 

cholesterolu (CHOL), HDL- a LDL-CHOL, triacylglycerolov (TAG), glukózy (GLU) a 

hodnoty TK. Vypočítali sme aterogénny index plazmy (AIP) podľa Dobiášovej (10) – AIP = 

log (TAG/HDL-CH) a index aterogenity CHOL/HDL-CHOL. 

Hodnoty BMI (11), celkového CHOL, HDL- a LDL-CHOL, TAG, indexu aterogenity 

CHOL/HDL-CHOL, AIP, GLU (12) a TK sme klasifikovali na základe najnovších 

európskych odporúčaní (13).  

Zber dotazníkov bol anonymný. Respondentom v čakárni boli prideľované identifikačné 

kódy, ktoré si zapísali na dotazník. Na základe identifikačného kódu zdravotná sestra dopísala 

do dotazníka zo zdravotnej dokumentácie objektívne vyšetrené údaje o kardiometabolických 

parametroch. 

Na štatistické spracovanie dát sme využili metódy deskriptívnej štatistiky. Vzájomný 

vzťah fyzickej aktivity s kardiometabolickými faktormi a faktormi životného štýlu sme 

testovali pomocou chí-kvadrátovej štatistiky, ktorej výsledkom bolo crude odds ratio pri 95 % 

intervale spoľahlivosti. 

Údaje boli spracované programom SPSS. Za hladinu signifikantnej významnosti sme 

stanovili úroveň p < 0,05. 
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Tab. 1. Zloženie súboru respondentov podľa pohlavia a veku (n = 230) 

 

Faktor 

Spolu 

(n = 230) 

n (%) 

Súbor fyzicky aktívnych 

(n = 103) 

n (%) 

Kontrolný súbor 

(n = 127) 

n (%) 

Pohlavie 
Muži 79 (34,3) 22 (21,4) 57 (44,9) 

Ženy 151 (65,7) 81 (78,6) 70 (55,1) 

Vek [r.] 

x ± SD 44,5 ± 9,8 42,6 ± 9,1 46,3 ± 10,3 

30 – 39 79 (34,3) 37 (35,9) 42 (33,1) 

40 – 49 71 (30,9) 37 (35,9) 34 (26,8) 

50 – 59 57 (24,8) 23 (22,3) 34 (26,8) 

60 – 69 23 (10,0) 6 (5,8) 17 (13,4) 

 

Výsledky 

Vybrané antropometrické a kardiometabolické parametre v súbore FA a v kontrolnom 

súbore u mužov a žien sú v tab. 2 a 3. 

Muži zo súboru FA mali významne nižšie hodnoty BMI (p < 0,001), celkového CHOL (p 

< 0,05), TAG (p < 0,01), celkového CHOL/HDL-CHOL (p < 0,05), AIP (p < 0,01), GLU (p < 

0,05) a systolického TK (p < 0,05). Medzi priemernými hladinami LDL-CHOL, HDL-CHOL 

a diastolického TK sme významné rozdiely v súbore FA a kontrolnom súbore nezistili (tab. 

2). 

 

Tab. 2. Vybrané antropometrické a kardiometabolické parametre v súbore fyzicky aktívnych a v kontrolnom 

súbore – muži (n = 79) 

Faktor 

Súbor fyzicky aktívnych 

 (n = 22) 

x ± SD  

Kontrolný súbor 

(n = 57) 

x ± SD 

Vek [r.] 43,5 ± 10,3 46,2 ± 11,3 

BMI [kg.m-2] 24,2 ± 1,2*** 25,5 ± 1,7 

Celkový cholesterol [mmol/l] 5,00 ± 0,15* 5,09 ± 0,22 

LDL-cholesterol [mmol/l] 2,71 ± 0,12  2,75 ± 0,17 

HDL-cholesterol [mmol/l] 1,46 ± 0,11  1,42 ± 0,08 

Triacylglyceroly [mmol/l] 1,84 ± 0,17**  2,02 ± 0,38 

Celkový CHOL/HDL-CHOL 3,45 ± 0,24*  3,59 ± 0,21 

Aterogénny index plazmy 0,10 ± 0,06** 0,15 ± 0,08 

Glykémia [mmol/l] 5,50 ± 0,34 5,75 ± 0,53 

Systolický TK [mmHg] 135,1 ± 7,7* 140,8 ± 10,7 

Diastolický TK [mmHg] 82,9 ± 4,2 84,8 ± 4,0 

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

Fyzicky aktívne ženy mali významne nižšie hodnoty BMI (p < 0,001), celkového CHOL 

(p < 0,01), LDL-CHOL (p < 0,051), TAG (p < 0,05), celkového CHOL/HDL-CHOL (p < 

0,05), systolického a diastolického TK (p < 0,001). Medzi priemernými hladinami HDL-

CHOL, AIP a GLU sme významné rozdiely v súbore FA a kontrolnom súbore nezistili (tab. 

3). 

Vybrané výživové zvyklosti v súbore FA a v kontrolnom súbore u mužov a žien 

uvádzame v tab. 4 a 5. 

Fyzicky aktívni muži priznali nevýznamne vyššiu konzumáciu tvrdého alkoholu, piva a 

vína. V kontrolnom súbore bolo nevýznamne vyššie zastúpenie abstinentov. Kontrolný súbor 
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nevýznamne častejšie konzumoval vyprážané pokrmy. Nevýznamne vyšší podiel FA mužov 

denne konzumoval sacharidové pokrmy (cestoviny, zemiaky, ryžu) a sladké jedlá (tab. 4).  

 

Tab. 3. Vybrané antropometrické a kardiometabolické parametre v súbore fyzicky aktívnych a v kontrolnom 

súbore – ženy (n = 151) 

Faktor 

Súbor fyzicky aktívnych 

 (n = 81) 

x ± SD  

Kontrolný súbor 

(n = 70) 

x ± SD 

Vek [r.] 42,4 ± 8,8** 46,3 ± 9,4 

BMI [kg.m-2] 22,97 ± 1,78*** 24,81 ± 2,01 

Celkový cholesterol [mmol/l] 4,91 ± 0,39**  5,10 ± 0,44 

LDL-cholesterol [mmol/l] 2,65 ± 0,33*  2,79 ± 0,34 

HDL-cholesterol [mmol/l] 1,61 ± 0,11  1,60 ± 0,11 

Triacylglyceroly [mmol/l] 1,41 ± 0,39* 1,57 ± 0,52 

Celkový CHOL/HDL-CHOL 3,05 ± 0,27* 3,21 ± 0,38 

Aterogénny index plazmy -0,07 ± 0,13 -0,03 ± 0,16 

Glykémia [mmol/l] 5,46 ± 0,23 5,53 ± 0,35 

Systolický TK [mmHg] 124,4 ± 6,1*** 129,4 ± 7,8 

Diastolický TK [mmHg] 79,8 ± 3,1*** 82,4 ± 3,9 

* p < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001 
 
Tab. 4. Vybrané výživové zvyklosti v súbore fyzicky aktívnych a v kontrolnom súbore – muži (n = 79) 

Faktor 

Súbor fyzicky aktívnych 

n = 22 

n (%) 

Kontrolný súbor 

n = 57 

n (%) 

 

Konzumácia alkoholu 

[dl/týž.] x ± SD 

Tvrdý alkohol  0,8 ± 0,4 0,5 ± 0,3 

Pivo  16,7 ± 2,5 16,2 ± 5,5 

Víno  9,3 ± 1,5 7,2 ± 3,9 

Abstinent  9 (40,9) 27 (47,4) 

Frekvencia 

konzumácie 

vyprážaného jedla / 

týž. 

1 – 2-krát 

3 – 6-krát 

11 (50,0) 

2 (9,1) 

35 (61,4) 

2 (3,5) 

Denne - 5 (8,8) 

Nekonzumujem 9 (40,9) 15 (26,3) 

Frekvencia 

konzumácie cestovín, 

zemiakov a ryže / týž. 

1 – 2-krát 6 (27,3) 16 (28,1) 

3 – 6-krát 7 (31,8) 22 (38,6) 

Denne 7 (31,8) 15 (26,3) 

Nekonzumujem 2 (9,1) 4 (7,0) 

Frekvencia 

konzumácie sladkých 

jedál [týž.] 

1 – 2-krát 9 (40,9) 21 (36,8) 

3 – 6-krát 3 (13,6) 12 (21,1) 

Denne 4 (18,2) 9 (15,8) 

Nekonzumujem 6 (27,3) 21 (36,8) 

 

Frekvencia 

konzumácie rýb [týž.] 

1 – 2-krát 14 (63,6) 41 (71,9) 

3 – 6-krát 1 (4,5) 1 (1,8) 

Denne - - 

Nekonzumujem 7 (31,8) 15 (26,3) 

Konzumácia ovocia 

[ks/deň] 

1 – 3  10 (45,5) 22 (38,6) 

≥ 4 11 (50,0) 33 (57,9) 

Nekonzumujem 1 (4,5) 2 (3,5) 

Konzumácia zeleniny 

[ks/deň] 

1 – 3  12 (54,5) 27 (47,4) 

≥ 4 9 (40,9) 15 (26,3) 

Nekonzumujem 1 (4,5) 14 (24,6) 

 

Muži z kontrolného súboru v nevýznamne vyššom zastúpení konzumovali ryby 1- až 2-

krát týždenne. Pokiaľ ide o konzumáciu ovocia a zeleniny, muži z kontrolného súboru 

častejšie, i keď nevýznamne, deklarovali ich konzumáciu 1 – 3 ks denne (tab. 4).  
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Ženy v súbore FA priznali nevýznamne vyššiu konzumáciu tvrdého alkoholu, piva a vína. 

Zastúpenie abstinentiek bolo nevýznamne nižšie u fyzicky aktívnych žien. Ženy 

z kontrolného súboru významne častejšie konzumovali vyprážané pokrmy 1- až 2-krát 

týždenne, ale významne častejšie deklarovali žiadnu konzumáciu týchto pokrmov fyzicky 

aktívne ženy (p < 0,01). Zriedkavejšie konzumujú sacharidové pokrmy (cestoviny, zemiaky, 

ryžu) ženy zo súboru FA. Ženy z kontrolného súboru priznali nevýznamne vyššiu 

konzumáciu sladkých jedál. Fyzicky aktívne ženy nevýznamne častejšie deklarovali žiadnu 

konzumáciu rýb. V konzumácii ovocia a zeleniny sme významné rozdiely nezistili (tab. 5). 

Tab. 5. Vybrané výživové zvyklosti v súbore fyzicky aktívnej populácie a v kontrolnom súbore – ženy (n = 151) 

Faktor 

Súbor fyzicky aktívnych 

n = 81 

n (%) 

Kontrolný súbor 

n = 70 

n (%) 

 

Konzumácia alkoholu 

[dl/týž.] x ± SD 

Tvrdý alkohol  0,5 ± 0,0 0,3 ± 0,1 

Pivo  5,6 ± 2,6 5,5 ± 2,5 

Víno  6,9 ± 2,6 5,0 ± 2,8 

Abstinent  70 (56,7) 65 (75,2) 

Frekvencia 

konzumácie 

vyprážaného jedla / týž. 

1 – 2-krát 38 (30,8) 50 (57,9)** 

3 – 6-krát 5 (4,1) 3 (3,5) 

Denne 3 (2,4) 1 (1,2) 

Nekonzumujem 35 (28,4)** 16 (18,5) 

Frekvencia 

konzumácie cestovín, 

zemiakov a ryže / týž. 

1 – 2-krát 26 (21,1) 17 (19,7) 

3 – 6-krát 23 (18,6) 25 (28,9) 

Denne 25 (20,3) 22 (25,5) 

Nekonzumujem 7 (5,7) 6 (6,9) 

Frekvencia 

konzumácie sladkých 

jedál [týž.] 

1 – 2-krát 34 (27,5) 27 (31,2) 

3 – 6-krát 18 (14,6) 14 (16,2) 

Denne 10 (8,1) 13 (15,0) 

Nekonzumujem 19 (15,4) 16 (18,5) 

Frekvencia 

konzumácie rýb [týž.] 

1 – 2-krát 43 (34,8) 30 (34,7) 

3 – 6-krát 6 (4,9) 7 (8,1) 

Denne 5 (4,1) - 

Nekonzumujem 27 (21,9) 33 (38,2) 

Konzumácia ovocia 

[ks/deň] 

1 – 3  26 (21,1) 26 (30,1) 

≥ 4 51 (41,3) 37 (42,8) 

Nekonzumujem 4 (3,2) 7 (8,1) 

Konzumácia zeleniny 

[ks/deň] 

1 – 3  41 (33,2) 36 (41,7) 

≥ 4 31 (25,1) 24 (27,8) 

Nekonzumujem 9 (7,3) 10 (11,6) 

** p < 0,01 

 

Zistili sme významnú pozitívnu asociáciu fyzickej aktivity so všetkými sledovanými 

kardiometabolickými faktormi, s výnimkou HDL-CHOL. Z výživových zvyklostí sa potvrdila 

významná negatívna asociácia fyzickej aktivity s častou konzumáciou vyprážaných jedál (tab. 

6). 

 

Diskusia 

K najvýznamnejším behaviorálnym RF, ktoré môžu negatívne ovplyvniť TK, hladinu 

GLU, hladiny krvných lipidov, nadváhu až obezitu, patrí nezdravé stravovanie, nedostatok 

fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a ďalšie (14). 
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Nárast nadváhy a obezity je jeden z problémov verejného zdravotníctva. Obezita je 

známym RF viacerých ochorení, vrátane hypertenzie (15), hypercholesterolémie (16), DM 

(17) a KVCH (18).  

 

Tab. 6. Odds ratio (95 % CI) pre vybrané kardiometabolické rizikové faktory a faktory životného štýlu 

asociované s fyzickou aktivitou (fyzicky aktívny súbor vs. kontrola; n = 230) 

Faktor OR (95% CI) p 

BMI  0,12 (0,05 – 0,25) 0,000 

Celkový cholesterol  0,45 (0,26 – 0,76) 0,003 

LDL-cholesterol  0,44 (0,23 – 0,82) 0,010 

HDL-cholesterol  0,66 (0,39 – 1,12) 0,130 

Triacylglyceroly  0,25 (0,10 – 0,64) 0,004 

Celkový CHOL/HDL-CHOL 0,07 (0,02 – 0,17) 0,000 

Aterogénny index plazmy 0,21 (0,10 – 0,42) 0,000 

Glykémia  0,39 (0,22 – 0,70) 0,002 

Systolický TK  0,24 (0,14 – 0,42) 0,000 

Diastolický TK  0,25 (0,13 – 0,49) 0,000 

Konzumácia alkoholických nápojov spolu [dl/týž.] 1,42 (0,81 – 2,51) 0,223 

Konzumácia vyprážaných jedál [1 – 7-krát/týž.] 0,43 (0,25 – 0,76) 0,004 

Konzumácia cestovín, zemiakov a ryže [1 – 7-krát/týž.] 1,13 (0,66 – 1,92) 0,664 

Konzumácia sladkých jedál, koláčov a cukroviniek [1 – 7-krát/týž.] 0,81 (0,47 – 1,39) 0,451 

Konzumácia rýb [1 – 7-krát/týž.] 0,99 (0,66 – 1,50) 0,976 

Konzumácia ovocia [1 – 4+ ks/deň] 0,67 (0,22 – 2,06) 0,484 

Konzumácia zeleniny [1 – 4+ ks/deň] 0,46 (0,21 – 1,02) 0,055 

 

V našej štúdii sme zistili významne nižšie BMI u oboch pohlaví zo súboru FA 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. Zistili sme aj významné rozdielnosti BMI v súbore FA 

podľa pohlavia. Významne nižšie BMI mali fyzicky aktívne ženy v porovnaní s fyzicky 

aktívnymi mužmi, čo súvisí predovšetkým s intersexuálnymi rozdielmi, ale môže to čiastočne 

súvisieť aj s tým, že ženy vo vyššej miere vynakladajú úsilie na športové aktivity a chudnutie 

a častejšie sú so svojou postavou nespokojnejšie ako muži (19). Podobné súvislosti sa 

preukázali aj v štúdii Slezákovej (20), ktorá analyzovala vzťah medzi telesnou aktivitou a 

BMI u 234 respondentov a potvrdila vyššiu proporciu nadváhy a obezity u fyzicky 

neaktívnych participantov. 

Fyzická aktivita zrýchľuje oxidáciu tukov v tukovom tkanive, tlmí aktivitu 

lipoproteínovej lipázy v obéznej populácii, stimuluje lipolýzu a zabraňuje poklesu aktívnej 

telesnej hmoty. To všetko má vplyv na zlepšenie pomeru medzi tukom a aktívnou telesnou 

hmotou v organizme (21). V našom súbore FA sme zistili významne nižšie priemerné hladiny 

celkového CHOL u mužov (p < 0,05) aj žien (p < 0,01). Podobné výsledky zistili v štúdii 

Crichtona a Alkerwia (22), ktorí analyzovali vzťah medzi fyzickou aktivitou a celkovým 

CHOL u 1 331 respondentov (18 – 70 r.) a potvrdili významné nižšiu hladinu celkového 

CHOL u športovcov. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo do bežného života zaradiť aktívny pohyb, je snaha o 

úpravu lipidového spektra a zároveň zníženie hmotnosti. Aktívny pohyb výrazne znižuje 

hladinu TAG o 2 – 3 %, spôsobuje nárast HDL-CHOL o 1 – 2 % a prispieva k zníženiu LDL-

CHOL o 1 % (23, 24). V našej práci sme potvrdili inverzný vzťah medzi fyzickou aktivitou 

a hladinami lipidov. U mužov v súbore FA sme zistili významne nižšie hladiny TAG o 8,9 % 
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a celkového CHOL/HDL-CHOL o 3,9 % a u žien v súbore FA sme zistili významne nižšie 

hladiny LDL-CHOL o 5,1 %, TAG o 10,1 % a celkového CHOL/HDL-CHOL o 4,9 %. 

Významný vzťah medzi fyzickou aktivitou a zníženými hladinami TAG a LDL-CHOL 

a zvýšenými hladinami HDL-CHOL potvrdili aj iné štúdie (25, 26). 

Pravidelná fyzická aktivita (aeróbna) je jeden z kľúčových faktorov v prevencii a liečbe 

hypertenzie. Fyzická inaktivita má priamu súvislosť s prírastkom hmotnosti, čo zvyšuje riziko 

zvýšeného TK (27). Významne nižšie priemerné hodnoty systolického a diastolického TK 

sme zistili u oboch pohlaví v súbore FA v porovnaní s kontrolným súborom. Tieto výsledky 

okrem fyzickej aktivity môžeme pripísať aj vyššej priemernej hodnote BMI v kontrolnom 

súbore. Náš predpoklad podporuje štúdia Börjessona et al. (28), v ktorej pravidelná aeróbna 

aktivita strednej až vysokej intenzity znížila hodnotu STK v priemerne o 11 mmHg a DTK v 

priemere o 5 mmHg.  

Analýza španielskej kohorty európskeho prospektívneho výskumu rakoviny a výživy 

konštatovala, že spotreba vyprážaných potravín pozitívne asociovala s obezitou (29). Spotreba 

vyprážaných potravín súvisí aj s nižšími hodnotami HDL-CHOL (30). V našej štúdii sme 

nezistili významne rozdiely medzi vybranými výživovými zvyklosťami a fyzickou aktivitou 

okrem významne častejšieho konzumovania vyprážaných pokrmov v kontrolnom súbore u 

žien. Fyzicky aktívne ženy významne častejšie deklarovali žiadnu konzumáciu týchto 

pokrmov. Naše výsledky podporuje aj štúdia Suna et al. (31), ktorá analyzovala konzumáciu 

vyprážaných jedál u 106 966 žien a potvrdila významnú asociáciu fyzickej aktivity a 

nekonzumovania vyprážaných jedál. 

  

Záver 

Fyzicky aktívni muži mali významne nižšie priemerné hodnoty BMI a hladiny celkového 

CHOL, TAG, celkového CHOL/HDL-CHOL, AIP a systolického TK, v porovnaní 

s kontrolným súborom.  

Ženy v súbore FA mali významne nižšie priemerné hodnoty BMI a hladiny celkového 

CHOL, LDL-CHOL, TAG, celkového CHOL/HDL-CHOL, systolického a diastolického TK, 

v porovnaní s kontrolným súborom.  

Zo stravovacích zvyklostí sme v kontrolnom súbore u žien potvrdili významne častejšie 

deklarovanú konzumáciu vyprážaných jedál vo frekvencii 1- až 2-krát týždenne a aj 

významne častejšie vynechávanie vyprážaných jedál. U mužov sme zo stravovacích zvyklostí 

významné rozdiely nezistili. 

V celom súbore sme potvrdili významnú pozitívnu asociáciu fyzickej aktivity so všetkými 

sledovanými kardiometabolickými faktormi, s výnimkou HDL-CHOL. Z výživových 

zvyklostí sa potvrdila významná negatívna asociácia fyzickej aktivity s častou konzumáciou 

vyprážaných jedál.  

Pravidelné vykonávanie fyzickej aktivity zlepšuje kondíciu, ma priaznivý účinok na BMI 

a hladinu kardiometabolických parametrov a znižuje kardiovaskulárne riziko.  
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Motivovanie asymptomatických jedincov na zmenu ich životného štýlu s cieľom znížiť 

budúce kardiovaskulárne riziko môže byť náročné. Preto je dôležité určiť, čo by mohlo 

motivovať populáciu so sedavým spôsobom života k prijatiu zdravšieho životného štýlu 

s cieľom zvýšenia ich fyzickej aktivity. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Populace celosvětově stárne. V roce 2018 byla téměř jedna pětina (19 %) obyvatel EU ve 

věku 65 let a více (1). Se stárnutím populace souvisí vyšší riziko demence. Demence 

postihuje asi 5 % populace ve věku 65 let, její prevalence se na každých dalších pět let věku 

jedince zdvojnásobuje (2). V České republice byl pro rok 2016 počet lidí s demencí 

odhadován na 155,9 tisíc. Jedná se o předpokládaný počet lidí s demencí, jejich reálný počet 

není znám. Zdaleka ne všichni lidé s demencí mají demenci diagnostikovanou, Alzheimer’s 

Disease International uvádí, že i v nejvyspělejších státech je diagnostikována pouze přibližně 

polovina lidí s demencí. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba (ACH) (3). 

Jako mírná kognitivní porucha (mild cognitive impairment; MCI) je označována porucha 

kognitivních funkcí, která je přechodnou fází mezi kognitivními změnami u fyziologického 

stárnutí a časnou demencí (4, 5). Nemocný s MCI má potíže s pamětí větší, než odpovídá jeho 

věku, ale nesplňuje kritéria pro stanovení diagnózy demence. Může se jednat o poruchu 

vštípivosti a výbavnosti paměti, lehčí poruchu pozornosti či mírně zpomalené myšlení a 

chápání. Na rozdíl od syndromu demence zde není přítomnost narušení soběstačnosti osob a 

aktivit jejich denního života (6, 7). Mírná kognitivní porucha se dělí na amnestický a na non-

amnestický typ. Nejčastější je amnestická forma MCI, u které je objektivně porušena paměť a 

postižená osoba si stěžuje na potíže s pamětí (8, 9). Anamnestická forma MCI je považována 

za předstupeň ACH. Konverze této formy do ACH je odhadována na 10 – 15 % za rok (10). 

Podle výsledků současných studií se uvádí, že v populaci 65-letých a starších osob je výskyt 

MCI přibližně 20 % (4, 11). 

                                                           
1Podpořeno z programového projektu MZ ČR s reg. č. 16-29900A. Veškerá práva podle předpisů na 

ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 
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Vzhledem k riziku konverze do těžší úrovně postižení kognitivních funkcí se dá 

předpokládat, že pravděpodobnost vzniku MCI zvyšují stejné rizikové faktory jako u ACH. 

Znalost rizikových faktorů MCI může přispět k včasné prevenci a účinné terapii, která ovlivní 

nástup demence (12). 

 

Metodika 

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve 

spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR spolupracuje na 

epidemiologické studii případů a kontrol, která studuje nejvýznamnější rizikové faktory MCI. 

Hlavním cílem této studie je zjistit, zda jsou u pacientů s MCI přítomny rizikové markery 

předpokládající její možný přechod do ACH. Studie probíhala od roku 2016 do konce roku 

2019.  

Metodika studie zahrnuje dotazníkové šetření, složené z 35 otázek zaměřených na možné 

rizikové faktory MCI jako: ischemickou chorobu srdeční (ICHS), periferní aterosklerózu, 

hypertenzi, diabetes mellitus (DM), cévní mozkové příhody (CMP), ale také faktory životního 

stylu, vzdělání, zaměstnání, zájmy, koníčky a pohybovou aktivitu. K vyšetření kognitivních 

funkcí je použit Montrealský kognitivní test MOCA®, postupně české verze 7.1, 7.2, 7.3. Dále 

je odebírána venózní krev, která se uchovává v mrazících pultech a posléze sváží na 

genetickou analýzu. 

Statistické zpracování 

Pro statistickou analýzu byla použita základní popisná statistika v závislosti na druhu 

veličin. Pro popis kvalitativních veličin byly využity frekvenční tabulky s absolutními a 

relativními počty, pro metrické veličiny pak aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Pro 

hodnocení výskytu sledovaných parametrů u sledovaných skupin byla data zpracována 

pomocí statistických testů – χ2 test a Fischerův exaktní test. Statistické testy byly hodnoceny 

na hladině statistické významnosti 5 %. Pro statistické zpracování byl použit program Stata v. 

10, OpenEpi, MS Excel. 

Soubor 

Diagnostická kritéria pro MCI, tedy pro soubor případů jsou: 

 podepsání informovaného souhlasu, 

 subjektivní zhoršení paměti, 

 zhoršení paměti podle blízké osoby, 

 vyšetření kognitivních funkci pomocí MoCa testu s výsledkem v rozmezí 22 – 26 bodů, 

potvrzení MCI. 

Kritéria pro soubor kontrol jsou: 

 podepsání informovaného souhlasu, 

 není subjektivní zhoršení paměti, 

 vyšetření kognitivních funkcí pomocí MoCa testu s výsledkem nad 26 bodů, 

 kontrolní osoba by měla být stejného pohlaví a stejného věku ± 5 let. 
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Respondenti jsou nabírání po celé České republice ve spolupráci s praktickými lékaři, 

psychiatry a neurology.  

 

Vybrané výsledky 

Doposud byla získána a zpracována data od 698 osob, jedná se o 219 případů a 479 

kontrol. Předpokladem do konce studie je 800 osob. Celkově v souboru převládají ženy. Ve 

skupině případů je žen s poruchou kognice až 1,7-krát více než mužů. Jedná se o statisticky 

významný rozdíl (p = 0,041). V rozdělení osob dle pohlaví v souborech případů a kontrol 

statisticky významný rozdíl zjištěn nebyl (p = 0,447). 

Co se týče věku, tak přehled průměrného věku je uveden v tab. 1. Průměrný věk je 

celkově vyšší v souboru kontrol, a to o přibližně o 1,5 roku. Ženy jsou v obou souborech 

starší oproti mužům. V souboru případů je průměrný věk žen 62,59 let a mužů 62,17 let.  

 
Tab. 1. Průměrný věk  

 Pohlaví Průměrný věk SD Min. Max. 

Případy Muž 62,17 15,3 23 88 

Žena 62,59 15,6 20 90 

Celkem 62,43 15,5 20 90 

Kontroly 

  
Muž 63,61 14,0 23 89 

Žena 64,09 14,0 20 92 

Celkem 63,93 14,0 20 92 

SD – směrodatná odchylka 

 

Na počátek potíží s pamětí si v souboru případů ženy stěžují průměrně v 57,4 letech (SD 

16,85; min. 25; max. 89), muži až o přibližně 3,6 let později (muži průměrný věk 61,08 let, 

SD 14,98; min. 18; max. 86). 

Vzhledem k socioekonomickým faktorům, nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve 

vzdělání mezi souborem kontrol a případů (p = 0,232). Hodnota p = 0,064 v případě 

porovnání vzdělání základního a vysokoškolského ale naznačuje, že při větším vzorku 

respondentů je možné tento rozdíl očekávat. Celkově mají osoby v souboru nejvíce vzdělání 

středoškolské s maturitou (39,97 %), pak středoškolské bez maturity (28,65 %), 

vysokoškolské (17,91 %) a základní (13,47 %). Naopak, vzhledem k formě vykonávaného 

zaměstnání bylo zjištěno, že statisticky významně více (p = 0,023) osob v souboru kontrol 

(62,16 %) vykonává duševní práci oproti osobám s MCI (52,68 %). 

Z pohledu kardiovaskulárních rizikových faktorů u výskytu ischemické choroby srdeční, 

diabetes mellitus, hypertenze a cévní mozkové příhody nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl mezi soubory. Pouze v souboru případů se statisticky významně více vyskytovala 

ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) oproti kontrolám (p = 0,043).  

Z hlediska návyků byl při porovnání konzumace alkoholu zjištěn statisticky významný 

rozdíl (p = 0,018), a to takový, že statistiky významně více osob v souboru případů 

konzumovalo alkohol denně (13,55 %) oproti kontrolám (6,98 %). Naopak, u kouření 
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takovýto vztah pozorován nebyl, tedy nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 

sledovanými soubory (p = 0,271). V obou skupinách převažují nekuřáci a exkuřáci. 

V porovnání zájmů a koníčků mezi skupinou případů a kontrol byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl pouze v zájmu o kulturu (p = 0,049). Statisticky významně více osob ze 

souboru kontrol navštěvovalo například divadlo, koncerty apod. 

Při genetické analýze byly nalezeny statisticky významné asociace mezi MCI a 

polymorfizmy: genu pro TOMM40 (p < 0,03), genu pro IDE (p < 0,01), genu pro CLU (p < 

0,001). 

 

Diskuze 

V rámci epidemiologické studie případů a kontrol zaměřené na rizikové faktory MCI byla 

zpracována data od 698 osob, jedná se o 219 případů a 479 kontrol. V počtu žen a mužů mezi 

souborem případů a kontrol nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, což souhlasí i 

s metaanalýzou z roku 2016, ve které při shrnutí obou subtypů mírné kognitivní poruchy 

(amnestický a non-amnestický) neexistovaly žádné statisticky významné rozdíly mezi 

pohlavími. V této studii pouze u mírné kognitivní poruchy non-amnestického typu byla vyšší 

prevalence u žen (13). V naší studii nebyly rozlišované jednotlivé subtypy MCI, ale v souboru 

případů bylo zjištěno statisticky významně více žen, kterých bylo 1,7-krát více než mužů. Ve 

vztahu k pohlaví je riziko výskytu jakékoli demence uváděno u žen přibližně 2-krát vyšší než 

u mužů, u ACH je riziko u žen až 3-krát vyšší. U žen také úbytek kognice nastupuje dříve. 

Jako možné příčiny jsou uváděny ženské pohlavní hormony, některé choroby, jako například 

deprese, diabetes mellitus, případně morfologické změny mozku (14, 15, 16). 

Jak již bylo napsáno dříve, riziko vzniku demence obecně roste s věkem. Zatímco v 

nižších věkových kategoriích je prevalence v řádech jednociferných čísel, zlom nastává v 

období důchodového věku, kdy se s každým přibývajícím rokem výskyt demence zvyšuje (3). 

V sledovaném souboru případů byl průměrný věk žen 62,59 let a mužů 62,17 let. Jak v tomto 

souboru, tak i v souboru kontrol byly starší ženy. 

Důležitým ukazatelem je věk počátků potíží. Podle doby manifestace prvních klinických 

příznaků ACH 95 – 98 % případů spadá do tzv. pozdní formy, kde se klinické příznaky 

manifestují v 65 letech a později. Patologie mozku se pravděpodobně začíná rozvíjet již 

několik dekád před začátkem klinické demence (8). Ve sledovaném souboru si na počátek 

potíží stěžovali dříve ženy, a to v průměrném věku 57,48 let. Muži až o přibližně 3,6 let 

později, tedy v průměrném věku 61,08 let.  

I když se nižší vzdělání dle řady studií považuje za obecný rizikový faktor pro demenci, 

tak v případě sledovaného souboru nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve vzdělání mezi 

kontrolami a případy. V případě porovnání vzdělání základního a vysokoškolského ale 

můžeme dle v případě většího počtu respondentů tento rozdíl očekávat. Naopak, vzhledem k 

formě vykonávaného zaměstnání byl mezi soubory pozorován statisticky významný rozdíl, 

kdy osoby z kontrolního souboru častěji vykonávali duševní práci. Při převaze duševní práce 
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během života mají osoby dostatek mentální aktivity, což je obecně považováno za ochranný 

faktor poruch kognitivních funkcí. 

Velkou skupinu představují kardiovaskulární rizikové faktory, mezi které se především 

řadí hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus a obezita, které mohou přispívat k riziku 

demence ve vyšším věku prostřednictvím rozvoje ICHS a CMP. Mezi námi sledovanými 

soubory nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu vybraných kardiovaskulárních 

faktorů, vyjma výskytu periferní aterosklerózy ve formě ischemické choroby dolních končetin 

(ICHDK), která se častěji vyskytovala v souboru případů. Řada studií uvádí souvislost 

aterosklerózy s MCI a demencí nezávisle na kardiovaskulárních rizikových faktorech (17). 

Dle systematického review z roku 2011, které porovnávalo 12 studií, tak všechny kromě jedné 

udávaly významnou závislost mezi výskytem kognitivní poruchy, demence a Alzheimerovy 

choroby a pozitivním výsledkem metody ankle brachial indexu (ABI). Tato metoda slouží ke 

stanovení onemocnění periferních tepen, především ICHDK. ABI také slouží jako nezávislý 

prediktor kardiovaskulárních chorob a dle uvedených výsledků ho lze považovat za možný 

marker kognitivní poruchy a demence (18). 

Nejvíce preventabilními faktory mohou být faktory návyků, jako konzumace alkoholu a 

kouření. Při porovnání konzumace alkoholu ve sledovaném souboru byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl, a to takový, že více osob v souboru případů konzumovalo alkohol denně 

(13,55 %) oproti kontrolám (6,98 %). Konzumace alkoholu ve vyšším množství je spojována 

s mnohými zdravotními a psychologickými problémy, mezi které se řadí i kognitivní poruchy 

od mírného po nevratné poškození (19). Přímá vazba mezi konzumací alkoholu a kognitivním 

poklesem a demencí je méně prozkoumána, ale ukazuje se, že by obdobně jako při vztahu 

konzumace alkoholu a výskytu kardiovaskulárních onemocněních, měla mít tvar křivky J, kdy 

mírní konzumenti mají nižší riziko vzniku demence než abstinenti a silní konzumenti 

alkoholu (20). U kouření mezi sledovanými soubory nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl. Celkově v souboru převažovali nekuřáci a exkuřáci. Kouření cigaret má kauzální vztah 

k řadě nemocí, například nádorových, kardiovaskulárních, DM, zvyšuje také riziko 

dyslipidemie. Dle World Alzheimer Report 2014 mají dlouhodobí kuřáci, i přes možné 

pochyby a výsledky různých studií, ve srovnání s nekuřáky vyšší riziko incidence ACH. 

Exkuřáci zvýšené riziko nemají, což je důležitý faktor pro prevenci demence včetně ACH.  

Z pohledu prevence je velice důležitým protektivním faktorem trénování kognitivních 

funkcí. Jako protektivní se uvádí například luštění křížovek, četba, ale i různé společenské 

aktivity. Ve sledovaném souboru byl zjištěn statisticky významný rozdíl pouze v zájmu o 

kulturu, kdy významně více osob ze souboru kontrol navštěvovalo například divadlo, 

koncerty apod. 

V neposlední řadě byly při prvotní genetické analýze nalezeny statisticky významné 

asociace mezi MCI a polymorfizmy: genu pro TOMM40 (p < 0,03), genu pro IDE (p < 0,01), 

genu pro CLU (p < 0,001). 
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Závěr 

Vztah mezi MCI a ACH je z dosavadních výsledků epidemiologických studií zřejmý. 

Amnestická forma MCI je prekurzorem ACH. MCI je velkou výzvou jak pro oblast výzkumu, 

tak pro klinickou praxi. Podrobná znalost možných rizikových faktorů a včasný záchyt této 

patologie mohou být velkým přínosem v prevenci jak vzniku kognitivního defektu, tak 

v prevenci a časné léčbě Alzheimerovy choroby. 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Demence je dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) definována jako syndrom 

způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kdy dochází 

k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k němuž patří paměť, myšlení, 

orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle 

je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly, 

sociálního chování nebo motivace. Nejčastěji se vyskytující formou je demence u 

Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba je degenerativní, nevyléčitelné, terminální 

onemocnění, jehož etiologie není stále známá a lze prokázat charakteristické neuropatologické 

a neurochemické příznaky. Tato choroba začíná obvykle nenápadně s pomalým průběhem, ale 

dochází k trvalé progresi po řadu let. Dle doby manifestace prvních klinických příznaků se 

dělí na formu s časným začátkem s příznaky do 65. roku věku a s pozdním začátkem, kdy 

klinické příznaky se manifestují po 65. roku věku (1). 

Alzheimerova choroba je v současnosti obrovskou výzvou veřejného zdravotnictví v celé 

řadě zemí světa. Prevalence této choroby bude významně narůstat se zvyšujícím se počtem 

lidí ve starších věkových skupinách. Na celém světě žilo v roce 2015 odhadem 46,8 milionů 

lidí s demencí a počet lidí s demencí se pravděpodobně každých dvacet let zdvojnásobí (2).  

Dle Alzheimer’s Disease International lze očekávat, že v roce 2030 bude na světě 74,7 

miliónu lidí s demencí a v roce 2050 dokonce 131,5 miliónu lidí. Každým rokem bude 

diagnostikováno 4,5 milionů nových případů s touto chorobou na světě (3). 

V České a Slovenské republice neexistují přesné statistiky počtu osob s diagnostikovanou 

Alzheimerovou chorobou. Dle České Alzheimerovské společnosti, se odhaduje počet osob 

                                                           
1 Podpořeno z programového projektu MZ ČR s reg. č. 16- 31207A. Veškerá práva podle předpisů na 

ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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s demencí na 155,9 tisíc (104,95 tisíc žen a 50,9 tisíc mužů). Alzheimerovou chorobou na 

Slovensku dle odhadů trpí 50 – 60 tisíc lidí, o které se stará přibližně 100 – 150 tisíc 

rodinných příslušníků a opatrovníků. V závislosti na věku připadá v ČR s demencí 1 člověk 

na 13 starších 65 let, 1 člověk z 5 lidí starších 80 let a každý druhý starší 90 let (2, 4).  

Rizikové faktory 

Na základě epidemiologických studií, neurozobrazovacích metod a neuropatologického 

výzkumu jsou uváděny tři etiologické hypotézy vzniku Alzheimerovy choroby, a to genetická, 

vaskulární a psychosociální. Významný rizikový faktor je věk a pohlaví, nicméně jsou 

studovány vlivy na rozvoj onemocnění i u řady dalších faktorů, např. vývojové, deprese, 

významné stresové zážitky v dětství, a další. Nicméně vztah mezi neuropatologií a kognicí 

tohoto onemocnění stále není úplně jasný a existuje tedy řada rizikových faktorů, které 

ovlivňují nástup tohoto onemocnění (5, 6). 

Výzkumný projekt 

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve 

spolupráci s Ústavem biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se 

podílí na výzkumném projektu Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby. Spolupráce 

probíhá na úrovni epidemiologické studie zaměřené na identifikaci nejvýznamnějších 

rizikových faktorů důležitých pro rozvoj Alzheimerovy choroby, a to včetně genetického 

vyšetření. Projekt probíhá od roku 2016 a bude ukončen na konci roku 2019. 

 Cílem projektu je posouzení vybraných potenciálních rizikových faktorů na vznik 

Alzheimerovy choroby, a to formou epidemiologické studie případů a kontrol. 

 

Metodika 

Od začátku studie probíhá průběžně dotazníkové šetření a odběr biologického materiálu u 

pacientů s Alzheimerovou chorobou ve spolupráci s vybranými psychiatrickými nemocnicemi 

v České republice. Sběr dat u kontrolní skupiny je pak zajištěn z nepsychiatrických zařízení.  

Metodicky projekt zahrnuje dotazníkové šetření, které obsahuje celkem 36 otázek 

zaměřených na rizikové faktory, především kardiovaskulární nemoci, hypertenzi, diabetes 

mellitus, cévní mozkové příhody, úrazy hlavy a také psychosociální faktory jako je vzdělání, 

zaměstnání, sportovní aktivity, zájmy. Současně je vyšetřovaným odebírán biologický 

materiál ve formě venózní krve, která je následně zasílána na genetické vyšetření, kde jsou 

analyzovány vybrané geny, které mohou mít vztah k Alzheimerově chorobě.  

V rámci statistické analýzy získaných dat byla použita popisná statistika, t-test, χ2 test a 

Fischerův exaktní test. Testování probíhá na 5 % hladině významnosti. Pro statistické 

zpracování byl použit program Stata v.10 a MS Excel.  

Diagnostickými kritérii pro výběr do studie jsou:  

a) nemocní s Alzheimerovou chorobou: MMSE (Mini Mental State Exam, test 

kognitivních funkcí) pod 24 bodů, klinický průběh – plíživě vzniklý kognitivní defekt, 

vyloučení jiných forem demence včetně CT mozku, 
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b) kontrolní skupina: nediagnostikovaná Alzheimerova choroba, MMSE 28 bodů a více, 

odpovídající věk ± 5 let, pohlaví. 

 

Výsledky 

Dosud byla analyzována data 413 osob, z toho 235 případů a 178 kontrol. Dle pohlaví v 

obou sledovaných souborech byla převaha žen. V souboru případů byl nalezen statisticky 

významný rozdíl v pohlaví, žen s demencí bylo 3,2-násobně více než mužů.  

V souboru případů byl průměrný věk u žen vyšší než u mužů (tab. 1). 

 
Tab. 1. Věková analýza souboru 

Věk Pohlaví Průměrný věk SD Min. Max. 

Případy 
muž 78,50 8,05 61 91 

žena 80,97 6,65 63 96 

Kontroly 
muž 68,80 6,45 59 87 

žena 72,03 8,61 57 93 

 

Při analýze vzdělání (tab. 2) bylo v souboru případů statisticky významně více osob se 

vzděláním základním (29 %) oproti kontrolám (12,9 %). Také statisticky významně více 

kontrol má vzdělání vysokoškolské oproti osobám s Alzheimerovou chorobou (p < 0,001). 

 
Tab. 2. Vzdělání 

Vzdělání 
Základní 

(%) 
Bez maturity 

(%) 
S maturitou 

(%) 
VŠ 

(%) 
Celkový součet 

(%) 

Případy 29,09 30,00 34,09 6,82 100,00 

Kontroly 12,92 26,97 43,82 16,29 100,00 

Celkový součet 21,86 28,64 38,44  11,06  100,00  

 

Při analýze zaměstnání byl nalezen statisticky významný rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou 

případů a kontrol. V souboru případů převažuje fyzický typ práce (60,83 %) oproti kontrolní 

skupině (37,97%), zatímco u kontrolní skupiny duševní zaměstnání uvedlo 60,03 % 

dotazovaných oproti případům s 39,17 %.  

V tab. 3 je přehled vybraných vaskulárních rizikových faktorů. Statisticky významný 

rozdíl (p < 0,001) byl nalezen mezi případy a kontrolami u diagnostikované ICHS. Dále 

statisticky významně vyšší (p = 0,003) byl výskyt periferní aterosklerózy u osob 

s Alzheimerovou chorobou.  

 
Tab. 3. Vaskulární rizikové faktory 

Nemoc 
Případy Kontroly 

p-hodnota 
(%) n/N (%) n/N 

ICHS 35,53 81/228 20,79 37/178 0,0011 

Diabetes mellitus 22,51 52/231 23,03 41/178 0,9005 

Hypertenze 59,91 139/232 60,11 107/178 0,9676 

CMP 12,61 29/230 10,11 18/178 0,4335 
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Mezi další vybrané výsledky lze uvést, že z analyzovaného souboru u 85 % pacientů s 

Alzheimerovou chorobou byl nalezen pozvolný průběh onemocnění. U zájmových aktivit, 

jako je např. luštění křížovek, nebyl u sledovaných souborů nalezen statisticky významný 

rozdíl. U konzumace alkoholu byl mezi skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 

0,001), statisticky významně více je konzumentů ve skupině případů oproti kontrolám. 

Obdobný výsledek byl zjištěn i u kuřáctví cigaret. Statisticky významně více je kuřáků ve 

skupině případů (p < 0,001). 

Z dosud analyzovaných genetických dat byla zjištěna asociace mezi Alzheimerovou 

chorobou a polymorfismy Z genetických faktorů byla zjištěna asociace mezi ACH a 

polymorfismy ApoE4, CD 36, CHAT, CLU, TNK1, IDE. 

 

Diskuze 

Uvádí se, že riziko diagnostikované Alzheimerovy choroby je až 3-krát vyšší u žen než u 

mužů a námi předložené výsledky jsou v souladu s tímto zjištěním. Vědecké studie uvádí 

nejčastější příčinu tohoto jevu vyšší průměrnou délku dožití u žen a vliv změn hladin 

pohlavních hormonů (6, 7). 

Nižší vzdělání bývá spojováno se zvýšeným rizikem demence a Alzheimerovy choroby. 

Ve sledovaném souboru bylo téměř 51 % nemocných se vzděláním nižším než středoškolské 

(8). 

Literatura uvádí, že Alzheimerova choroba je zařazena do skupiny neurodegenerativních 

onemocnění, nicméně výzkumy v této oblasti ukazují velmi silný vztah mezi vaskulárními 

onemocněními a vznikem Alzheimerovy choroby. Námi uvedené výsledky z dosavadní 

analýzy potvrdily statisticky významný rozdíl u ICHS a periferní aterosklerózy (6). 

Některé studie z poslední doby uvádějí formy tréninku kognitivních funkcí, jako je luštění 

křížovek, četba, hraní společenský her nebo věnování se koníčkům, věnování se dostatečné 

pohybové aktivitě jako protektivní faktor vzniku a rozvoje Alzheimerovy Ve sledovaném 

souboru nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi sledovanými soubory v porovnání 

zájmových aktivit (9). 

Kouření a nadužívání alkoholu patří k závažným problémům v oblasti veřejného 

zdravotnictví. Kuřáci jsou ve větším riziku vzniku ACH ve srovnání s nekuřáky. U 

konzumace alkoholu je vztah s kognitivním poklesem a demencí složitější. Uvádí se, že mírní 

konzumenti jsou v nižším riziku demence, než abstinenti a silní konzumenti alkoholu. Ve 

sledovaných souborech z dosud získaných výsledků vyplývá statisticky významně méně 

kuřáků a konzumentů alkoholu ve skupině případů. Otázkou je validita získaných údajů. 

Mimo jiné důvody je pravděpodobné, že u nemocných díky úbytku kognitivních funkcí 

dochází k postupnému útlumu aktivit včetně pití alkoholu a kouření (10).  

Projekt Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby bude ukončen na konci roku 

2019, významně pak vzroste počet získaných dat, která pak budou analyzována, publikována 

a porovnávána s nejnovějšími vědeckými studiemi. 
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 Závěr 

Znalost rizikových faktorů a možných preventivních kroků může být velkým přínosem v 

prevenci a včasném záchytu Alzheimerovy choroby. Primární prevence by se měla zaměřit 

především na prevenci v oblasti zdravého životního stylu a s ním spojených 

kardiovaskulárních nemocí a také na trénink kognitivních funkcí.  

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a v celosvetovom 

meradle sa považuje za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a príčinou 

chorobných stavov. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) považuje alkoholizmus za jeden 

z najzávažnejších zdravotných a sociálnych komplexov a venuje už viac než dvadsať rokov 

zvýšenú pozornosť znižovaniu škôd spôsobených alkoholom (10, 11). Alkoholizmus 

predstavuje celý komplex zdravotných, sociálnych, pracovných, rodinných, spoločenských a 

ekonomických javov (10, 11). 

Zo zdravotného hľadiska dochádza u ľudí nadmerne užívajúcich alkohol k nepriaznivým 

účinkom v celom organizme. U alkoholikov je výrazne zvýšená chorobnosť, ale aj úmrtnosť 

v porovnaní s ostatnou populáciou (1, 2). Alkohol má nepriaznivý dopad na rodinu, vysoký je 

aj jeho podiel na trestnej činnosti, úrazoch, aj smrteľných, je príčinou aj porušovania 

pracovnej disciplíny, znižovania produktivity práce a mnohých ďalších problémov. Závislosť 

od alkoholu nie je zďaleka jediným problémom, ktorý alkohol spôsobuje. Smrteľné 

intoxikácie, úrazy, zdravotné poškodenia, samovraždy a podobne sa vyskytujú aj u tých 

pijúcich, ktorí nie sú závislí. 

Epidemiológia alkoholizmu 

Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti sa podľa amerických štúdií pohybuje 

medzi 5,4 % až 14 %; ročná od 1,3 % do 9,0 % (7). Celoživotná prevalencia alkoholovej 

závislosti podľa európskych štúdií sa pohybuje od 1,1 % do 5,5 %, ročná prevalencia od 

0,7 % do 7,4 %. Vyššia prevalencia alkoholovej závislosti je u mužov než u žien. Približný 

pomer vzniku alkoholickej závislosti u mužov a žien je 3 : 1 (7). 

Slovensko a alkoholizmus 

Slovensko má podľa odhadov SZO za roky 2008 až 2010 štvrtú najvyššiu spotrebu 

                                                           
1 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008UPJŠ-4/2020 a 

vnútornými projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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alkoholu v EÚ, s vypitím 14,6 l čistého liehu na jedného obyvateľa (nad 15 rokov) (10, 11). 

Alkohol je na Slovensku stále drogou číslo jeden pokiaľ ide o rozšírenosť a výskyt jeho 

užívania. V roku 1993 skonzumoval obyvateľ Slovenska v priemere 9,3 l absolútneho 

alkoholu ročne. Podľa štatistického úradu SR (2000), závislosť od alkoholu býva medzi 

obyvateľstvom viac tolerovaná než závislosť od nezákonných drog. Dominantné postavenie 

v častejšom pití patrí pravidelnému pitiu piva. Medzi jeho konzumentmi sú najpočetnejšie 

zastúpení robotníci, podnikatelia a nezamestnaní.  

Pre poruchy zapríčinené užívaním alkoholu (diagnóza F.10 podľa MKCH) je na 

Slovensku ročne hospitalizovaných asi 11 300 osôb, čo je 27,3 % všetkých psychiatrických 

hospitalizovaných pacientov, pričom pomer mužov k ženám je 3,7 : 1 (1, 8). Na základe 

odporúčaní SZO vláda Slovenskej republiky prijala od r. 2002 už dva Národné akčné plány na 

znižovanie škodlivých účinkov alkoholu, ktorý vychádza z Európskeho akčného plánu na 

znižovanie škodlivých účinkov alkoholu na roky 2012 – 2020, ktorý odporúča, aby efektívna 

politika voči alkoholu zahŕňala súvislosti na zvýšenie povedomia o škodlivosti užívania 

alkoholu, efektívnosti intervencií, ktoré vedú k zníženiu a prevencii poškodeniu zdravia, 

integrácii politiky voči alkoholu, poskytovania stimulov pre rodiny a jednotlivcov na 

vytvorenie správnej voľby, ktorá sa týka konzumácie alkoholu. 

Charakteristika alkoholizmu 

Alkoholizmus definujeme ako heterogénnu jednotku s komplexným klinickým obrazom 

zahrňujúcim somatické a psychické prejavy sprevádzajúce dlhodobé nadmerné pitie, nie 

nevyhnutne iba v súvislosti so závislosťou od alkoholu (3, 4, 5, 6, 9). Termín zaviedol 

Magnus Huss už v r. 1849 – analogicky k iným otravám. Napriek tomu sa začal alkoholizmus 

oficiálne považovať za medicínsky problém až o 100 rokov neskôr (3, 4). Začiatkom 80. 

rokov 20. storočia termín alkoholizmus nahradil – podľa 10. revízie Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb (MKCH-10) – výraz syndróm závislosti od alkoholu, respektíve alcohol 

addiction. Syndróm závislosti od alkoholu označuje súbor fyziologických, behaviorálnych a 

kognitívnych fenoménov, keď užívanie alkoholu získava u jedinca vyššiu prioritu než iné 

formy správania, ktoré boli uňho dovtedy viac cenené. Centrálnou popisnou charakteristikou 

je túžba (často silná, neodolateľná) užívať alkohol, označovaná ako crawing (6, 7, 9). Návrat 

k užívaniu alkoholu po období abstinencie vedie často k rýchlejšiemu opätovnému objaveniu 

ďalších príznakov syndrómu závislosti než je tomu u osôb, ktoré nie sú závislé.  

Klasifikácia závislosti od alkoholu podľa klinického obrazu  

Podľa MKCH-10 (F10 – F19), je špecifikovaný klinický obraz, ku ktorému patria (tab. 1): 

 Akútna intoxikácia – prechodný stav po užití látky (F.10.0), smerujúci k poruchám na 

úrovni vedomia, poznávania, vnímavosti, emotívnosti, chovania či iných 

psychofyziologických funkcií, je často život ohrozujúci stav s okamžitou hospitalizáciou. 

 Škodlivé užívanie – vzorec užívania, ktorý poškodzuje telesné alebo duševné zdravie 

(F10.1). 
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 Syndróm závislosti (F10.2) – zahŕňa skupinu fyziologických, behaviorálnych 

a kognitívnych fenoménov, kde užívanie nejakej látky jedinec oveľa viac uprednostňuje 

než akékoľvek konanie, ktoré si predtým cenil.  

 
Tab. 1. Klasifikácia závislosti od alkoholu podľa MKCH-10 

F10 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu 

F10.0 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: akútna intoxikácia 

F10.1 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: škodlivé užívanie 

F10.2 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti 

F10.3 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm 

F10.4 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom 

F10.5 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: psychotická porucha 

F10.6 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: amnestický syndróm 

F10.7 
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca 

psychotická porucha 

F10.8 Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu 

F10.9 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu, bližšie neurčená 

 

Zdravotné dôsledky zapríčinené alkoholom 

Podľa zistení SZO sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení 

zdravia (3, 4, 5, 6, 7, 8). Vplyvom škodlivého užívania alkoholu vznikajú akútne a chronické 

ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou alebo spolupodieľajúcou sa príčinou. Medzi 

frekventované psychické komplikácie patrí alkoholický abstinenčný syndróm, delírium 

tremens. Zdravotné komplikácie, ktoré vznikajú v dôsledku chronického alkoholizmu, kde sa 

predpokladá kauzálny negatívny vplyv alkoholu, sú ochorenia infekčné, onkologické, 

hematologické, endokrinné, psychické, srdcovo-cievne, kožné a ochorenia pohybového 

aparátu. 

Terapia alkoholizmu 

Zatiaľ neexistuje žiadna kauzálna liečba závislosti od alkoholu. Liečba musí byť 

komplexná. Základným cieľom liečby je dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie. Súčasná 

liečba závislosti od alkoholu stojí na dvoch pilieroch: na psychoterapii a farmakoterapii. 

Formy liečby závislosti od alkoholu sú: ústavná, ambulantná a parciálna forma hospitalizácie 

(2, 7). Problematika závislosti od alkoholu je neustále vysoko aktuálna. Faktom ostáva, že 

veľakrát až zdravotné ťažkosti spôsobené nadmerným užívaním alkoholu, donútia závislého 

k abstinencii. 

 

Materiál a metodika 

Cieľom práce bolo preskúmať počet hospitalizácií v dôsledku diagnózy MKCH-10 ‒ F10 

(poruchy psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu) na Slovensku od roku 1998 do 

roku 2018 globálne, ale aj parciálne podľa pohlavia. Táto práca mala za cieľ poukázať na 
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časové trendy vývoja počtu hospitalizácií na diagnózu F10 počas 20-ročného obdobia. V práci 

poukazujeme aj na podiel diagnóz F10 na celkovom počte hospitalizácií zapríčinených 

duševnými poruchami a poruchami správania (F00 ‒ F99). V závere sme sa venovali 

zhodnoteniu poradia v počte hospitalizovaných v nemocniciach (30 najčastejších príčin 

hospitalizácie podľa MKCH-10) u pacientov s diagnózou F10. Údaje sme získali zo 

Zdravotníckych ročeniek Slovenskej republiky (1998 ‒ 2018) vydaných Národným centrom 

zdravotníckych informácií SR (12).  

Číselné údaje sme spracovali v programe MS Excel. Z údajov sme opisnou 

charakteristikou vyhodnotili štatistický súbor (miera polohy a variability) a v programe Excel 

sme vytvorili grafy znázorňujúce jednotlivé ukazovatele hospitalizácií s poruchami psychiky 

a správania zapríčinené užívaním alkoholu na Slovensku. K výskytu časových trendov sme 

pridali lineárnu spojnicu, ktorá poukazuje na celkové trendy v sledovaných parametroch.  

 

Výsledky 

V priebehu dvadsiatich rokov je podľa trendovej stupnice možné sledovať stúpajúci nárast 

počtu hospitalizácií na diagnózu F10 v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov (obr. 1). 

V roku 1998 bolo 8 135 hospitalizácií s diagnózou F10. Časový trend frekvencie 

hospitalizácií F10 dosiahol maximum o desať rokov neskôr, v roku 2008, keď to bolo 12 270 

hospitalizácií F10. V roku 2018 bolo hospitalizovaných 11 588 pacientov, čo je oproti 

predchádzajúcim piatim rokom pokles o 690. 

 

Obr. 1. Celkový počet hospitalizácií v SR na diagnózu F10 v rokoch 1998 – 2018 

 

Počet hospitalizácií žien a mužov s poruchami psychiky a správania zapríčinenými 

užívaním alkoholu (F10) v rokoch 1998 až 2018 (obr. 2) má podľa oboch trendových spojníc 

pre mužov a ženy stúpajúcu tendenciu. Na začiatku pozorovaného obdobia v roku 1998 bolo 

na Slovensku hospitalizovaných 6 545 mužov a 1 590 žien. V roku 2008 stúpol počet 
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hospitalizovaných pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu na 9 618 

mužov a 2 652 žien. Po dvadsiatich rokoch (2018) sa počet hospitalizovaných mužov 

v porovnaní s rokom 2008 znížil na 8 820 (pokles o 798 pacientov), ale narástol počet 

hospitalizovaných žien na 2 766 (nárast o 114 žien) pre poruchy psychiky a správania 

zapríčinené užívaním alkoholu (F10). Z časového trendu je jasný mierny kontinuálny nárast 

hospitalizácie mužov aj žien na diagnózu F10 počas sledovaného 20-ročného obdobia.  

 

Obr. 2. Počet hospitalizácií v SR na diagnózu F10 pre mužov a ženy v rokoch 1998 – 2018 

 

Ďalším cieľom našej štúdie bolo určiť podiel diagnózy F10 na všetkých hospitalizovaných 

ochoreniach zahrnutých ako diagnózy v kapitole V. MKCH-10 Duševné poruchy a poruchy 

správania (F00 – F99 ) v SR v rokoch 1998 až 2018 (obr. 3). V roku 1998, na začiatku 

pozorovaného obdobia, bolo zaznamenaných 34 849 hospitalizácií pre poruchy duševné 

a poruchy správania. O desať rokov neskôr, v roku 2008, počet celkových hospitalizácií 

stúpol na 43 714 a v roku 2018 bolo hospitalizovaných 45 815 pacientov s poruchami 

duševnými a poruchami správania. Sledujeme stúpajúci trend hospitalizácií u pacientov 

s duševnými poruchami a poruchami správania, ale aj u pacientov s vybranou diagnózou F10 

súvisiacou s poruchami psychiky zapríčinenými užívaním alkoholu. Časová krivka 

hospitalizovaných pacientov na diagnózy súvisiace s duševnými poruchami a poruchami 

správania je ale oveľa strmšia. Pri skúmaní podielu diagnózy F10 je možné skonštatovať, že 

v roku 1998 bol podiel diagnózy F10 na všetkých hospitalizáciách F00 – F99 23,34 % (t. j. 

8 135 s diagnózou F10 verzus 34 849 hospitalizácií s diagnózami F00 – F99). V roku 2018 

bol podiel diagnózy F10 spojenej s alkoholom vyšší o 25,29 % (t. j. 11 588 s diagnózou F10 

verzus 45 815 hospitalizácií s diagnózami F00 – F99).  

Ďalším zisťovaným údajom bolo poradie diagnózy F10 a počtu hospitalizovaných 

v porovnaní s 30 najčastejšími príčinami hospitalizácie z MKCH-10 za obdobie od roku 1998 

do roku 2018 (obr. 4). Podľa dostupných informácií zisťujeme, že za hodnotiace obdobie 

priemerné poradie umiestnenia diagnózy F10 (poruchy psychiky a správania zapríčinené 
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užívaním alkoholu) sa pohybuje medzi najčastejšími diagnózami v priemere na 20. mieste. 

V roku 1999 dosahuje umiestnenie F10 hospitalizácií poradové číslo 26 z 30 diagnóz podľa 

MKCH-10, t.j. najlepšie umiestnenie v poradí. Najnižšiu hodnotu, t. j. najhoršie umiestnenie 

dosahuje poradie hospitalizácie F10 v roku 2007, t. j. 12. poradie z 30 najčasnejších diagnóz 

hospitalizácie. Smerodajná odchýlka priemerného umiestnenia diagnózy F10 medzi 

najčastejšími príčinami hospitalizácie MKCH-10 v hodnotiacom dvadsaťročnom hodnotení 

dosiahla hodnotu ± 3,60 a variačný kvocient hodnotu 0,18.  

 

Obr. 3. Počet hospitalizácií F00 – F99 a F10 v rokoch 1998 – 2018 

 

 
Obr. 4. Poradie umiestnenia hospitalizácie diagnózy F10 z počtu celkových hospitalizácií v SR  

v rokoch 1998 – 2018 
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Diskusia 

Alkohol je tretím najväčším rizikovým činiteľom úmrtia a poškodenia zdravia v populácii 

a prvým najzávažnejším u mladých ľudí. Od roku 2000 došlo v celkovom počte úmrtí 

súvisiacich s alkoholom v Európe k ich zvýšeniu o približne 15 %, čím v súčasnosti tvoria 

6,2 % všetkých úmrtí. Pokiaľ ide o ochorenia, je podiel alkoholu na poškodení zdravia ešte 

vyšší, tvorí až 10,8 % zo všetkých chorôb v regióne. Jedna zo súčasných prác o vplyve 

alkoholu v Európe podáva dôkazy o devastujúcich následkoch: alkohol sa ako príčina 

predčasných úmrtí dostáva na tretie miesto za fajčenie a vysoký krvný tlak (11). Podľa našej 

štúdie v priebehu obdobia dvadsiatich rokov (1998 – 2018) mal počet hospitalizácií pacientov 

s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním alkoholu (F10) na Slovensku 

rastúci trend. V roku 1998 bolo 8 135 hospitalizácií, o desať rokov neskôr, tento počet 

narástol o takmer 4 135, čo predstavuje 1 270 hospitalizácií za rok 2008. O ďalších desať 

rokov, v roku 2018, tento počet klesol o 690 hospitalizácií. Rozdiel medzi rokom 1998 a 2018 

je 3 445 hospitalizácií aj napriek miernemu poklesu hospitalizácií za posledné desaťročné 

obdobie. V roku 1998 bolo na Slovensku celkovo hospitalizovaných 34 849 pacientov 

s duševnými poruchami a poruchami správania (F00 – F99). V hodnotení desaťročného 

obdobia zisťujeme nárast o 8 865, čo predstavuje 43 714 hospitalizácií v roku 2008. Počet 

hospitalizovaných narastal aj do roku 2018, ich počet sa zvýšil o 2 101, celkový počet 

hospitalizácií predstavoval 45 815. Rozdiel medzi rokom 1998 a 2018 je 10 966 

hospitalizácií, čo predstavuje narastajúci trend na Slovensku. Hodnotiacim kritériom bol počet 

hospitalizácií mužov a žien za obdobie 1998 – 2018 s poruchami psychiky a správania 

zapríčinenými užívaním alkoholu. V roku 1998 bolo u mužov 6 545 hospitalizácií, o desať 

rokov narástol počet hospitalizácií o 073, čo predstavuje 9 618 hospitalizácií. V roku 2018 

počet hospitalizácií poklesol o 798, rozdiel v hodnotiacom období je aj napriek poklesu 2 275 

hospitalizácií. Počet hospitalizácií žien mal za posledné dvadsaťročné obdobie narastajúci 

trend. V roku 1998 bolo hospitalizovaných 1 590 žien, v roku 2008 sa počet zvýšil o 1 062, 

dosiahol hodnotu 2 652 hospitalizácií. O desať rokov neskôr sa počet hospitalizácií u žien 

opätovne zvýšil o 114, celkovo bolo 2 766 hospitalizácií. Rozdiel medzi rokom 1998 a 2018 

je o 1 176 viac hospitalizácií žien s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním 

alkoholu.  

Posledným hodnotiacim kritériom bolo poradie umiestnenia diagnózy F10 z počtu 

hospitalizácií podľa vybraných tridsiatich diagnóz MKCH-10. Hodnotenie bolo globálne, 

podľa umiestnenia za obdobie dvadsiatich rokov (1998 – 2018). V porovnaní celého obdobia, 

najlepšie umiestnenie sa dosiahlo v roku 1999, a to 26. miesto spomedzi tridsiatich diagnóz. 

Najhoršie umiestnenie sa dosiahlo v roku 2007, t. j. 12. miesto. Pri hodnotení umiestnenia 

medzi tridsiatimi diagnózami MKCH-10 sa hospitalizácie z dôvodu porúch psychiky 

a správania spôsobené užívaním alkoholu pohybujú v priemere na 20. mieste. 

 

Záver 

Vzhľadom na narastajúci počet hospitalizácií pacientov s duševnými chorobami, ale aj s 

poruchami psychiky a správania spôsobených užívaním alkoholu u mužov aj u žien, je 
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dôležité realizovať intervencie zamerané na zásadnú zmenu životného štýlu, ako aj na metódy 

a postupy vychádzajúce z kognitívno-behaviorálnej terapie. 

Liečba závislostí je vždy dlhodobá a náročná, pretože pri nej nejde len o samotný liečebný 

proces, ale aj každodenné úsilie pacienta o dosiahnutie trvalej zmeny. Bez dostatočnej 

motivácie sa na trvalej zmene pracovať nedá. Problematika závislosti od alkoholu je neustále 

vysoko aktuálna, preto považujeme za dôležité oboznamovať odbornú, ako aj laickú verejnosť 

so všetkými negatívnymi dôsledkami nadmerného pitia v oblasti zdravotnej, ale aj sociálnej 

a spoločenskej. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Cievne mozgové príhody (CMP) spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú druhou 

najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku i vo vyspelých krajinách a predstavujú významný 

sociálny i ekonomický problém (1, 2, 3). CMP sú zaradené do IX. kapitoly medzi choroby 

obehovej sústavy pod označením I00 – I99 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 

10). V tejto kategórii sa cievne choroby mozgu s označením I60 – I69 nachádzajú spolu 

s inými ochoreniami, ako sú infarkt myokardu (I21 – I22), chronická ischemická choroba 

srdca (I25) a iné choroby srdca (I30 – I52). Aj keď celosvetovo mortalita na mozgový infarkt 

klesá, incidencia ochorenia stúpa nielen u osôb vysokého veku, ale aj u ľudí v produktívnom 

veku. 

Podľa najnovších údajov je incidencia CMP vo svete 125 – 446/100 000 obyvateľov, na 

Slovensku 300 – 500/100 000 obyvateľov, prevalencia 100 – 200/100 000 obyvateľov 

a samotné CMP sa uvádzajú ako 3. najčastejšia príčina smrti (4, 5). 

Cievne mozgové príhody predstavujú skupinu ochorení charakterizovanú náhle 

vzniknutou, alebo rýchlo sa rozvíjajúcou ložiskovou stratou mozgových funkcií, následkom 

poruchy funkcie ciev mozgu. Cievna porucha má buď charakter ischémie (nedokrvenia) alebo 

hemorágie (krvácania). 

Ischemické CMP tvoria 80 – 85 % všetkých cievnych mozgových príhod, pri ktorých 

dochádza k poruche prietoku mozgovou cievou a tým k prechodnému alebo trvalému 

poškodeniu funkcie mozgových buniek zásobovaných príslušnou cievou, čo má za následok 

ložiskovú nekrózu a vznik ložiska infarktu mozgu.  

Rizikové faktory ischemickej CMP predstavujú dve skupiny, do prvej patria 

neovplyvniteľné (nemodifikovateľné), ku ktorým radíme vek, pohlavie, rasu, genetické   

faktory a druhú skupinu tvoria ovplyvniteľné (modifikovateľné), kam zaraďujeme artériovú 

                                                           
1 Táto práca je podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020 a 

vnútornými projektmi IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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hypertenziu, poruchu metabolizmu lipidov, diabetes mellitus, fibriláciu predsiení, obezitu, 

fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, koagulopatie, užívanie perorálnych kontraceptív 

v kombinácii s fajčením (4, 5, 6). 

Hemoragické cievne mozgové príhody tvoria 10 – 15 % všetkých CMP, ktoré vznikajú 

v dôsledku krvácania do komôr (intraventrikulárne krvácanie), do mozgového tkaniva 

(mozgové krvácanie). Incidencia sa udáva od 12 do 15 na 100 000 obyvateľov. Sú príčinou 

približne 7 – 10 % všetkých cievnych mozgových príhod, patria k najčastejším príčinám 

úmrtia a disability pacientov. Najčastejšou príčinou je artériová hypertenzia, predovšetkým 

nedostatočne kontrolovaná, ktorú zároveň radíme k ovplyvniteľným rizikovým faktorom. 

Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré, naopak, nevieme ovplyvniť, patrí mužské pohlavie, 

starší vek, rasa. Incidencia krvácania do subarachnoidálneho priestoru (subarachnoidálne 

krvácanie – SAK) je približne 6 – 24/100 000 obyvateľov, stúpa s vekom, najčastejšie vzniká 

okolo 50. roku života. Pri porovnaní mužov a žien s hemoragickou cievnou mozgovou 

príhodou, je incidencia krvácania do subarachnoidálneho priestoru o niečo vyššia u žien ako 

u mužov. Prevalencia mozgových aneuryziem u dospelých je v priemere 0,5 – 1 %. Následky 

pôsobenia rizikových faktorov u mužov a žien môžu byť rôzne a odlišovať sa aj v dôsledku 

ovplyvnenia a liečby jednotlivých rizikových faktorov (5 – 10). 

Ak hovoríme o prevencii vzniku a recidíve ochorenia, popri liečbe sú dôležité aj režimové 

opatrenia, ku ktorým patrí okrem iného aj redukcia nadmernej hmotnosti, fyzická aktivita, 

úprava stravy, zákaz fajčenia, obmedzenie konzumácie alkoholu, čo sa pri porovnaní u mužov 

a žien môže odlišovať (8, 9, 10). 

Cieľom tejto práce bolo zistiť rozdiel v úmrtnosti v dôsledku cievnej choroby mozgu 

celkovo a osobitne u mužov a žien na Slovensku v rokoch 2000 – 2017 a analyzovať rozdiely 

vo výskyte úmrtnosti na CMP medzi Bratislavským, Prešovským a Košickým krajom. 

 

Materiál a metódy 

Údaje sme získali zo zdravotníckych ročeniek Slovenskej republiky 2000 – 2017 

vydaných Národným centrom zdravotníckych informácií (11). Zo získaných údajov sme 

vytvorili tabuľky a grafy znázorňujúce úmrtnosť na 100 000 obyvateľov v SR na cievne 

choroby mozgu u mužov a žien a porovnali úmrtnosť v troch krajoch SR (Bratislavskom, 

Prešovskom a Košickom). 

 

Výsledky 

V priebehu sedemnástich rokov je možné sledovať stúpajúci trend počtu úmrtí u mužov 

a žien na cievne choroby mozgu v SR v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov od 2000 

do 2017 (obr. 1). Na začiatku pozorovaného obdobia bol počet úmrtí na CMP v prepočte na 

100 000 obyvateľov u mužov 81,5 a u žien 96,6, v roku 2008 bol zaznamenaný nárast počtu 

úmrtí u mužov na 106,4, ale u žien až na 121,4 úmrtí a v roku 2017 u mužov 88,1 a u žien 

98,2 úmrtí. 
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Obr. 1.  Mortalita na cievne choroby mozgu na 100 000 obyvateľov u mužov a žien 

v SR rokoch 2000 – 2017 (Zdroj: www.nczi.sk) 

 

Ďalším zisťovaným údajom bol celkový počet úmrtí na Slovensku u pacientov s CMP 

v rokoch 2000 – 2017. Najvyšší nárast úmrtí za celé pozorované obdobie bol v roku 2008 

(obr. 2). 

 
 

Obr. 2. Mortalita na cievne choroby mozgu na 100 000 obyvateľov v SR v rokoch 2000 – 2017 

(Zdroj: www.nczi.sk) 

 

Zisťovali sme aj počet úmrtí na cievne ochorenia mozgu v rámci jednotlivých krajov na 

Slovensku spolu u mužov aj žien (obr. 3). Najväčší počet úmrtí je v sledovanom období 

viditeľný v roku 2008 vo všetkých krajoch, no najviac úmrtí bolo v Košickom a Prešovskom 

kraji. V roku 2012 a 2016 sa úmrtia v týchto krajoch (Košickom i Prešovskom kraji) mierne 

znížili a v Bratislavskom kraji bol v týchto rokoch (2012, 2016) zaznamenaný mierny nárast 

úmrtí na cievne ochorenia mozgu v prepočte na 100 000 obyvateľov (obr. 3). 

http://www.nczi.sk/
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Obr. 3.  Mortalita na cievne ochorenia mozgu na 100 000 obyvateľov 

(Bratislavský kraj – BA, Prešovský kraj – PO, Košický kraj – KE v rokoch 2000 – 2017) (Zdroj: www.nczi.sk) 

 

Diskusia 

V priebehu sedemnástich rokov (2000 – 2017) mal počet úmrtí na cievne ochorenia 

mozgu na Slovensku celkovo stúpajúci trend. V roku 2000 bolo v prepočte na 100 000 

obyvateľov zaznamenaných 178,1 úmrtí, o osem rokov neskôr bol nárast na 227,8 úmrtí. 

V priebehu ďalších piatich rokov bol mierny pokles úmrtí na 180,1 (rok 2013) o nasledujúce 

dva roky, v roku 2015, bol znova nárast na 203,4 úmrtí. 

Choroby obehovej sústavy boli monitorované prostredníctvom hlásení vybraných skupín 

ochorení do národných zdravotných registrov. Podľa počtu registrovaných pacientov s CMP 

bolo hlásených do registra v rokoch 2009 – 2017, podľa vekových skupín, celkovo najvyšší 

počet hospitalizácií v roku 2017 – 11 556 pacientov s CMP. Z toho mužov (n = 5 864) bolo 

najviac vo vekovej skupine od 45 – 64 rokov (2 043 pacientov) a žien (n = 5 692) bolo 

najviac vo vekovej skupine 75 – 84 rokov (2 046 pacientok). 

Do registra cievnych mozgových príhod (CMP, dg. I60 – I64) vrátane prechodnej 

ischémie mozgu (tranzitórny  ischemický  atak, TIA, dg. G45) bolo v roku 2017 hlásených 

11 556 pacientov s CMP a TIA z jednotlivých nemocníc. Z vekových skupín dominovali s 

podielom 29,6 % z celkového počtu CMP opäť 65- až 74-roční, ktorí spolu s vekovou 

skupinou 75- a viacročných predstavujú viac ako 70 % pacientov. Podiel pacientov vo veku 

do 44 rokov bol na úrovni 3,1 % (11). 

Cievne choroby mozgu (CCHM, I60 –I69), z nich najmä akútne cievne príhody (CMP, 

I60 –I64), ktoré tvoria okolo 80 % z CCHM, sú druhou najčastejšou príčinou smrti z úmrtí na 

choroby obehovej sústavy (CHOS), i druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie z CHOS s 

podielom okolo 20 % v oboch ukazovateľoch (4). 

Miera štandardizovanej úmrtnosti na cievne choroby mozgu má síce mierne vzostupný 

charakter, no skutočnosť je však taká, že ich počet bol pri kódovaní pre štatistické 
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spracovanie príčin smrti v minulosti podhodnotený v prospech hypertenznej choroby takmer o 

50 %. Od roku 2007 sa CCHM kódujú podľa optimálnejších pravidiel (výber pravidla bol 

overený aj v ČR), takže z tohto pohľadu má miera úmrtnosti na CCHM v SR stagnujúci trend. 

U mužov je miera štandardizovanej úmrtnosti na CCHM 1,5-krát vyššia ako u žien (115,2 vs. 

79,3 na 100 000 obyv., európsky štandard) (4). 

 

Záver 

Narastajúci počet úmrtí na choroby obehovej sústavy nás stavia do situácie, v ktorej by 

sme sa mali zamyslieť nad dôležitosťou primárnej a sekundárnej prevencie. Najdôležitejším 

prostriedkom na zníženie závažných následkov a vysokej úmrtnosti na cievne choroby mozgu 

(CCHM) je efektívna primárna prevencia vzniku CCHM zameraná na včasné detegovanie 

a modifikovanie rizikových faktorov (napr. vysoký krvný tlak, dislipidémia, 

hypercholesterolémia, nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie), vyhľadávanie a liečba 

vysokorizikových osôb, úprava životného štýlu, antitrombotická liečba a intervenčné postupy. 

  

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Správanie sa obyvateľstva a postoj k zdraviu je jeden z najdôležitejších faktorov zdravia 

jednotlivca. Na postoj k zdraviu majú vplyv akékoľvek činy alebo aktivity, ktoré sú súčasťou 

každodenného života. Medzi takéto správanie patrí aj používanie mobilných informačno-

komunikačných technológií (IKT).  

V 21. storočí sa mobilné zariadenia stali neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. 

Tieto zariadenia zahŕňajú množstvo bezdrôtových elektronických produktov, ako sú napríklad 

notebooky, mobilné telefóny, tablety a v neposlednom rade aj inteligentné hodinky. Mobilné 

IKT sa tešia veľkej obľube a menia spôsob života jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti (1). 

Ich používanie prinieslo okrem pozitív aj negatívne účinky na ľudský organizmus. Z tohto 

dôvodu Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v spolupráci so Svetovou 

zdravotníckou organizáciou (WHO) klasifikovali v roku 2011 vysokofrekvenčné 

elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov ako možný ľudský karcinogén (kategória 

2B) (2). Každoročne narastá počet užívateľov mobilných zariadení, pričom sa priemerný vek 

používateľov neustále znižuje. 

Podľa prieskumu analytickej agentúry International Data Corporation (IDC) sa v roku 

2018 celosvetovo predalo 1,404 mld. mobilných telefónov (3). Mobilný telefón môžeme 

považovať za najrozšírenejšie a najuniverzálnejšie zariadenie IKT. Mobilné zariadenia sa 

používajú na rôzne činnosti (posielanie textových správ, hranie hier, využívanie rôznych 

aplikácií atď.). Mobilné IKT, ako sú mobilné telefóny, tablety a notebooky, okamžite spájajú 

používateľov so svetom, zvyšujú prístup k informáciám a umožňujú interaktivitu s ostatnými 

užívateľmi (4).  

Cieľom práce bolo zistiť návyky a správanie sa dospelej populácie vo vzťahu k 

používaniu mobilných IKT v regióne Turiec. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 



123 

 

Materiál a metódy 

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v letných mesiacoch v roku 2019 v dospelej 

populácii v regióne Turiec. Práca mala dizajn prierezovej štúdie. Účasť respondentov bola 

dobrovoľná. Sledovaný súbor tvorilo spolu 243 dospelých obyvateľov, z toho bolo 141 (58 

%) žien a 102 (42 %) mužov. Priemerný vek respondentov bol 32 ± 9,8 roka. Zo súboru 243 

respondentov malo 12 (5 %) základné vzdelanie (ZŠ), 104 (43 %) stredoškolské vzdelanie 

(SŠ) a 127 (52 %) vysokoškolské vzdelanie (VŠ).  

Prieskum sme realizovali pomocou dotazníka vlastnej proveniencie, ktorý obsahoval 

otázky zamerané na zisťovanie návykov a postojov dospelej populácie vo vzťahu 

k používaniu mobilných IKT. Osobne sme oslovili dospelých obyvateľov regiónu Turiec, 

ktorým sme dotazník predložili v písomnej forme. Dotazník sme sprístupnili aj online na 

sociálnych sieťach a fórach. Dotazník bol anonymný a jeho vyplnenie dobrovoľné. V písomnej 

forme sme osobne rozdali 82 dotazníkov, pričom ich návratnosť bola 100 %. Online dotazníkov bolo 

197, vyplnilo ich 161 respondentov, t.j. návratnosť bola 81,7 %.  

Dotazník pozostával z dvoch častí. V prvej časti dotazníka sme zisťovali socio-

demografické údaje o respondentoch v členení podľa veku, pohlavia, vzdelania a bydliska 

(tab. 1).  

 
Tab. 1. Socio-demografické údaje respondentov v regióne Turiec 

Respondenti regiónu Turiec n = 243 (%) 

Vek (roky)  

18 – 25 60 25 

26 – 45 157 65 

46 – 59 21 9 

≥ 60 5 1 

Pohlavie 

žena  141 58 

muž 102 42 

Vzdelanie 

ZŠ 

SŠ  

12 

104 

5 

43 

VŠ 127 52 

Bydlisko 

mesto 136 56 

vidiek 107 44 

 

Druhá časť dotazníka obsahovala 12 uzavretých otázok zameraných na zisťovanie 

používania konkrétnych mobilných IKT, druh činností a na ich celkovú dennú dobu 

používania. V otázkach s dichotomickou ponukou odpovedí áno / nie sme zisťovali 

používanie IKT krátko pred spaním, používanie viac ako jedného mobilného telefónu a 

prístup k mobilnému internetu. Získané údaje sme analyzovali pomocou programu Microsoft 

Office Excel 2013 a na analýzu sme použili deskriptívnu štatistiku. Kvantitatívne premenné 

sme opísali ako absolútny počet (n) a percentá (%). Štatistickú významnosť rozdielov sme 

zisťovali pomocou chí-kvadrátového testu a za štatisticky významnú sme zvolili hodnotu p  

0,05. 
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Výsledky 

Z celkového počtu 243 respondentov všetci (100 %) používali aspoň 1 druh mobilnej 

IKT. Najčastejšie používané druhy mobilných IKT sú na obr. 1.  

 

 

Obr. 1. Typy používaných mobilných informačno-komunikačných technológií 

 

Najviac respondentov používalo mobilný telefón (99,6 %) a notebook (79,4 %). Mobilný 

telefón a súčasne notebook používalo 79 % respondentov (obr. 1).  

Z hľadiska pohlavia respondentov sa štatisticky preukázalo (p  0,01), že mobilný telefón 

a notebook používalo viac žien (63 %) ako mužov (37 %). Štatistická významnosť rozdielov 

(p  0,01) sa preukázala aj podľa vzdelania a bydliska (tab. 2).  

 
Tab. 2 Používanie mobilného telefónu a notebooku respondentov regiónu Turiec 

Respondenti n = 192 (%)  p 

Pohlavie 

žena 121 63 
p < 0,01 

muž 71 37 

Vzdelanie 

ZŠ 8 4,2 

p < 0,01 SŠ 68 35,4 

VŠ 116 60,4 

Bydlisko 

mesto 120 62,5 
p < 0,01 

vidiek 72 37,5 

 

Kombináciu mobilného telefónu, notebooku a tabletu používalo 17,7 % respondentov. 

Štatisticky významný rozdiel (p < 0,01) sme zaznamenali podľa vzdelania. Túto kombináciu 

používalo 26,7 % respondentov s VŠ vzdelaním a 15,8 % bez VŠ vzdelania. 

Z výsledkov prieskumu sme zistili, že respondenti najčastejšie používali mobilné IKT na 

telefonovanie (93,4 %) a internet (83,0 %). Na hranie hier používali mobilné IKT častejšie 

muži (54,2 %) v porovnaní so ženami (45,8 %), čo sa aj štatisticky potvrdilo (p  0,05). 

Z hľadiska pohlavia na prípravu do práce, resp. do školy využívali mobilné IKT častejšie ženy 

0,0%
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40,0%
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80,0%

100,0%
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(66,2 %) v porovnaní s mužmi (33,8 %). Sledovali sme aj čas trávený používaním mobilných 

zariadení respondentmi. Ukázalo sa, že 57,6 % respondentov používalo mobilný telefón viac 

ako 2 h/deň a 16,9 % ho používalo viac ako 5 h/deň. Štatistická významnosť z hľadiska 

pohlavia, vzdelania a bydliska respondentov sa nepreukázala (p ˃ 0,05).  

Najčastejším miestom nosenia mobilného telefónu u respondentov bolo vrecko nohavíc 

(46,1 %) a taška, resp. kabelka (44,4 %). Potvrdilo sa, že muži (72,3 %) v porovnaní so 

ženami (27,7 %) nosili mobilný telefón častejšie vo vrecku nohavíc (p < 0,001) ako v 

príručnej taške (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Najčastejšie miesta nosenia mobilného telefónu u respondentov (*** p < 0,001) 

 

Na obr. 3 prezentujeme subjektívne zdravotné ťažkosti, ktoré uvádzali respondenti 

v dôsledku používania mobilných IKT. 

 

 
 

Obr. 3. Subjektívne zdravotné ťažkosti respondentov po používaní mobilných IKT 

(* p < 0,05, *** p < 0,001) 
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Ako vidno na obr. 3, štatistická významnosť sa zistila podľa bydliska respondentov (p  

0,05). Bolesť a točenie hlavy udávali častejšie respondenti z mesta (32,4 %) ako respondenti 

žijúci na vidieku. Bez subjektívnych zdravotných ťažkostí boli častejšie (p  0,001) 

respondenti žijúci na vidieku (31,8 %) ako mestskí respondenti (18,7 %).  

 

Diskusia 

Mobilné IKT sa stali v posledných desaťročiach fenoménom. Podľa ITU Statistics (2018) 

viac ako 3/4 európskych domácností používa aspoň 1 druh mobilných IKT (mobilný telefón, 

notebook, tablet) (5). Rovnaké výsledky sme zaznamenali aj v našom dotazníkovom 

prieskume. Možné zdravotné dopady spôsobené mobilnými IKT vzbudzujú obavy verejnosti. 

Celosvetovo sa zvýšil počet muskuloskeletárnych problémov, poškodení zraku, sluchu, alebo 

mužskej neplodnosti. Niektoré vedecké štúdie (2, 6) dokonca naznačujú riziko vzniku 

špecifických mozgových nádorov. Potenciálny vznik nádorov mozgu súvisí s nadmernou a 

dlhodobou expozíciou rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu, ktoré je emitované 

mobilnými telefónmi. Mobilné telefóny zaťažujú ľudský organizmus viac ako ostatné 

zariadenia (notebooky, tablety), pretože pracujú v pásme vysokofrekvenčného 

elektromagnetického žiarenia. Z tohto dôvodu v roku 2011 odborníci z IARC v spolupráci s 

WHO klasifikovali vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov ako 

možný ľudský karcinogén skupiny 2B (2).  

V našom prieskume sme sa zamerali na zisťovanie návykov a správania sa dospelej 

populácie v regióne Turiec pri používaní mobilných IKT. Celková návratnosť dotazníka 

ukazuje, že dospelých respondentov zaujala problematika používania mobilných IKT. 

Ukázalo sa, že všetci respondenti regiónu Turiec používali aspoň 1 druh mobilných IKT – 

najčastejšie mobilný telefón a notebook. Naše zistenia sa zhodujú s výsledkami štúdií iných 

autorov (4, 7, 8). Zistili sme, že viac ako 1 mobilný telefón používala len 1/3 respondentov a 

viac ako 1/3 používala 3 a viac druhov mobilných IKT. Uvedené zistenie sa nezhoduje 

s výsledkami štúdie z roku 2012 na Cypre, kde nadpolovičná väčšina študentov vo veku 18 – 

24 rokov používala viac ako 1 mobilný telefón a boli toho názoru, že 1 mobilný telefón im 

nestačí na všetky funkcie (9). Rovnaké zistenia uvádzajú aj portugalské autorky (10). Zistili, 

že viac ako 3/4 respondentov vo veku nad 55 rokov používalo viac ako 1 mobilný telefón. 

Z hľadiska druhu činnosti vykonávanej na mobilných IKT sa ukázalo, že dospelá 

populácia najčastejšie telefonovala, využívala služby internetu, sociálnych sietí a posielala 

SMS správy. Ako uvádza Hymas (11) študenti používajú mobilný telefón častejšie na 

posielanie SMS správ a respondenti starší ako 30 rokov častejšie telefonujú. Ďalej autor 

uvádza, že priemerný človek používa mobilné IKT 3,5 h denne. Podobné výsledky ukazuje aj 

globálny prieskum používania mobilných IKT – 2/3 populácie používajú technológie viac ako 

3 h denne (12). Uvedené výsledky sa zhodujú aj s výsledkami nášho prieskumu.  

Takmer 3/4 mužov nosilo mobilný telefón vo vrecku nohavíc a ¾ žien uprednostňovali 

nosenie mobilného telefónu v kabelke. Cyperská štúdia z roku 2012 uvádza, že nadpolovičná 

väčšina študentov vo veku od 15 do 23 rokov nosila mobilný telefón vo vrecku nohavíc (9). Je 
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to negatívne zistenie najmä u mužov, pretože podľa vedeckej štúdie z roku 2011 (13) to môže 

spôsobiť poškodenie mužských zárodočných buniek a tým ovplyvniť mužskú plodnosť. 

 

Záver  

Výsledky prieskumu u dospelých obyvateľov regiónu Turiec ukázali, že takmer všetci 

respondenti používali mobilný telefón. Nadpolovičná časť užívateľov mobilných telefónov 

súčasne používala notebook dlhšie ako 2 h denne. Respondenti najčastejšie používali mobilné 

IKT na telefonovanie, internet a sociálne siete. Muži nosili mobilný telefón častejšie vo 

vrecku nohavíc. Nadmerné používanie mobilných IKT môže mať negatívny vplyv na ľudský 

organizmus a môže aj celkovo prispieť k nezdravému životnému štýlu, čo zahŕňa fyzickú 

inaktivitu, nesprávne stravovanie, stres, poruchy spánku, vzniku somatických ochorení, 

psychických porúch, až vznik závislostí. Aktuálna situácia v skúmanej problematike 

naznačuje, že je potrebná edukácia nielen dospelej populácie (rodičov), ale aj ich detí 

v oblasti používania mobilných IKT s dôrazom na potrebu skrátenia času používania 

mobilných IKT. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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MANAŽMENT PACIENTA S INKONTINENCIOU MOČU 

V SENIORSKOM VEKU 

 

 

M. Vargovčák 

Urologická ambulancia, Železničná nemocnica, Košice 

 

 

 

Ľudský život, najmä vo vyššom veku, je sprevádzaný mnohými zdravotnými 

komplikáciami. Kvalita života seniorov je ovplyvnená, ale i ohrozovaná množstvom 

nepriaznivých faktorov. V seniorskom veku sa množstvo nepriaznivých faktorov odráža 

väčšinou v polymorbidite. Jedným z nich je aj inkontinencia moču. Prevalencia inkontinencie 

moču vo svete dosahuje v seniorskej populácii priemerne 35 – 40 % (1). U osôb nad 65 rokov 

je prevalencia inkontinencie moču v domácom prostredí 10 – 30 %, v zariadeniach 

opatrovateľskej služby sa pohybuje od 43 – 65 % a s pribúdajúcim vekom stúpa (2).  

O inkontinencii moču môžeme hovoriť ako o veľmi frekventovanom symptóme, ktorý 

postihuje desiatky miliónov osôb na celom svete. Má vážny medicínsky, ekonomický, 

sociálny, ale aj psychický dopad nielen na osoby inkontinenciou postihnuté, ale aj na celú 

spoločnosť (3). Strata schopnosti ovládať vylučovanie moču patrí medzi najviac 

diskriminujúce postihnutie. Inkontinencia moču má aj závažný ekonomický dopad. Hovoríme 

aj o „najdrahšom ochorení vôbec“. Ročné náklady na liečbu a manažment inkontinencie sa v 

USA odhadujú na 26,3 miliardy dolárov, v Spolkovej republike Nemecko sa iba na 

inkontinenčné pomôcky vynaloží ročne cca 1 miliarda Eur a výdavky na manažment 

inkontinencie v Rakúsku sú totožné s objemom výdavkov vyčlenených na transplantačný 

program (4). Na Slovensku je objem preskribovaných inkontinečných pomôcok mesačne v 

sume zhruba 2,6 milióna Eur (5).  

Inkontinencia moču je nesmierne stresujúce a často aj invalidizujúce ochorenie, zvyšujúce 

chorobnosť v spoločnosti. Zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života – tak 

psychickej, fyzickej, sociálnej a sexuálnej, ako i v zamestnaní a v domácnosti (6). Dopad 

úniku moču je pre inkontinentné osoby natoľko závažný, že si vyžaduje odborný a 

interdisciplinárny prístup nielen lekára, ale aj ďalšieho zdravotníckeho personálu (7).  

Neschopnosť udržať moč sa výrazne podieľa na znížení kvality života osôb s 

inkontinenciou. Význam kvality života narastá najmä v posledných rokoch. Hodnotenie 

kvality života je späté s vážnymi ochoreniami a ich dlhodobými následkami. Pojem kvalita 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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života sa používa prevažne vo výskumnej činnosti, ale preniká aj do viacerých medicínskych 

odborov, kde zohráva rozhodujúcu úlohu pri hodnotení efektivity a úspešnosti liečby. Kvalita 

života predstavuje objektívne aj subjektívne podmienky, spája sa s určitým stupňom pohody, 

spokojnosti a zahŕňa aj množstvo činiteľov materiálnych, biologických, psychologických, 

sociálnych či kultúrnych (8).  

Cieľom práce je poukázať na problémy manažmentu inkontinentných pacientov – 

seniorov v kontexte kvality ich života, ako aj nákladov na liečbu, nájsť spôsoby, ako dostať 

do povedomia čo najširšej verejnosti fakt, že vo väčšine prípadov inkontinencia je riešiteľná v 

zmysle zvýšenia kvality života jedinca. Jednou z možností je aj široká osveta a popularizácia 

tohto často tabuizovaného a až príliš často sa vyskytujúceho symptómu. Práca má byť preto 

akýmsi návodom, čo v praxi možno zmeniť a ovplyvniť v kontexte manažmentu úniku moču, 

a tým aj skvalitnením života pacientov trpiacich inkontinenciou moču. Prezentujeme prístupy 

k manažmentu kvality života a možnosti jej hodnotenia. Sústredili sme sa na monitorovanie 

správneho manažmentu inkontinencie moču u seniorov pri poskytovaní zdravotnej aj 

sociálnej starostlivosti, ako aj pri prevencii a podpore zdravia. Pomocou anonymného 

dotazníka sme hodnotili kvalitu života pacientov trpiacich inkontinenciou moču v troch 

dimenziách – fyzickej, psychickej a sociálnej, zisťovali sme aj vedomostnú úroveň a 

informovanosť pacientov o problematike inkontinencie moču. 

 

Materiál a metódy 

Pri výbere súboru sme použili metódu zámerného výberu. Súbor tvorili pacienti 

s inkontinenciou moču, ktorí boli liečení konzervatívnymi liečebnými postupmi v urologickej 

ambulancii Železničnej nemocnice v Košiciach. Oslovených bolo 100 respondentov, pričom 

sa vrátilo 95 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 95 % responzibilitu. Výskum bol 

realizovaný v termíne od septembra 2018 do februára 2019. 

 

Tab. 1. Zloženie súboru podľa veku respondentov  Tab. 2. Zloženie súboru podľa pohlavia 

 

Vyplnenie dotazníka bolo dobrovoľné a anonymné. Úvodná časť dotazníka zahŕňala 

otázky týkajúce sa demografických údajov o respondentoch (vek, vzdelanie, rodinný stav 

a miesto bydliska) (tab. 1, 2, 3, 4). Použili sme štandardizovaný dotazník I-QOL (Urinary 

Incontinence Quality Of Life Measure). Dotazník o kvalite života I-QOL pozostával z 22 

otázok zameraných na oblasti, kde únik moču spôsobuje pacientom najväčšie problémy. 

Obsahoval 3 oblasti, v ktorých sa sleduje fyzické skóre I-QOL (8 otázok – otázky č. 1, 2, 3, 4, 

10, 11, 13 a 20), psychické skóre I-QOL (9 otázok – otázky č. 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 21 a 22) 

Vek (roky) n (%)  Pohlavie n (%) 

65 – 70  14 14,8  Ženské 75 78,9 

71 – 75  36 37,8  Mužské 20 21,1 

76 – 80  26 27,4  Spolu 95 100,0 

81 a viac 19 20     

Spolu 95 100,0     
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a sociálne skóre I-QOL (5 otázok – otázky č. 8, 12, 14, 18 a 19), ako aj celkové skóre I-QOL 

(všetkých 22 otázok). Dotazník I-QOL hodnotí kvalitu života pri inkontinencii moču 

v rozsahu 0 (najhoršia kvalita života) až 100 (najlepšia kvalita života). Tento dotazník sme 

rozšírili o doplnkové otázky, ktoré zisťujú subjektívne vnímanie kvality života (otázky č. 1 

a 2) a informovanosť o problematike inkontinencie moču (otázky č. 3, 4, 5 a 6) (tab. 5).  

 

Tab. 3. Zloženie súboru podľa rodinného stavu  Tab. 4. Zloženie súboru podľa umiestnenia 

 

Na štatistickú analýzu súboru sme použili program SPSS – verzia 16.0 a na overenie 

hypotéz Chí-kvadrátový test a McNemarov test pri neparametrickom rozložení dát.  

 

Tab. 5. Dotazník hodnotenia kvality života pri inkontinencii moču 

Výrok: 1 2 3 4 5 

1. Trápim sa, že neprídem včas na záchod.      

2. Trápim sa, že zakašlem alebo kýchnem, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik  

 moču.  
     

3. Musím opatrne vstávať, keď sedím, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik moču.      

4. Trápim sa, ak sú záchody na neznámych miestach.      

5. Cítim sa depresívne – zle, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik moču.      

6. Ak opustím domov na dlhšie obdobie, necítim sa slobodne, lebo mám ťažkosti  

 s močom alebo únik moču. 
     

7. Cítim sa menejcenne, lebo moje ťažkosti s močom alebo únik moču mi zabraňujú  

 robiť, čo chcem. 
     

8. Trápim sa, že iným zapácham od moču.      

9. Vždy myslím na moje ťažkosti s močom alebo únik moču.      

10. Je pre mňa dôležité chodiť často na záchod.      

11. Je pre mňa dôležité všetko v predstihu naplánovať, lebo mám ťažkosti s močom 

 alebo únik moču. 
     

12. Trápi ma, že moje ťažkosti s močom alebo únik moču sa zhoršia pri starnutí.      

13. Mám ťažkosti dobre sa v noci vyspať kvôli mojim ťažkostiam s močom alebo úniku 

 moču. 
     

14. Trápim sa kvôli rozpakom alebo poníženiu, že mám ťažkosti s močom alebo únik 

 moču. 
     

15. Moje ťažkosti s močom alebo únik moču spôsobujú, že sa necítim zdravý človek.       

16. Moje ťažkosti s močom alebo únik moču mi spôsobujú pocit bezmocnosti.      

17. Menej sa teším zo života, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik moču.      

18. Obávam sa, že sa pomočím.      

19. Cítim, že neovládam svoj močový mechúr.      

20. Musím sledovať, čo pijem a aké množstvo, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik 

 moču. 
     

21. Moje ťažkosti s močom alebo únik moču ma obmedzujú vo výbere odevov.      

22. Trápim sa kvôli pohlavnému styku, lebo mám ťažkosti s močom alebo únik moču.      

Pomôcky:1 – výrazne, 2 – veľmi, 3 – stredne, 4 – trochu, 5 – vôbec  

 

 

 

Rodinný stav n %  Bydlisko n % 

Slobodný/á 3 3,2  Zariadenie sociálnych služieb 38 40 

Vydatá, Ženatý 39 41  Domáce prostredie 57 60 

Rozvedený/á 15 15,8  Spolu 95 100,0 

Ovdovený/á 38 40     

Spolu 95 100,0     
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Výsledky 

Počet respondentov v skúmanom súbore tvorilo 95 pacientov s inkontinenciou moču, 

liečených ambulantne konzervatívnou terapiou. Podľa veku respondentov bolo najviac 

pacientov zastúpených v skupine 71 – 75 rokov, ich počet bol 36 (37,8 %), druhú 

najpočetnejšiu skupinu tvorili respondenti vo veku 76 – 80 rokov 26 (27,4 %). Respondentov 

vo veku 80 a viac rokov bolo 19 (20 %) a najmenej zastúpených respondentov s počtom 14 

(14,8 %) bolo vo vekovej skupine 65 – 70 rokov. Podľa pohlavia bolo viac zastúpených žien, 

ich počet bol 75 (78,9 %), mužov 20 (21,1 %). V skúmanom súbore podľa rodinného stavu 

bolo najviac zastúpených respondentov v manželskom zväzku, v počte 39 (41 %), skupinu 

rozvedených respondentov tvorilo 15 (15,8 %) pacientov. Ovdovených bolo 38 (40 %) 

pacientov a 3 (3,2 %) respondenti boli slobodní. Podľa bydliska 57 (60 %) respondentov 

bývalo v domácom prostredí, ostatných 38 (40 %) pacientov v nejakom type zariadenia 

sociálnych služieb. Priemerná hodnota celkového sociálneho I-QOL skóre bola 14,15 ± 5,03, 

čo znamená, že aj táto oblasť výrazne prispieva k znižovaniu kvality života. Priemerná 

hodnota celkového I-QOL skóre skúmaného súboru bola 63,86 ± 19,29, čo svedčí o tom, že 

inkontinencia moču má značný vplyv na kvalitu života seniorov. 

Prvá časť dotazníka bola zameraná na hodnotenie troch oblastí kvality života, fyzickej, 

psychickej a sociálnej. Vo fyzickej dimenzii kvality života sme sledovali jednotlivé položky, 

ktoré zahŕňali otázky č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 a 20 týkajúce sa fyzického zdravia. Respondenti 

na jednotlivé otázky odpovedali jednou z možnosti – výrazne, veľmi, stredne, trochu, vôbec.  

Analýzou údajov sme zistili, že priemerná hodnota celkového fyzického skóre je 21,89 (± 

7,54), pričom minimálna dosiahnuteľná hodnota bola 8 a maximálna 40. Fyzická dimenzia 

kvality života hodnotí fyzický stav a fungovanie ako dôsledok ochorenia a liečby. Pacientov 

najčastejšie trápilo, že nedôjdu včas na toaletu, približne rovnako ich trápila závažnosť úniku 

moču pri kašľaní alebo kýchaní. Za negatívny faktor považovali časté nutkanie na močenie 

a neprítomnosť toalety na dosiahnuteľnom mieste. O niečo menej ich trápili ťažkosti so 

spánkom, ktoré súvisia s poruchami močenia. 

V druhej oblasti sme sledovali a hodnotili psychickú dimenziu kvality života. V tejto 

oblasti sme u pacientov s inkontinenciou moču zisťovali vplyv úniku moču, teda fyzického 

ochorenia na celkový psychický stav. Táto oblasť zahŕňala otázky č. 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 21 

a 22 s alternatívami odpovedí: výrazne, veľmi, stredne, trochu, vôbec. Na základe 

štatistického spracovania údajov sme dospeli k záveru, že priemerná hodnota celkového 

psychického skóre je 27,81 (± 7,54) pri minimálnej dosiahnuteľnej hodnote 9 a maximálnej 

45. Psychická dimenzia kvality života sa zaoberá emocionálnym hodnotením danej situácie, 

psychický stav, subjektívna pohoda, emocionálne fungovanie. Pacienti hodnotili takmer 

všetky otázky v tejto dimenzii ako stredne závažné. Za najvážnejší považujú stav určitej 

formy menejcennosti a obsesie, ktorý v niektorých prípadoch ústi až do depresie. Najmenej sa 

v tejto oblasti trápili kvôli pohlavnému styku. 

Treťou sledovanou oblasťou bola sociálna dimenzia kvality života, ktorá predstavuje 

sociálne fungovanie. Otázkami č. 8, 12, 14, 18 a 19 sme sa respondentov v tejto časti pýtali, 
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aký vplyv má inkontinencia moču na stupeň sociálnej exklúzie. Respondenti mali na výber 

z týchto alternatív: výrazne, veľmi, stredne, trochu, vôbec. Štatistickým spracovaním údajov 

sme zistili, že priemerná hodnota celkového sociálneho skóre je 14,15 (± 5,03) s minimálnou 

dosiahnuteľnou hodnotou 5 a maximálnou 25. Respondenti vyslovili približne rovnaké obavy 

z pocitu neovládateľnosti svojho močového mechúra a obavy z pomočenia, ako aj obavy zo 

zhoršenia inkontinencie následkom starnutia. O niečo menej ich trápili rozpaky a poníženie. 

Najmenej ich obťažuje pocit zápachu. 

 

Diskusia 

V práci sme sa zamerali na sledovanie a hodnotenie troch oblastí kvality života, a to 

fyzickú, psychickú a sociálnu. Skúmaný súbor tvorilo 95 pacientov s inkontinenciou moču 

liečených konzervatívnou terapiou ambulantne. 

Krhut a kol. (1) analyzoval oblasť fyzického zdravia u geriatrických pacientov 

s inkontinenciou moču, pričom výsledok interpretoval v zmysle výrazného ovplyvnenia 

kvality života. Pacienti v sledovanom súbore udávali najčastejšie časový faktor, teda krátku 

dobu od pocitu nutkania na močenie, až po samotné močenie (1). Fyzická dimenzia kvality 

života hodnotí fyzický stav ako následok ochorenia a liečby. Najčastejším problémom, ktorý 

pacienti uviedli v našom súbore, bolo, že nestihnú dôjsť včas na toaletu. Zhruba rovnako 

hodnotili závažnosť úniku moču pri kašľaní alebo kýchaní. Stresujúcim faktorom je pre 

pacientov aj časté nutkanie na močenie a neprítomnosť toalety na dosiahnuteľnom mieste. 

Menším problémom pre respondentov boli ťažkosti so spánkom, ktoré súvisia s poruchami 

močenia.  

Payne (7) hodnotil psychickú dimenziu kvality života u pacientov s inkontinenciou moču. 

Zameral sa na psychické zdravie a u pacientov s únikom moču sledoval vplyv inkontinencie 

na celkový psychický stav. Psychická dimenzia kvality života sa zaoberá emocionálnym 

hodnotením danej situácie, psychický stav, subjektívna pohoda, emocionálne fungovanie. 

Pojednáva o náladách jednotlivca v globálnom ponímaní. Výsledkom pozorovania bolo 

hodnotenie psychickej dimenzie ako závažné (7). Pacienti v našom súbore vyhodnotili takmer 

všetky otázky v tejto oblasti ako stredne závažné. Najvážnejším je podľa respondentov stav 

určitého stupňa menejcennosti a obsesie, ktorý môže v niektorých prípadoch ústiť až do 

depresie. Najmenej sa v tejto oblasti trápili kvôli pohlavnému styku, čo môže súvisieť 

s vekovým zložením skúmaného súboru.  

Sociálna dimenzia vypovedá o uspokojení respondenta so sieťou sociálnych vzťahov, 

mierou sociálnej opory, sociálneho fungovania. V dôsledku ochorenia sa mení sociálna sieť, 

pacienti sú často stigmatizovaní, môžu byť svojím okolím odstrčení. Môžu stratiť niektoré 

dôležité vzťahy, ohrozené je poskytovanie sociálnej opory okolím, ale choroba môže mať i 

pozitívny vplyv a viesť k rozšíreniu sociálnej siete v dôsledku interakcie s inými pacientmi, 

častejšími interakciami s blízkymi. Marenčák (2) hodnotil sociálnu oblasť kvality života 

u postmenopauzálnych žien. Konštatoval, že inkontinencia moču má výrazný dopad na 

sociálnu stránku kvality života, keďže u respondentov dochádza vplyvom ochorenia 

k sociálnej marginalizácii, ktorá môže mať objektívny podklad, avšak môže byť i výrazne 
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subjektívna. V dôsledku ochorenia sa menia sociálne vzťahy, pacienti sú často stigmatizovaní 

a trpia určitou formou sociálneho vylúčenia (2). Respondenti v našom súbore vyjadrili 

približne rovnaké obavy z pomočenia, aj z pocitu neovládateľnosti svojho močového 

mechúra, ako aj obavy zo zhoršenia inkontinencie následkom starnutia. Rozpaky a poníženie 

ich trápili o niečo menej. Za najmenej obťažujúci považovali pocit zápachu. Zaujímavý je aj 

fakt, že u pacientov v zariadeniach sociálnych služieb sa inkontinencia vyskytuje častejšie 

a vo vyššom stupni, ako u pacientov žijúcich v domácom prostredí.  

 

Záver 

Inkontinencia moču u seniorov predstavuje vážny sociomedicínský problém, ktorý 

postihuje podstatnú časť populácie. V poslednom období sa objavili nové poznatky o 

etiopatogenéze porúch kontinencie u seniorov, ktoré v svojom dôsledku rozširujú možnosti 

účinnej terapie. Z hľadiska liečebného prístupu je potrebné vyvarovať sa prehnaným 

očakávaniam, ale aj terapeutickému nihilizmu. Skutočnosť, že sa pri užití adekvátnych 

terapeutických postupov podarí dosiahnuť u cca 20 % pacientov plnú kontinenciu a u ďalších 

40 % kontinenciu zlepšiť, by mala byť dostatočným argumentom, prečo sa inkontinenciou 

v seniorskom veku zaoberať. Základným predpokladom úspešnej liečby je však na prvom 

mieste široká interdisciplinárna spolupráca lekárov všetkých zainteresovaných odborov, 

fyzioterapeutov, stredného zdravotníckeho personálu, ošetrovateľského personálu, ale 

i rodinného okolia seniorov. 

 

Konflikt záujmov 

Autor na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 

 

Literatúra 
1. Krhut J. Inkontinence moči u geriatrických pacientů. Čes Geriat Revue, 2013; 6(1): 40-47. 

2. Marenčák J. Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien. Via Pract, 2009; 6(9): 358-363.  

3. Breza J, Kliment J, Valanský L. Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt. 

Bratislava: Univerzita Komenského, 2004: 259-260.  

4. Goncalves FM. Stresová inkontinencia moču a moderné spôsoby jej liečby. Sestra, 2012; 1(2): 14-16.  

5. Kostičová M, Badalík L. Systémy manažérstva kvality v zdravotníctve a ich využitie v lekárenstve. Farm 

Obzor, 2009; 3: 4-12.  

6. Vargovčák M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. Via Pract, 2005; 2(10): 394-397. 

7. Payne J. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005: 629-642.  

8. Urdzík P, Ostró A. Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba. Via Pract, 2006; 3(10): 471-474.  



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACE PROBLEMATIKY PREVENCE CHRONICKÝCH 

NEINFEKČNÍCH CHOROB DO VÝUKY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ  

NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

J. Slaná Reissmannová 

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně, Česká republika 

 

 

 

Chronické neinfekční choroby (neboli choroby hromadného výskytu, dříve označované 

jako civilizační onemocnění) souvisí s nezdravým životním stylem a patří v současné době 

k častým onemocněním. Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou v České republice 

nejčastější příčinou úmrtí. Rodina a škola hrají hlavní roli v primární prevenci těchto 

onemocnění. Výchova ke zdraví je klíčovým předmětem, který může mít zásadní vliv na růst 

zdravotní gramotnosti populace a snížení výskytu těchto nemocí. V textu jsou představeny 

výsledky analýzy učebnice výchovy ke zdraví a Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (8) ve vztahu k prevenci chronických neinfekčních chorob a dále jsou 

představeny dva metodické materiály, které obsahují didaktickou transformaci dané 

problematiky.  

Chronické neinfekční choroby zahrnují skupinu onemocnění, jejichž vznik a rozšíření 

ovlivňuje nesprávný životní styl člověka. Mezi chronické neinfekční choroby patří skupina 

kardiovaskulárních onemocnění, obezita, diabetes 2. typu, některé typy nádorových 

onemocnění, alergie, osteoporóza a zubní kaz. Každý rok zemře kolem 48 tisíc obyvatel na 

onemocnění srdce a cév a kolem 27 tisíc obyvatel na zhoubné nádory (13). Hlavním cílem 

primární prevence je předcházet vzniku daného onemocnění.  

Primární prevence chronických neinfekčních onemocnění by měla začínat v rodině a na 

základní škole. V České republice má (nebo by měl mít) na základních školách v primární 

prevenci výsadní postavení předmět Výchova ke zdraví. Škola je mnohdy jediným zdrojem 

těchto velmi důležitých informací. Zejména učitel výchovy ke zdraví by měl být ten, který 

žáky dostatečně a relevantně informuje o daných onemocněních, může žáky pozitivně ovlivnit 

a vést k preventivnímu chování. Kurikulem výchovy ke zdraví se ve svých publikacích 

podrobně zabývají Hřivnová (2), Mužíková, Mužík (6). 
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Cílem šetření bylo zjistit: 

1. zda je téma prevence chronických neinfekčních chorob zapracováno do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, 

vzdělávací obor Výchova ke zdraví (8), 

2. zda je téma prevence chronických neinfekčních chorob zapracováno do textu učebnice 

výchovy ke zdraví Výchova ke zdravému životnímu stylu (4), 

3. zda v České republice existují metodické materiály, které komplexně zpracovávají téma 

prevence chronických neinfekčních chorob pro žáky 2. stupně základních škol. 

Výzkumné otázky 

Je téma prevence chronických neinfekčních chorob obsaženo v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání? Pokud ano, kde a jakým způsobem? 

Je téma prevence chronických neinfekčních chorob obsaženo v učebnici Výchova ke 

zdravému životnímu stylu? Pokud ano, v jakém rozsahu a kvalitě?  

Existují v České republice projekty, programy a metodické materiály, které se 

problematice prevence chronických neinfekčních chorob věnují a zda jsou určené pro žáky 2. 

stupně základní školy? 

 

Metoda 

A. Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (8) 

B. Analýza textu učebnice výchovy ke zdraví. Analyzovaly jsme učebnici (4) 

Krejčí M, Šulová L, Rozum F, Havlíková D, Šafránková D. Výchova ke zdravému životnímu 

stylu: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 

978-80-7489-358-2. 

C. Analýza webového portálu Výchova ke zdraví (14), na kterém jsou k dispozici 

kompletní informace o metodických materiálech, projektech a programech výchovy ke zdraví. 

 

Výsledky 

A. Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (8) je téma prevence chronických 

neinfekčních chorob zařazeno do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví. Problematice je možné se věnovat v rámci tří tematických okruhů: 

 zdravý způsob života a péče o zdraví – ochrana před chronickými nepřenosnými 

chorobami a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, 

preventivní a léčebná péče, 

 hodnota a podpora zdraví – podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 

odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, 

 změny v životě člověka a jejich reflexe – sexuální dospívání a reprodukční zdraví. 
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Připomínáme ovšem, že tematické okruhy uvedené v RVP ZV jsou pouze doporučené a je 

pouze na škole a učiteli, jak si na základě RVP ZV zpracuje vlastní školní vzdělávací program 

a které téma zařadí do výuky. Dále bychom chtěli upozornit na skutečnost, že v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání není zmíněn termín zdravotní gramotnost. Na 

tuto skutečnost upozorňuje také Hřivnová (2). Ve výstupech se také pracuje se zastaralým 

pojmem civilizační nemoci. 

B. Analýza učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu. V učebnici není prevenci 

chronických neinfekčních chorob věnována ucelená kapitola. Stručně je zmíněn pouze pojem 

civilizační nemoci, není tedy používáno nové označení chronické neinfekční nemoci. Dílčí 

onemocnění – kardiovaskulární choroby, obezita a diabetes 2. typu jsou v učebnici 

zpracována velmi stručně, jedná se o dílčí věty, případně dílčí odstavce. Problematika 

prevence onkologických onemocnění, osteoporózy, zubního kazu, preventivních prohlídek 

zcela absentuje. K dílčím tématům prevence chronických neinfekčních chorob citujemeo: 

C. Analýza webového portálu Výchova ke zdraví (14). Na webovém portálu jsou 

k dispozici kompletní informace o metodických materiálech, projektech a programech 

výchovy ke zdraví. Komplexní prevenci chronických neinfekčních chorob na 2. stupni 

základních škol se nevěnuje žádný projekt, program nebo metodický materiál určený pro 

učitele. Z dílčích témat lze jmenovat projekt HOBIT, který se zabývá prevencí cévních 

mozkových příhod a zaměřuje se také na včasné rozpoznání CMP a poskytnutí první pomoci 

(1). Prevenci syndromu stáří (z chronických neinfekčních chorob je zpracován metabolický 

syndrom, ateroskleróza, osteoporóza) je věnován projekt Stárneme úspěšně (12). Autory 

projektu jsou pracovníci z Lékařské fakulty MU, v čele s prof. Matějovskou Kubešovou. 

Onkologická prevence je zaměřena především na prevenci rakoviny prsu (Zdravé koule, 

určeno pro SŠ), varlat (Zdravé koule, určeno pro SŠ) a děložního čípku (program Spirála). 

Více informací na: http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/prevence-nadoru.html (14). 

Z analýzy dostupných materiálů, programů a projektů, které jsou určeny pro 2. stupeň 

základní školy, vyplynulo, že v českém prostředí neexistuje komplexní program, projekt, 

metodický materiál, který by se zabýval prevencí chronických neinfekčních chorob. 

Analýze dostupných materiálů pro 1. stupeň základní školy jsme se nevěnovali, ale lze 

jmenovat alespoň Pohyb a výživa (7) a Normální je nekouřit (15 – 18). Materiálem, který byl 

vytvořen pro mateřské školy a lze z něj čerpat informace především k protektivním a 

rizikovým faktorům, je Lexikon dobré praxe – výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

v MŠ (3). 

 

Doporučení a diskuse 

V rámci revize RVP ZV, která má být dokončena do roku 2023, by bylo vhodné, jak 

doporučuje Hřivnová (2) aby byl termín zdravotní gramotnost do RVP ZV zařazen. Ještě lépe, 

jak doporučuje Reissmannová (9), zavést nový pojem zdravotní kompetence. Tímto krokem 

by se mohl posílit význam zdraví a zdravotní gramotnosti na školách a výchova ke zdraví by 

byla vyučována efektivněji a smysluplněji.  

http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/prevence-nadoru.html
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Analýza učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu (4) ukázala, že téma je 

v učebnici zpracováno nedostatečně a z uvedeného vyplynula potřeba téma didakticky 

uchopit, aby bylo pro učitele na základních školách srozumitelné a mohli s ním dobře 

pracovat.  

V roce 2018 vznikl metodický materiál My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví 

(10), který je zaměřen na prevenci onkologických onemocnění. Materiál je určen pro učitele 

2. stupně základních škol a obsahuje 10 kapitol, ve kterých je zpracována komplexní 

onkologická prevence. Uveďme názvy dílčích kapitol: Onkologická onemocnění, Prevence 

onkologických onemocnění, Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku, 

Onkologické onemocnění prsu, Onkologické onemocnění děložního čípku, Onkologické 

onemocnění varlat, Onkologické onemocnění kůže, Onkologické onemocnění plic, Evropský 

kodex proti rakovině, Kde hledat informace o onkologických onemocněních. Každá kapitola 

je uvedena teoretickým textem, který má sloužit učitelům k orientaci v odborné problematice, 

následuje návrh vyučovací hodiny, kde je každá hodina podrobně popsána v dílčích krocích, 

které učitele vedou jejím průběhem. Součástí každé kapitoly je pracovní list pro žáky a jeho 

řešení pro učitele a doplňkové aktivity. Samozřejmostí je také množství internetových odkazů, 

kde učitel nalezne potřebné informace, nebo jsou určeny přímo do vyučovací hodiny.  

V roce 2019 vznikl druhý díl s názvem Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví (11), 

který je zaměřen na primární prevenci chronických neinfekčních chorob a zbývající chronické 

neinfekční nemoci (tj. kromě onkologických). Struktura materiálu je totožná s materiálem My 

se raka nebojíme. Názvy kapitol: Chronické neinfekční choroby, Kouření, Alkohol, Výživa, 

Pohybová aktivita, Stres, Obezita a cukrovka, Kardiovaskulární onemocnění, Alergie, 

Osteoporóza a zubní kaz. 

Tyto dva materiály mají sloužit jako inspirace k implementaci problematiky prevence 

chronických neinfekčních chorob do výuky na základních školách. Materiály byly učiteli, 

akademickými pracovníky i lékaři přijaty velmi pozitivně. Oba materiály byly financovány 

Ligou proti rakovině (5). Jsou dostupné na MUNI SPACE (9, 10) a www.vychovakezdravi.cz 

(13). V roce 2020 bude materiál My se raka nebojíme přeložen do angličtiny, aby mohl být 

šířen i do zahraničí. 

 

Závěr 

Realizace metodických materiálů by byla pro učitele výchovy ke zdraví velmi časově 

náročná a materiály mají sloužit jako inspirace, případně lze využít dílčí kapitoly. 

Jednoznačně vyvstává potřeba zapracovat téma do standardní učebnice výchovy ke zdraví, 

což také jasně ukazují rozhovory, které jsme vedli s učiteli v rámci pedagogických praxí a 

zjišťovali jsme jejich potřeby. Z rozhovorů a výsledků uvedených analýz vyplynula jasná 

nutnost vytvořit zcela novou učebnici výchovy ke zdraví, která by optimálně pokryla témata 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a 

zdraví, vzdělávací obor Výchova ke zdraví) a také potřeby učitelů z praxe.  

 

 

http://www.vychovakezdravi.cz/


138 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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PRVÉ PRÍPADY ZÁPADONÍLSKEJ HORÚČKY NA SLOVENSKU?1 

 

 

E. Dorko, A. Bušová, K. Rimárová, E. Drabiščák 

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice 

 

 

 

Západonílsky vírus (West Nile virus, WNV) je jednovláknový RNA vírus rodu Flavivirus, 

čeľade Flaviviridae, ktorý je primárne prenášaný po uštipnutí hlavne komármi rodu Culex.  

Infekcia WNV je vo väčšine prípadov asymptomatická. Približne v 20 % vedie k vzniku 

západonílskej horúčky (West Nile Fever, WNF) a menej ako v 1 % k akútnej neuroinvazívnej 

chorobe (West Nile Neuroinvasive Disease, WNND). Medzi príznaky WNF patrí horúčka, 

bolesť hlavy, únava, bolesti tela, nevoľnosť, vracanie, bolesť kĺbov, občas s kožnou vyrážkou 

a opuchnutými lymfatickými uzlinami. WNND je charakterizovaná príznakmi encefalitídy, 

meningoencefalitídy alebo meningitídy a často sa pozoruje u starších pacientov (1, 2). 

Údaje o prevalencii a cirkulácii WNV na Slovensku sú nedostatočné. Prvé informácie o 

WNV na Slovensku sa datujú do 60. rokov 20. storočia, keď boli zistené protilátky v sérach 

u 2 – 4 % zdravých osôb (3). V rokoch 1960 až 1978 WNV bol izolovaný z komárov Aedes 

(Ae.) cantans zo Záhorskej nížiny a neutralizačné protilátky boli detegované u vtákov, voľne 

žijúcej lovnej zveri a domácich zvierat (4). V septembri 2019 bol hlásený prvý prípad 

ochorenia na Slovensku (5). V rokoch 2008 a 2011 boli zistené neutralizačné protilátky u 

8,3 % neočkovaných koní (6). Správa pre EFSA (European Food Safety Authority) a ECDC 

(European Centre for Disease Prevention and Control) zaznamenala v roku 2012 prevalenciu 

4,8 % WNV protilátok u koní na Slovensku (7). 

Hlavným cieľom štúdie bolo vyhodnotiť séroprevalenciu WNV medzi rôznorodou 

populáciou v regióne východného Slovenska. Hlavný cieľ sme sledovali prostredníctvom 

čiastkových cieľov, v ktorých sme zisťovali a analyzovali: 

 séroprevalenciu u profesionálne exponovaných ľudí a v skupine osôb s pracovnými 

aktivitami vo vonkajšom prostredí, 

 séroprevalenciu v skupine pacientov z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) 

v Košiciach, 

                                                 
1 Štúdia bola podporená projektmi VEGA 1/0198/13, KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008UPJŠ-4/2020, 

vnútornými projektmi IPEL VVGS-2019-1221, IPEL VVGS-2019-1383. 
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 rizikové faktory asociované so séroprevalenciou WNV, 

 štatistickú významnosť rizikových faktorov, 

 preventívne opatrenia na elimináciu WNV. 

 

Materiál a metódy  

Výskumný problém a hypotézy 

Na základe určeného hlavného cieľa a čiastkových cieľov sme si stanovili štyri pracovné 

hypotézy, ktoré vychádzajú z tvrdení odbornej verejnosti: 

Hypotéza 1: Prítomnosť protilátok proti WNV je vyššia u profesionálne exponovaných 

ľudí a v skupine osôb s pracovnými aktivitami vo vonkajšom prostredí.  

Hypotéza 2: Vek má vplyv na prítomnosť protilátok. 

Hypotéza 3: Rizikové faktory ovplyvňujú tvorbu protilátok. 

Hypotéza 4: Súvislosť výskytu klinických symptómov s WNV. 

Sledovaný súbor 

Prieskumu sa zúčastnili pacienti z oddelení UNLP v Košiciach, zamestnanci Ozbrojených 

síl SR z útvaru na východnom Slovensku, osoby s voľnočasovými aktivitami – záhradkári, 

zamestnanci poľnohospodárstva a rómske etnikum z osady okresu Poprad (tab. 1). Súbor 

tvorilo 464 respondentov.   

 
Tab. 1. Demografické charakteristiky vyšetrovanej populácie (n = 464) 

Demografický údaj  n % 

Vek (roky) 0 – 39  171 36,9 

40 – 59  155 33,4 

60+ 138 29,7 

Študovaná populácia Pacienti 265 57,1 

Vojaci  103 22,2 

Rómovia 45 9,7 

Záhradkári 31 6,7 

Poľnohospodári 20 4,3 

Pohlavie Muž 265 57,1 

Žena 199 42,9 

Bydlisko Mesto 230 49,5 

Vidiek  234 50,5 

 

Metodológia a metódy výskumu  

Realizovali sme kvantitatívny prieskum. Venózna krv s dotazníkmi bola získaná terénnym 

zberom vzoriek dobrovoľníkmi.  

Dotazník sme použili na získanie údajov o rizikových faktoroch asociovaných s 

ochorením, klinickými príznakmi a s laboratórne potvrdenou séropozitivitou. Dotazníky 

pozostávali z troch častí: 

1. Identifikačné a osobné údaje respondenta – meno, vek, bydlisko, povolanie.  

2. Epidemiologická anamnéza – frekvencia voľnočasových aktivít v prírode (práca 

v záhrade, poľovníctvo, rybárstvo, chalupárčenie, práca v lese/na poli, prechádzky v prírode), 

kontakt so zvieratami a ich produktmi, chov hospodárskych a domácich zvierat, konzumácia 
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surového mlieka a mäsa, uhryznutie kliešťom/komárom a iným hmyzom, cestovanie do 

endemických oblastí.  

3. Klinické údaje – reakcia po poštípaní hmyzom, vakcinácia, v minulosti prekonané 

ochorenia (napr. horúčka neznámej etiológie, chrípka a chrípke podobné ochorenia, ochorenia 

reumatické, kožné, neurologické, respiračné, ochorenia srdca, pečene a iné).  

Organizácia štúdie a metódy spracovania materiálu 

Prieskum bol realizovaný od júna 2013 do júna 2016 osobným rozdaním dotazníkov 

a okamžitým zberom po následnom vyplnení. Návratnosť dotazníkov bola 100 %. Každý 

respondent dal svoj súhlas na vykonanie štúdie.  

Krvné vzorky. Venóznu krv sme odobrali z vena cubiti do 10 ml skúmaviek bez 

protizrážavého činidla. Sérum sme získali centrifugáciou (2 500 rpm/10 min) a uskladnili pri 

–70 °C do spracovania na stanovenie špecifických protilátok. 

Laboratórne vyšetrenie. Vzorky sme analyzovali sérologicky. Prítomnosť protilátok IgM a 

IgG proti WNV sme detegovali pomocou komerčného enzýmového imunoabsorbčného testu 

(ELISA) (INGEZIM West Nile COMPAC, fy INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, 

S.A., Spain) podľa inštrukcií výrobcu. Vzorky boli považované za pozitívne, keď percento 

inhibície (IP) bolo ≥ 40 %. Vzorky boli negatívne, ak IP bolo ≤ 30 %. Vzorky s IP medzi 30 

a 40 % možno považovať za dubiózne. Všetky vzorky s pozitívnym výsledkom boli ďalej 

analyzované sérovou neutralizačnou skúškou s WNV a vírusom Usutu (USUV), kde titer 1:10 

alebo vyšší bol považovaný za pozitívny (8). 

Štatistická analýza. Údaje získané pomocou dotazníkovej metódy a laboratórnych testov 

sme spracovávali za pomoci štatistického programu IBM SPSS 21.0. Demografické údaje sme 

popisovali deskriptívnou štatistikou ako priemery so smerodajnými odchýlkami.  

Schválenie študijného protokolu odsúhlasila Etická komisia UNLP v Košiciach a 

podpísané informované súhlasy sme získali od všetkých účastníkov. 

 

Výsledky  

Na prítomnosť protilátok proti WNV bolo testovaných pomocou ELISA testu celkovo 464 

sérových vzoriek. Z účastníkov štúdie bolo 57,1 % (n = 265) mužov (priemerný vek 44,9, SD 

16,4) a 42,9 % (n = 199) žien (priemerný vek 54,9, SD 18,7). Priemerný vek všetkých 

účastníkov bol 49,2 (SD 18,1). V tab. 1 sú uvedené demografické charakteristiky účastníkov 

štúdie. Vyšetrovaný súbor pozostával z 31 záhradkárov, 103 vojakov, 20 zamestnancov 

pôdohospodárstva, 45 Rómov, 265 pacientov (I. klinika internej medicíny, n = 20, 

Neurologická klinika, n = 126, Klinika ortopédie a traumatológie pohybového aparátu, n = 

103, Klinika dermatovenerológie UNLP, n = 16).  

V súbore účastníkov štúdie sme zaznamenali 3 pozitívne vzorky, čo z celkového počtu 

predstavuje 0,65 %.  

V prvom prípade išlo o 29-ročnú ženu z okresu Snina, ktorá pracovala ako pastierka 

hospodárskych zvierat. V osobnej anamnéze uviedla pracovné aktivity v záhrade a v lese, 
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nepotvrdila poštípanie kliešťom, ale opakované poštípanie komárom so silnou kožnou 

reakciou. Konzumovala surové mlieko (kravské, kozie, ovčie) a výrobky z neho. V minulosti 

prekonala reumatoidné a neurologické ochorenia, permanentne trpela chronickou únavou 

a pocitom/syndrómom studených rúk a nôh. Cestovateľská anamnéza bola bezvýznamná, 

očkovaná proti flavivírusom nebola.  

V druhom prípade, 61-ročná pacientka bývala na vidieku (okres Košice) a liečila sa kvôli 

monoparéze ľavej hornej končatiny na neurologickej klinike. Často vykonávala voľnočasové 

aktivity v prírode, napr. prácu v záhrade, turistiku. Opakovane bola poštípaná kliešťom 

a komárom, čo bolo sprevádzané opuchom a výrazným svrbením. Konzumovala surové 

kravské mlieko a výrobky z neho. Chovala domáce zvieratá, uviedla dlhodobý a opakovaný 

pobyt v Maďarsku, očkovaná proti kliešťovej encefalitíde nebola. Doposiaľ vážnejšie chorá 

nebola. U pacientky bola dokázaná skrížená reaktivita s Usutu vírusom.  

76-ročná polymorbídna pacientka z okresu Kráľovský Chlmec bola hospitalizovaná na 

neurologickej klinike s diagnózou chronické vertigo. Z ďalších diagnóz v zdravotnom 

zázname vyberáme: ischemická choroba srdca, hypokinéza, chronická obličková choroba, 

nefrolitiáza, vertebrogénny algický syndróm, hypotyreóza, artériová hypertenzia. Pozitívne 

epidemiologické údaje boli poštípanie kliešťom a komárom, pobyt v Rakúsku, kontakt 

s domácimi zvieratami. U pacientky sa detegovali protilátky triedy IgG proti vírusu kliešťovej 

encefalitídy, pričom vakcinovaná proti kliešťovej encefalitíde nebola. 

 

Diskusia  

Podľa ročných správ Úradu verejného zdravotníctva SR do roku 2018 neboli hlásené 

žiadne ľudské prípady západonílskej horúčky na Slovensku. Prvý evidovaný prípad je zo 

septembra 2019, ako bolo uvedené vyššie (5).  

V našej štúdii sme detegovali len 3 pozitívne vzorky, čo predstavuje 0,65 %. Podobne 

Gaibani a kol. (2013) stanovili mieru séroprevalencie u zdravých darcov krvi žijúcich 

v centrálnej oblasti Milána na 0,57 % (9). Nízke percento pozitivity môžeme zdôvodniť 

pomerne malou vyšetrovanou skupinou populácie (n = 464) a regionálnym charakterom 

štúdie zameranej len na východné Slovensko. Je celkom možné, že sa vyskytli prípady WNV 

encefalitídy a meningoencefalitídy u ľudí, ale nikdy neboli diagnostikované ani hlásené. 

Iní autori vykonali veľké celoštátne prierezové štúdie a stanovili séroprevalenciu 

protilátok WNV v Izraeli 11,1 % (1), Iráne 11 % (10), Turecku 4,3 % (11), Maroku 5,2 % 

(12), Lýbii 2,75 % (13), Grécku 2,1 % (2).  

Prekvapením je pre nás vyšetrovaná skupina vojakov. Vzhľadom na ich časté pracovné 

aktivity vo vonkajšom prostredí a dlhodobé misie aj v endemických oblastiach, očakávali sme 

pozitívne vzorky (Hypotéza 1 – nepotvrdená). Naopak, v štúdii Cohena a kol. (1999), 

vykonanej na 285 zdravých vojakoch vo veku 40 – 55 rokov, bolo 41,9 % pozitívnych vzoriek 

na IgG (14).  
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Vyšší vek (nad 50 rokov) zvyšuje riziko séropozitivity WNV (2, 11). Vysoká 

séroprevalencia u starších ľudí odráža kumuláciu expozície počas života na vonkajšie aktivity 

a tým zvýšené riziko expozície infikovaným komárom. Osoby žijúce vo vidieckych oblastiach 

majú vyššiu séroprevalenciu ako ľudia žijúci v mestách (1). Tak to bolo aj v prípade dvoch 

starších pacientok s pozitívnou epidemiologickou anamnézou (opakované poštípanie 

komárom, návšteva endemickej oblasti) (Hypotéza 2 a 3 – potvrdené).  

Jedna z pacientok sa liečila na monoparézu hornej končatiny. Encefalitída je najčastejšou 

neuroinvazívnou formou WNV, po ktorej nasleduje meningitída a akútna chabá paralýza. 

Zistilo sa, že Guillain-Barréov syndróm a paralýza brachiálneho plexu súvisia s týmto 

vírusom (15, 16, 17, 18). Hypoteticky, monoparéza hornej končatiny u našej pacientky mohla 

súvisieť s WNV (Hypotéza 4 – potvrdená?).  

Ľudia, ktorí žijú, pracujú alebo vykonávajú rekreačné aktivity vo vidieckych, 

poľnohospodárskych alebo záhradníckych oblastiach sú vystavení vyššiemu riziku infekcií 

prenášaných komárom (1, 13). Podobne ako v našom vyšetrovanom súbore, mladá žena bola 

opakovane exponovaná komárom vzhľadom na jej profesiu (pastierka hospodárskych zvierat) 

a výkon práce vo voľnej prírode (Hypotéza 1 – potvrdená). Naopak, nulová pozitivita bola 

detegovaná u záhradkárov, zamestnancov pôdohospodárstva a rómskeho etnika, napriek ich 

častému pobytu vo vonkajšom prostredí a súvisiacimi pracovnými alebo voľnočasovými 

aktivitami (Hypotéza 1 – nepotvrdená). 

Pozitívne vzorky by mali byť systematicky potvrdené vírus neutralizačným testom, ktorý 

sa považuje za zlatú štandardnú diagnostickú metódu pre serológiu flavivírusov. Tento test je 

tiež prijatý EÚ pre definíciu prípadu (19). Ďalším aspektom, ktorý je potrebné zvážiť, je 

spoločná cirkulácia WNV a iných flavivírusov, ktoré majú spoločných hostiteľov a 

ekologické miesta ako USUV.  

V tejto štúdii sme testovali pozitívne vzorky na USUV, aby sme eliminovali možnosť 

skríženej reaktivity s protilátkami WNV, s pozitívnym výsledkom v jednom prípade. USUV 

je flavivírus prenášaný africkými komármi, patriaci do sérokomplexu vírusu japonskej 

encefalitídy (20). V roku 2009 boli v Taliansku hlásené prvé dva ľudské prípady infekcie 

USUV v Európe, meningoencefalitída u imunokompromitovaných pacientov (21). 

WNV sa v Európe a susedných krajinách šíri narastajúcou rýchlosťou, pričom nové línie a 

varianty sa rozširujú na nové územia. Do súčasného epidemiologického obrazu prispieva 

niekoľko faktorov, z ktorých urbanizácia, zmena využívania pôdy a klimatické podmienky sú 

považované za najvýznamnejšie (22). 

 

Záver  

Pretože väčšina WNV infekcií je asymptomatická, potrebný je séroprevalenčný prieskum 

na vyšetrenie expozície populácie vírusom a na identifikáciu oblastí s vysokou endemicitou.  

Vzhľadom na to, že žiadna vakcína nie je dostupná pre ľudí, najefektívnejším spôsobom, 

ako zabrániť infekciám WNV, je zvýšiť povedomie obyvateľstva o znížení rizika nákazy 
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komármi použitím repelentov proti hmyzu, nosením ochranného odevu a znižovaním počtu 

miest na liahnutie komárov.  

Výsledky tejto štúdie sú predbežné zistenia, ktoré zdôrazňujú súčasnú situáciu v regióne 

východného Slovenska a mohli by byť použité v budúcich štúdiách. Vzhľadom na dôkazy o 

cirkulácii WNV v stredoeurópskych krajinách sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré využívajú 

referenčnú metódu a zahŕňajú tak hostiteľov cicavcov, ako aj komáre, aby sa získali údaje, 

ktoré lepšie odzrkadľujú epidemiologickú situáciu WNV na východnom, resp. na celom 

území Slovenska.  

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Legionely, gramnegatívne baktérie, prežívajú v symbiotických vodných spoločenstvách s 

inými baktériami, riasami a amébami najmä v biofilmoch. Tieto baktérie môžu byť izolované 

zo systémov teplej úžitkovej vody (TÚV) až do teploty 60 °C, avšak teplota viac ako 70 °C 

ich ničí (1). Pri teplote nižšej ako 20 °C legionely prežívajú, ale nepomnožujú sa. 

Doteraz bolo identifikovaných už viac ako 60 druhov z rôznych prírodných aj človekom 

vytvorených vodných zdrojov a asi pri polovici druhov sa potvrdila ich patogenita pre 

človeka. 

Legionely sú fakultatívne patogény, dôležitá je ich virulencia, často spojená s amébami, 

spôsob a dĺžka expozície, kvalitatívne osídlenie (druh a typy legionel). Menej rozhodujúce sú 

kvantitatívne parametre osídlenia, nakoľko pri expozícii ľudí s oslabenou imunitou 

a rizikovými faktormi aj nízka kontaminácia vodného aerosólu môže vyvolať zápal pľúc. 

Najviac ohrození sú jedinci s rizikovými faktormi, ako sú vyšší vek, chronické choroby, 

imunosupresia, malígne ochorenia, nikotinizmus, alkoholizmus, diabetes a iné (2). Človek sa 

môže nakaziť najmä inhaláciou vodného aerosólu v komunitných podmienkach (kúpele, 

bazény, klimatizačné jednotky), pri výkone povolania (3) alebo aj počas pobytu v nemocnici 

pri aplikácii hydroterapie, sprchovaní, menej často aspiráciou. 

Legionely spôsobujú dve formy ochorenia, pontiacku horúčku a závažnejšiu tzv. 

legionársku chorobu (LCH). Pontiacka horúčka je ľahšie nepneumonické chrípke podobné 

ochorenie s inkubačnou dobou 1 – 4 dni, priemerne 36 hodín. Ochorenie po 3 – 7 dňoch 

odznieva a nelieči sa antibiotikami (1, 4). Legionárska choroba je závažné febrilné ochorenie 

pľúc, prebieha najčastejšie pod obrazom atypickej pneumónie a nezriedka sa manifestuje ako 

sepsa a je letálne asi v 10 %, u nozokomiálnych prípadov môže dosahovať až 40 % (5). 

                                                           
1 Práca bola podporená grantovým projektom KEGA 044UK-4/2019 
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Incidencia v Európe narastá, v r. 2017 bola 1,8/100 000 obyvateľov. Približne 90 % 

pacientov s LCH boli osoby staršie ako 45 rokov (muži vs. ženy 2,4 : 1) a u detí 

a adolescentov vo veku 0 – 19 rokov sa vyskytli tieto infekcie u menej ako 1 % hlásených 

prípadov (6). Niekoľko popísaných prípadov LCH sa vyskytlo u detí s malignitami a 

u nezrelých dojčiat (7). Na Slovensku sa legionárska choroba začala hlásiť od roku 1985, 

incidencia má aj u nás stúpajúci trend (v roku 2018 – 0,99/ 100 000 obyvateľov) (8). 

 

Cieľ práce  

Cieľom bolo vyšetrovať a monitorovať kontamináciu vodovodnej siete legionelami, ako 

aj úroveň dezinfekcie na ich elimináciu pre zníženie rizika infekcie pre hospitalizovaných 

detských pacientov. 

 

Súbor a metodika 

V detskej nemocnici (DN) v rokoch 2014 – 2018 boli opakovane vyšetrované vzorky 

pitnej vody a TÚV z deviatich vytypovaných odberových miest na oddeleniach s pacientmi vo 

vyššom riziku akvirovania infekcie. Odbery boli realizované aj v kotolni DN na úrovni 

ohrevu vody, ako aj vstupu vody z mestskej siete do DN. V spolupráci s Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky sa vyšetrilo 134 vzoriek TÚV a 7 vzoriek pitnej vody. 

Vzorky boli očkované v objemoch 0,1 – 0,5 ml priamo a po opracovaní (50 ⁰ C/30 min, KCl-

HCl pufer) na selektívne kultivačné pôdy GVPC (STN ISO 117 31). Izoláty legionel z vôd 

boli identifikované v imunofluorescenčnom/aglutinačnom teste pomocou polyklonových 

imúnnych králičích sér, resp. monoklonových protilátok. Pri odbere sme merali teplotu vôd 

a zo záznamov nemocnice sa získali údaje o hladinách chlórdioxidu (ClO2).  

Počas monitorovania vzoriek vôd sa štandardnými metódami (dôkaz legionelového 

antigénu v moči, kultivácia, stanovenie protilátok proti legionelám, PCR) vyšetroval 

biologický materiál hospitalizovaných pacientov s infekciou dolných dýchacích ciest na 

prítomnosť legionelovej infekcie (9).  

 

Výsledky 

Legionelová kolonizácia DN bola dlhodobo sledovaná pre dôkaz LCH u 5 pacientov 

v rokoch 2014 – 2015. Epidemiologické vyšetrenie sa uskutočnilo na Oddelení detskej 

hematológie a onkológie s cieľom eliminovať riziko legionelózy pre pacientov. Na začiatku 

vyšetrovania (v roku 2014) boli vo všetkých vzorkách prítomné legionely druhu Legionella 

pneumophila séroskupín 3, 5 a 2 – 15 v koncentráciách 1,2 x 102 až 7,0 x 102 CFU/100 ml 

(tab. 1). Následne bola monitorovaná kolonizácia legionel v spolupráci s nemocničným 

epidemiológom. Zistilo sa 73 % osídlenie legionelami (104/141) druhu L. pneumophila 

(séroskupín 5, 9, 14) v oveľa vyššej kontaminácii (tab. 1, obr. 1). 

Dezinfekcia chlórdioxidom bola zavedená krátko po potvrdení piatich prípadov LCH a 

začalo sa aj epidemiologické vyšetrovanie. Na obr. 1 je znázornená závislosť hladiny 

chlórdioxidu (ppm) a počtu legionel (CFU/100 ml) vo vodovodnom systéme nemocnice v 
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rokoch 2014 – 2018. Počas tohto obdobia sme zaznamenali značné kolísanie kvantitatívneho 

osídlenia legionelami. Rôzne technické problémy (nefunkčná sonda na dávkovanie ClO2 v r. 

2014 a tým zlé hodnoty dezinfekcie, odstavený generátor na výrobu chlórdioxidu v r. 2018) 

mali za následok zvýšenú kolonizáciu legionelami. Na druhej strane zvýšené dávky 

chlórdioxidu (> 0,3 ppm) od polovice augusta 2017 pomohli znížiť počty legionel vo 

vodovodnom systéme nemocnice (obr. 1).  

 

Tab. 1. Vyšetrenia vzoriek vôd a kontaminácia legionelami (%) v DN v rokoch 2014 – 2018  

Odberové miesto 2014 2015 2016 2017 2018 2014 – 2018 

Prívod pitnej vody 
 

2 1 2 2 7 

Recirkulačná voda – kotolňa 1 3 1 3 2 10 

Recirkulačná voda – parná kotolňa 
 

1 1 2 2 6 

Koncový bod distribučného vodovodného 

systému, 7. poschodie – Klin. detskej 

psychiatrie 
 

2 2 3 2 

9 

4. poschodie – Jednotka intenzívnej 

starostlivosti   
1 1 2 

4 

2. poschodie – Klin. detskej hematológie a 

onkológie 
3 18 21 

18 

 6* 
4 

70 

1. poschodie – Detská anestéziológia a 

intenzívna medicína  
5 6 2 5 

18 

1. poschodie – centrálne operačné sály 
  

1 1 1 3 

Detské kardiocentrum – NUSCH 
 

14 
   

14 

% pozitívnych vzoriek s dôkazom legionel 
100 % 

4/4 

61 % 

45/27 

75 % 

34/25 

76 % 

38/29 

95 % 

20/19 

73% 

141/104 

*Transplantačná jednotka kostnej drene 

 

 
Obr. 1. Legionelová kontaminácia a úroveň chlórdioxidu vo vodovodnom systéme nemocnice 
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Od zavedenia kontrolných opatrení sme napriek dočasnému zvýšeniu počtu legionel 

nezistili žiadne ďalšie ochorenia LCH. 

Na prevenciu kolonizácie sa využíva okrem dezinfekcie aj kontinuálny ohrev vody na 

60 C vo vodných tankoch a udržiavanie tepelného režimu v sieti na úrovni ≥ 50 – 55 ºC 

v rozvodoch TÚV a teplota studenej vody pod 20 ºC. Pri odberoch sa však zistilo, že sa 

nedodržiaval odporúčaný teplotný režim pre TÚV, keď sa jej teplota pohybovala od 41,4 ºC – 

45,96 ºC (priemerná teplota len 43,9 °C) (tab. 2).  

 

Tab. 2. Teplota vody (°C) meraná na oddeleniach v DN v rokoch 2016 – 2017 

Rok 
Studená voda (°C) TÚV (°C) 

priemer min – max priemer min - max 

2016 

16,5 15,2 – 17,4 43,7 41,9 – 46,6 

16,4 15,2 – 16,9 44,5 43,9 – 45,5 

17,4 17,0 – 18,0 41,1 36,9 – 44,3 

2017 

15,0 10,5 – 19,1 43,8 42,0 – 45,9 

13,2 13,0 – 13,3 45,0 44,9 – 45,2 

17,2 14,4 – 24,3 45,5 44,2 – 46,5 

17,2 15,3 – 19,4 45,1 43,8 – 46,1 

20,4 16,5 – 26,5 42,7 33,5 – 46,7 

2016 – 2017 16,6 14,6 – 19,4 43,9 41,4 – 45,9 

 

Diskusia  

Primárna prevencia legionelovej kolonizácie vodovodnej siete je zameraná na zabránenie 

osídľovania a pomnožovania legionel, čo predstavuje opatrenia na odstránenie slepých častí, 

stagnácie vody, tvorby biofilmov a systémovej dezinfekcie vody. Najčastejšie sa používa 

chlór, chlórdioxid, monochlóramín s dlhodobým reziduálnym účinkom, tepelné metódy 

a dezinfekcia pomocou iónov striebra a medi (10). Zavedenie kontroly má byť individuálne 

nastavené a jej efektivita overená a monitorovaná v konkrétnych podmienkach daného 

vodovodného systému. Základom pre efektívnu elimináciu legionel je aj zabezpečenie 

dostatočného prietoku vody vo všetkých častiach vodovodného systému (11, 12). 

Dekontaminačné postupy však takmer nikdy nevedú k eradikácii legionel, zaznamená sa len 

ich prechodná redukcia osídlenia a po čase sa systém zvyčajne rekolonizuje. Súčasťou 

kontrolných opatrení je aj pravidelný mikrobiologický a technický monitoring (11). 

Systém distribúcie vody v tejto nemocnici nebol dostatočne udržiavaný, čo 

pravdepodobne viedlo k tvorbe inkrustácií a biofilmov, v ktorých legionely prežívajú. 

Účinnosť a realizácia opakovanej tepelnej dezinfekcie a hyperchlorácie sú do značnej miery 

obmedzené (12), zavedenie novej dobre nastavenej a kontrolovanej metódy chlórdioxidovej 

dezinfekcie bude v DN prínosom. Hoci L. pneumophila séroskupina 1 je dominantným 

druhom, ktorý spôsobuje najčastejšie infekcie v nemocnici (12), táto nemocnica je 
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kolonizovaná najmä L. pneumophila séroskupinami 3, 5, 6, 9 a 14, ktoré tiež vyvolávajú 

infekcie (13). Kolonizácia vodovodného systému legionelami bola podporovaná 

nedodržiavaním odporúčanej teploty TÚV a hladiny ClO2. Monitoring bol doplnený aj 

o vyšetrenie vzoriek pacientov s pneumóniami priamymi aj nepriamymi metódami, za 

uvedené obdobie sme legionelové ochorenia už nezaznamenali.  

 

Záver 

Dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie legionelovej kolonizácie vychádza z ich 

zložitej ekológie vo vodných systémoch a z rôznej citlivosti planktonických a sesilných 

legionel voči rôznym dezinfekčným postupom. V legionelami osídlenej nemocnici je potrebné 

monitorovať kolonizáciu legionelami kultivačne/PCR, ako aj dôležité rizikové faktory 

(teplota vody, hladina ClO2) podmienok osídlenia. Dôležité je aj v takto kolonizovanej 

nemocnici rozšíriť diagnostiku o legionelovú infekciu najmä u imunokompromitovaných 

osôb, pacientov so závažnou pneumóniou, sepsou a multiorgánovým zlyhávaním, ktorí 

nereagujú na štandardnú antibiotickú liečbu. Monitoring rizika legionelovej kolonizácie 

vodovodnej siete a vzniku nemocničných legionelóz na vybraných oddeleniach nemocnice 

poukázal na možnosť značnej redukcie legionel, améb a iných oportúnnych baktérií v sieti pri 

kontrole dostatočnej hladiny chlórdioxidu (> 0,3 ppm). V spolupráci s nemocničným 

epidemiológom sa zaviedli nápravné opatrenia, ako bolo pravidelné monitorovanie 

kolonizácie legionelami, správne dávkovanie chlórdioxidu a zvýšenie teploty teplej úžitkovej 

vody na odporúčané hodnoty. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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SURVEILLANCE LEGIONELÓZ VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
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Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Národné referenčné centrum  

pre legionely v životnom prostredí 

 

 

 

Legionely sa bežne vyskytujú v prírodnom prostredí, predovšetkým vo vodách a v pôde 

a následne môžu kolonizovať vodné prostredie zásobovacích, distribučných a klimatizačných 

systémov a iných vodných stavieb (napr. bazény, vírivky, fontány, zvlhčovače vzduchu, 

chladiace veže a pod.). 

Legionely vyvolávajú dva druhy ochorení: pontiacku horúčku (inkubačná doba 5 – 66 

hodín, najčastejšie 24 – 48 hodín) a legionelózu (inkubačná doba 2 – 14 dní, najčastejšie 5 – 6 

dní). Kým pontiacka horúčka prebieha podobne ako chrípke podobné ochorenie a odznieva aj 

bez liečenia bez vážnejších komplikácií, legionelóza je závažné infekčné ochorenie s rizikom 

ohrozenia života. Zdravotne najzávažnejšia je Legionella pneumophila sérotyp 1, avšak 

patogenita bola dokázaná približne u 30 druhov legionel (zo 63 známych druhov legionel) a 

epidémie boli vo svete zaznamenané až u 20 druhov legionel. Na liečenie legionelózy existujú 

v súčasnosti účinné dostatočne citlivé antibiotiká.  

Nákaza vzniká respiračnou cestou, s možnosťou prieniku do slizníc dýchacích ciest, pľúc, 

sleziny, tráviaceho traktu, urogenitálneho traktu a kože. Infekčná dávka je v prípade 

legionelózy výrazne nižšia pre oslabených jedincov (oslabená imunita, onkologickí pacienti, 

dlhodobo ležiaci pacienti a pod.) ako u zdravých osôb. Okrem predispozičných faktorov vznik 

ochorenia závisí od virulencie (miery patogenity) kmeňov legionel, ich koncentrácie vo vode 

(v aerosóle), od vstupnej brány do organizmu, infekčnej dávky a dĺžky expozície. 

Keďže legionelóza je neobvyklá forma zápalu pľúc, ktorá nemá žiadne zvláštne klinické 

príznaky, ktoré ju zreteľne odlišujú od iných typov zápalu pľúc, laboratórne vyšetrenia musia 

byť špecifické a vykonané za účelom potvrdenia tejto diagnózy. 

Legionelózy možno rozdeliť podľa miesta expozície na komunitné, infekcie spojené so 

zdravotníckou alebo sociálnou starostlivosťou a cestovné, spojené s pobytom v ubytovacích 

zariadeniach, aquaparkoch, wellness centrách a pod. 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Legionely sa v niektorých krajinách považujú za jedny z najčastejších bakteriálnych 

pôvodcov pneumónií (cca 20 % zápalov pľúc). V etiológii nemocničných pneumónií môže 

ich podiel dosahovať aj 40 %. Bez cielenej liečby (novšie makrolidy, fluorochinolóny) môže 

ochorenie u pacientov s rizikovými faktormi viesť k život ohrozujúcej sepse a smrti. 

Rizikovými faktormi pre vznik legionelózy sú vyšší vek, fajčenie, chronické pľúcne 

ochorenia, cukrovka, poruchy imunity a mužské pohlavie (1). 

Legionelóza patrí medzi povinne hlásené ochorenia a jej definícia je zakotvená vo 

vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach 

a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré majú byť zahrnuté pod 

epidemiologický dohľad, ako aj o príslušných štandardných definíciách ochorení. 

Problematiku legionelóz zastrešuje European Legionnaires’ Disease Surveillance Network 

(ďalej len ELDSNet) a The European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases (ESCMID) Study Group for Legionella Infections – ESGLI. Slovenská republika je 

zastúpená v uvedených sieťach Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (národný kontaktný bod pre epidemiológiu) a Národným 

referenčným centrom pre legionely v životnom prostredí (ďalej len NRC) Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) v Bratislave (národný kontaktný bod 

pre mikrobiológiu). 

V krajinách Európskej únie a európskeho priestoru ochorelo v rokoch 2016 – 2018 ročne 

7 000 – 11 343 ľudí. Incidencia ochorenia má zjavne stúpajúci trend, pričom prevažujú 

komunitné infekcie (70 %), asi 20 % ochorení je asociovaných s cestovaním a 10 % 

s pobytom v zdravotníckych zariadeniach (2). Podľa údajov ELDSNet v rokoch 2008 – 2017 

približne 30 % ochorení spojených s pobytom v nemocničných zariadeniach skončilo úmrtím, 

čo je trikrát viac ako pri komunitných ochoreniach. 

Na Slovensku sa legionárska choroba začala hlásiť od roku 1985. Do roku 2017 bolo 

ochorenie hlásené u 146 pacientov (90 mužov, 56 žien), z ktorých 10 zomrelo (smrtnosť 

6,8 %). Prevažovali v 65 % komunitné infekcie (95 chorých), u 13 pacientov išlo 

pravdepodobne o nozokomiálne infekcie (9,0 %), cestovné legionelózy sa vyskytli 22-krát 

(15,0 %) a u 16 pacientov (11,0 %) sa pôvod infekcie nepodarilo zistiť. V roku 2018 bolo na 

Slovensku hlásených 54 ochorení, čo predstavuje oproti roku 2017 viac ako trojnásobný 

vzostup. Ochorelo 37 mužov a 17 žien vo veku 20 – 92 rokov (priemerný vek 58,3 rokov), 

najviac pacientov (30) bolo vo veku vyššom ako 60 rokov (3).  

Slovenská legislatíva nemá zatiaľ limit pre ukazovateľ Legionella ani v pitných ani v 

technologických vodách. Pre teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) platí norma STN 83 0616, 

podľa ktorej v bakteriologických ukazovateľoch musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej 

vody. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v § 17 

ustanovuje, že pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, 

parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko 

ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením. Ďalej zákon 

uvádza, že prepojiť rozvody pitnej vody pri zásobovaní pitnou vodou s rozvodmi teplej vody 
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možno len v zmiešavacej batérii. Z týchto ustanovení citovaného zákona a technickej normy 

vyplýva, že ani teplá úžitková voda nesmie obsahovať mikroorganizmy, ktoré by potenciálne 

mohli ohroziť zdravie človeka. 

Legionella sa v zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 (4) cielene vyšetruje v bazénoch 

s vodnými atrakciami (medzná hodnota pre ukazovateľ Legionella je 10/100 ml) a vo 

vnútornom ovzduší priestorov podľa vyhlášky MZ SR č. 210/2016 (5) s limitom < 1 KTJ/m3. 

Problémom, ktorý vo všetkých vodných systémoch umožňuje prežívanie a množenie 

baktérií rodu Legionella, sú usadeniny vo forme rôznych štruktúrovaných útvarov. Sú to 

inkrusty potiahnuté hlienovitými biofilmami vo forme zatvrdnutých povlakov, ktoré 

spôsobujú upchanie filtrov, potrubí, poškodzujú výmenníky tepla, spôsobujú koróziu a 

porušujú umelé hmoty. Biofilmy si vytvárajú vlastnú ochranu pred dezinfekčnými 

prostriedkami a pôsobenie dezinfekcie je preto nedostatočné. Pri použití bežných 

dezinfekčných prostriedkov (aj UV žiarenia) sa usmrtia iba mikroorganizmy vo vodnej fáze, 

avšak v biofilmoch usídlené mikroorganizmy zostanú nepoškodené. Môže dôjsť k vzniku 

rezistentnejších baktérií a zároveň sa vyplavuje do vodného prostredia systému nová 

kontaminujúca vlna prostredníctvom častíc biofilmov.  

Prežívaniu legionel vo vodovodnej sieti napomáha aj výskyt voľne žijúcich prvokov, 

najmä améb v biofilmoch. Améby bývajú často hostiteľmi legionel, ktoré ako intracelulárne 

parazity dokážu prežívať v cystách améb aj pri extrémne vysokých teplotách a vysokých 

koncentráciách dezinfekčných prostriedkov. Prevencia spočíva v zamedzení kolonizácie 

a prežívania týchto baktérií vo vodovodných rozvodných systémoch. Predpoklady pre 

efektívnu prevenciu spočívajú v dostatočnej údržbe rozvodov vo forme pravidelného 

odkaľovania, preplachovania systému, odstraňovania inkrustov a zamedzovania tvorby 

biofilmov a korózie. Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozšíreniu legionel vo vodovodných 

systémoch, patria v prvom rade zlé izolácie potrubí, resp. poškodené potrubia pitných vôd, 

ktoré umožnia prienik živín do vody. Použitie nevhodných konštrukčných materiálov môže 

podporovať rast a množenie legionel a umožňovať adhéziu na ich povrch. Tvorba biofilmov, 

sedimentov a inkrustov v rozvodných potrubiach, ako aj v ohrievačoch a zásobníkoch 

a korózia konštrukčných materiálov zabraňuje efektívnej dezinfekcii, a preto sú niektoré 

dezinfekčné činidlá na legionely v biofilmoch prakticky neúčinné.  

Z hľadiska tepelného režimu a tlakových pomerov v rozvodoch TÚV je pre kolonizáciu 

vodovodných systémov legionelami ideálna teplota 20 až 45 °C a nízky tlak vody, prípadne 

stagnujúce, málo používané úseky a slepé ramená. Dekontaminačné procesy musia prebiehať 

kontinuálne a musia byť systematické. Vzhľadom na množenie legionel v stagnujúcich 

miestach systému je v prvom rade dôležité odstránenie slepých úsekov vodovodnej siete, kam 

sa ťažko dostáva horúca voda, ako aj dezinfekčné prostriedky. Krátkodobé zvýšenie teploty 

vody a preplach systému zníži koncentráciu legionel len na obmedzenú dobu. Dlhodobejší 

efekt sa dá dosiahnuť trvalým zvýšením teploty vody nad 50 °C vo všetkých častiach 

rozvodov teplej vody. Rozvodný systém TÚV musí byť vyregulovaný a okrem udržiavania 

teploty teplej vody nad 50 °C nesmie teplota vody vracajúcej sa do systému klesnúť o viac 

ako 5 °C (6). 
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Prakticky i technicky je nemožné prevádzkovať distribučnú sieť pitnej vody úplne bez 

legionel či iných nežiaducich mikroorganizmov. Je však možné vhodnými technickými 

zásahmi (konštrukcia ružíc spŕch, rozprašovačov a podobných zariadení) vylúčiť tzv. 

respirabilnú frakciu aerosólu, čo predstavuje veľkosť častíc < 5 μm. Vhodné je aj 

v zariadeniach produkujúcich aerosóly určených najmä pre lekárske účely používať výhradne 

sterilnú vodu. Zníženie rizika infekcie legionelou je možné dosiahnuť len výraznou 

elimináciou dávky legionel v pitnej vode a obzvlášť v TÚV (7).  

Diagnostikou a hlavne identifikáciou legionel zo životného prostredia sa vo verejnom 

zdravotníctve zaoberá NRC pre legionely v životnom prostredí v ÚVZ SR (zriadené od roku 

2007). Okrem samotného vyšetrovania vôd, ovzdušia a sterov na prítomnosť legionel, 

vykonáva aj nadstavbovú diagnostiku suspektných izolátov pre potreby laboratórií 

v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) v SR a zapája sa do 

medzinárodných a národných aktivít v surveillance legionelóz (ilustračné zábery 

z diagnostiky legionel sú zobrazené na obr. 1 – 3). 

 

  

Obr. 1. Rast legionel na rôznych špecifických živných 

médiách 

 

Obr. 2. Rast legionel na selektívnom diagnostickom 

médiu BCYE s prídavkom antibiotík 

 

 

 

Obr. 3. Typický vzhľad brúseného skla kolónií Legionella pneumophila pod stereomikroskopom 

Zdroj: NRC pre legionely v životnom prostredí ÚVZ SR 
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Materiál a metódy 

ÚVZ v SR realizoval surveillance v rokoch 2015 až 2017, cieľom ktorej bolo zistiť 

aktuálnu situáciu v osídlení rozvodných vodovodných sietí TÚV legionelami v nemocničných 

zariadeniach na Slovensku. Surveillance sa uskutočnila v 9 fakultných nemocniciach, v 14 

okresných nemocniciach a 6 kúpeľných zariadeniach v SR. Popri objektivizácii osídlenia 

vodovodných systémov legionelami vo vytypovaných zdravotníckych zariadeniach v SR bolo 

úlohou navrhnúť aj účinné riešenie na ich elimináciu.  

 

Výsledky 

Výsledky surveillance dokázali významnú zamorenosť sledovaných zdravotníckych 

objektov legionelami napriek hygienickému zabezpečeniu pitnej vody, z ktorej sa TÚV 

vyrába. Zistená nízka teplota TÚV v rozvodoch nezabezpečuje tepelnú dezinfekciu 

rozvodných systémov, ale naopak, spolu s neriešenými problémami spojenými s inkrustami 

a biofilmom pravdepodobne umožňuje množenie legionel a ďalšej nežiaducej mikroflóry. 

Dokázaná prítomnosť týchto patogénnych baktérií v nemocničnom prostredí poukazuje na 

zdravotné riziko pre hospitalizovaných pacientov. Získané poznatky zo surveillance boli 

využité v nápravných opatreniach v teréne, a aj v odporúčaniach pre zdravotné zabezpečenie 

kvality pitnej a TÚV v zdravotníckych zariadeniach vo vzťahu k výskytu baktérií rodu 

Legionella.  

Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť uvedenej problematiky, bol surveillance legionel 

zahrnutý aj do programov a projektov verejného zdravotníctva v rozšírenej úlohe Kvalita 

vody a prostredia umelých kúpalísk a zdravotníckych zariadení. Prehľad vzoriek vyšetrených 

v NRC v rokoch 2017, 2018 a v prvom polroku 2019 je uvedený v tab. 1. 

 
Tab. 1. Počet cielene vyšetrených vzoriek – pitné vody 

Druh vzorky 
Počet vzoriek / analýz 

2017 2018 1. polrok 2019 

Pitné vody 58 742 24 241 22 672 

TÚV 122 1828 65 959 39 1100 

Stery z vodného prostredia 8 155   - - 

Bazénové vody 59 873 15 127 5 36 

Technologické a chladiace vody 145 1376 126 823 13 427 

Ovzdušie a stery z klimatizačných zariadení  39 264 46 81 10 47 

Identifikácia izolátov z RÚVZ v SR 27 442 17 203 10 562 

Zabezpečenie kvality 60 485 4 195 8 457 

Epidemiologické šetrenie 31 298 13 191 17 768 

Spolu 549 6463 310 2820 124 4069 

 

Vo vzorkách pitných vôd boli v roku 2017 legionely stanovené v 48,3 % vyšetrených 

vzoriek, pričom potvrdená bola v 96,4 % vzoriek epidemiologicky najzávažnejšia Legionella 

pneumophila sérotyp 1. V TÚV boli legionely potvrdené v 32,7 % vyšetrených vzoriek, 

pričom v 36 % pozitívnych nálezov bola v týchto vzorkách dokázaná Legionella pneumophila 

sérotyp 1. Vo vzorkách technologických a chladiacich vôd boli legionely stanovené v piatich 

vzorkách, pričom v troch vzorkách bola identifikovaná Legionella pneumophila sérotyp 1. 

V bazénových vodách boli zistené legionely v jednej vzorke, pričom išlo o Legionella 
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pneumophila sérotyp 1. V steroch z vodného prostredia odobratých zo stien bazénov, resp. 

sprchových ružíc, boli legionely dokázané v piatich vyšetrených vzorkách a boli potvrdené 

Legionella pneumophila sérotyp 3, v jednej vzorke aj Legionella pneumophila sérotyp 1. Vo 

vzorkách ovzdušia a sterov z klimatizačných zariadení legionely stanovené neboli (8).  

V roku 2018 bola prítomnosť legionel cielene vyšetrená v 310 vzorkách životného 

prostredia, pričom 83 vzoriek (26 %) bolo pozitívnych s najčastejšie zastúpenou Legionella 

pneumophila sérotyp 1 a sérotyp 3, zhodne po 46 %. Zo vzoriek pitných vôd boli legionely 

stanovené v 60 % vyšetrených vzoriek, pričom v 88 % prípadoch bola identifikovaná 

Legionella pneumophila sérotyp 1 a v 12 % Legionella pneumophila sérotyp 3. Z vyšetrených 

TÚV bolo 61 % vzoriek pozitívnych na prítomnosť legionel s najčastejším zastúpením 

Legionella pneumophila sérotyp 3 (50 % ) a Legionella pneumophila sérotyp 1 (41 %). 

V NRC bolo v roku 2018 typizovaných spolu 112 izolátov. pričom 48 izolátov bolo 

identifikovaných ako Legionella pneumophila sérotyp 1 a päť izolátov bolo zaradených medzi 

tzv. Legionella like organizmy. Pri bližšej subtypizácii bolo 55 izolátov zaradených ako 

Legionella pneumophila sérotyp 3 a tri izoláty boli identifikované ako Legionella 

pneumophila sérotyp 6. Vo vzorkách ovzdušia klimatizovaných priestorov ani zo sterov z 

prostredia neboli v roku 2018 legionely detegované (9). 

V prvom polroku 2019 bolo z vyšetrených 124 vzoriek pozitívnych 68, čo predstavuje 

55 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Najčastejšie identifikovaná bola Legionella 

pneumophila sérotyp 1 (24 %), Legionella pneumophila sérotyp 3 (23 %) a Legionella 

pneumophila sérotyp 2 (21 %). Z vyšetrených vzoriek pitných vôd boli legionely detegované 

v 71 % vzoriek a v TÚV v 64 % vzoriek. Výskyt legionel v technologických a chladiacich 

vodách sa potvrdil v 38 % vzoriek, pričom 50 % izolátov bolo potvrdených ako Legionella 

pneumophila sérotyp 1. 

V rámci úloh NRC je pozornosť sústredená aj na monitoring osídlenia vodovodných 

systémov legionelami v nemocničných zariadeniach. V roku 2018 bolo cielene vyšetrených 

27 vzoriek vôd z nemocničných zariadení, z ktorých v 23 vzorkách, čo predstavuje 85,2 %, 

boli stanovené legionely v intervale počtu 1,0 . 102 – 1,0 . 104 KTJ/1 000 ml. Najčastejším 

sérotypom bola Legionella pneumophila 3, nasledovali Legionella pneumophila sérotyp 1, 6 

a 2 – 15. 

V prvom polroku 2019 bolo v NRC vyšetrených cielene 30 vzoriek vôd z nemocničných 

zariadení, z toho sa v 21 vzorkách (70 %) zistila prítomnosť legionel v intervale počtu 

4,0 . 102 – 4,2 . 105 KTJ/1 000 ml. Najčastejším sérotypom bola Legionella pneumophila 1 

(10-krát) a 3 (12-krát) a nasledovali Legionella pneumophila sérotyp 2 (8-krát), sérotyp 6 (3-

krát), Legionella bozemanii (3-krát), Legionella gormanii (raz) a Legionella spp. (raz) (10). 

 

Diskusia a záver 

Legionelóza je závažný typ pľúcnej infekcie. Vzhľadom na vzrastajúci trend ochorení ako 

v Európskej únii, tak aj na Slovensku, je dôležité sa tejto problematike cielene venovať. 
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Z výsledkov analýz vzoriek vôd je zrejmé, že kolonizácia vôd legionelami je evidentná 

ako v nemocničných zariadeniach, tak aj v ostatných ubytovacích zariadeniach, wellnessy 

a kúpeľné zariadenia nevynímajúc. 

Účinnou prevenciou legionelóz je znižovanie výskytu a zabránenie množenia baktérií 

rodu Legionella v distribučných systémoch vody. Toto sa dá dosiahnuť systematickou 

kontrolou osídlenia vodovodných rozvodov legionelami a účinnými technickými opatreniami 

na ich elimináciu. 

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú do roku 2020 

zoptimalizovať národnú stratégiu na kontrolu infekčných ochorení na Slovensku. V rámci 

Národného plánu kontroly infekčných ochorení Slovenskej republiky bude realizovaná aj 

úloha Monitoring a kontrola infekčných ochorení súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti – nozokomiálne a profesionálne nákazy, ktoré zahrňujú aj legionelózy. 

Prevencia legionelóz je zahrnutá aj v Akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 

obyvateľov Slovenskej republiky. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY  

HUMÁNNYCH LEPTOSPIRÓZ NA SLOVENSKU1 
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Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

Leptospirózy sú prírodno-ohniskové zoonotické ochorenia rozšírené celosvetovo. Ide o 

infekcie primárne postihujúce hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Humánna infekcia vzniká 

v dôsledku priameho kontaktu s infikovaným zvieraťom, častejšie však dochádza k infekcii 

nepriamo, prostredníctvom vody a vlhkej pôdy kontaminovanej močom infikovaných zvierat. 

Expozícia ľudí tejto infekcii preto súvisí s výkonom určitých povolaní, pobytom v 

endemických oblastiach tejto infekcie alebo rôznymi rekreačnými aktivitami. Vstupnou 

bránou humánnej infekcie sú miesta porušeného kožného krytu, sliznica ústnej a nosovej 

dutiny, spojovky a sliznica urogenitálneho traktu (1). Vo svete je incidencia tohto ochorenia 

najvyššia v rozvojových krajinách tropického a subtropického pásma, dosahuje viac ako 

10/100 000 obyvateľov (2). Kauzálnymi agensami tohto ochorenia sú baktérie druhu 

Leptospira interrogans, ktorý sa delí na viac ako 200 sérovarov (3). 

Na Slovensku sa výskyt týchto ochorení sleduje od roku 1949 a systematická surveillance 

sa vykonáva od roku 1970 (4). V priebehu rokov dochádza k zmenám v sociálnom a 

ekonomickom živote spoločnosti, čo ovplyvňuje výskyt a epidemiologickú charakteristiku 

väčšiny prenosných ochorení, medzi nimi aj leptospiróz. 

Včasná kauzálna terapia tejto infekcie so širokým klinickým obrazom a posudzovanie 

meniacej sa epidemiologickej situácie leptospiróz nie sú možné bez včasnej a správnej 

laboratórnej diagnostiky. Tá sa v súčasnosti opiera o nepriamu, sérologickú diagnostiku 

mikroaglutinačným testom. Novšie sa v priamej diagnostike humánnych leptospiróz 

používajú metódy molekulárnej biológie (5, 6). 

 

Cieľ 

Cieľom našej práce bolo poukázať na niektoré charakteristiky vo výskyte humánnych 

leptospiróz na Slovensku, ktoré sú ovplyvnené zmenami sociálnych a prírodných faktorov 

                                                 
1
Práca bola podporená grantovým projektom KEGA 044UK-4/2019. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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a hygienickým štandardom. 

 

Materiál a metódy 

Údaje o výskyte leptospiróz v populácii Slovenska boli čerpané z publikovaných údajov 

zo surveillance tejto nákazy (2008 – 2011) a Správ o zoonózach, alimentárnych nákazách a 

nákazách z vody (2012 – 2017) (7, 8).  

 

Výsledky a diskusia 

V priebehu rokov sa na Slovensku zaznamenal výrazný pokles hlásených humánnych 

leptospiróz a incidencia klesla z priemerných hodnôt 2,1/100 000 v rokoch 1954 – 1963 na 

0,2/100 000 v rokoch 2008 – 2017 (7, 8, 9) (obr. 1). K tomuto poklesu prispela lepšia ochrana 

pri práci, lepšie podmienky bývania a celková hygienická úroveň, nezávadná pitná voda, 

budovanie kanalizácií, boj proti hlodavcom a likvidácia odpadov, ako aj lepšia ochrana 

potravín. Pokles výskytu sa pozoruje aj v iných rozvinutých krajinách (2, 9). 

 

 
Obr. 1. Incidencia humánnych leptospiróz v SR v rokoch 1949 – 2017 

 

Počet hlásených humánnych leptospiróz na Slovensku v rokoch 2008 – 2017 však 

neodráža reálnu situáciu ich výskytu. Mnohé ochorenia ostávajú nerozpoznané pre ich ľahší 

priebeh, včas nasadenú širokospektrálnu antibiotickú liečbu a priaznivý vývoj ochorenia, 

avšak niektoré leptospirózy môžu byť aj smrteľné (morbus Weil). Na Slovensku bola 

v rokoch 1997 – 2006 letalita 2,9 % (9), v iných častiach sveta dosahuje vyššie hodnoty (10). 

Humánne leptospirózy sa pre celé Slovensko vyšetrujú iba na jednom pracovisku (v 

Bratislave), čo zhoršuje dostupnosť tohto vyšetrenia. Prestáva sa myslieť na možnosť výskytu 

tejto infekcie v niektorých regiónoch, čo sa prejavuje poklesom počtu vzoriek ročne 

odoslaných na vyšetrenie. Hlásená chorobnosť na leptospirózu je z uvedených dôvodov 

pravdepodobne podhodnotená. 

Zmeny životných podmienok a sociálnych faktorov, ktoré sa udiali v živote slovenskej 

spoločnosti v priebehu ostatných desaťročí sa odrazili aj na etiológii leptospiróz a ich výskyte 



161 

 

v jednotlivých skupinách obyvateľstva podľa zamestnania a sociálnych skupín s rôznou 

hygienickou úrovňou. Najväčší podiel ochorení (35 %) predstavuje Weilova choroba 

vyvolaná sérovarmi icterohaemorrhagiae a copenhageni, ktoré spôsobujú ikterickú formu 

leptospirózy sprevádzanú febrilitami, splenomegáliou a nefritídou (11). Približne 20 % 

leptospiróz bolo vyvolaných sérovarom grippotyphosa. Pôvodcami zvyšných ochorení (45 %) 

boli v približne rovnakom zastúpení leptospiry sérovarov skupín australis, sejroe, pomona a 

paradoxné reakcie. 

Pri porovnávaní proporcionálneho výskytu leptospiróz v rôznych skupinách obyvateľstva 

Slovenska v rokoch 1954 – 1963 a 2008 – 2017 sa pozoruje posun ochorení v rokoch 2008 – 

2017 (obr. 2) zo skupín s profesionálnou expozíciou, ako sú pracovníci v poľnohospodárstve, 

v mäsopriemysle, v teréne a robotníci (57,7 % vs. 26,7 %) do skupín bez väzby k povolaniu, 

ale s väzbou na hygienický status (dôchodcovia/ženy v domácnosti, žiaci/študenti a ostatní) 

(42,3 % vs. 73,3 %). 

 

Obr. 2. Proporcionálny výskyt humánnych leptospiróz podľa zamestnania a sociálnych skupín v SR v rokoch 

2008 – 2017. IC+CO = icterohaemorrhagiae + copenhageni, GTY = grippotyphosa, SEJ = sejroe, POM = 

pomona, AUS = australis 

 

V skupine dôchodcovia/ženy v domácnosti a ostatní výrazne stúpol podiel leptospiróz 

icterohaemorrhagiae. Na druhej strane v skupine pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorej 

zastúpenie v súčasnosti kleslo z 21,3 % na 6 %, vymizol výrazný podiel leptospiróz 

grippotyphosa a sejroe (7, 8, 9). Príčinou môže byť najmä pokles expozície tejto skupiny 

obyvateľstva rezervoárovým zvieratám mechanizáciou ich práce, ale aj poklesom celkového 

počtu pracovníkov zamestnaných v poľnohospodárstve. 

 

Záver 

V priebehu rokov dochádza k výraznému poklesu incidencie leptospiróz na Slovensku, 

ktoré sú spôsobené zmenami v sociálnom a ekonomickom živote spoločnosti, ako aj v 



162 

 

hygienickom štandarde obydlí, meniacej sa profesionálnej orientácii obyvateľstva a nižšej 

expozícii leptospíram pri výkone povolania. Mení sa proporcionálne zastúpenie jednotlivých 

sérovarov leptospír vyvolávajúcich humánne ochorenia a zároveň sa zmenšuje ich spektrum. 

V minulosti dominoval profesionálny výskyt tohto ochorenia, v súčasnosti sa maximum 

ochorení presunulo do skupiny žien v domácnosti/dôchodcov a ostatných. Výskyt je skôr 

spojený s voľnočasovou aktivitou v prírode a so zlými hygienickými a ekonomickými 

podmienkami života. 

 

Konflikt záujmov 

Autorka na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Infekčné ochorenia trápili celý svet od začiatku jeho existencie a sú najčastejšou príčinou 

chorobnosti. Vznikajú ako dôsledok výskytu nových infekčných agensov a ako dôsledok 

antimikrobiálnej rezistencie. Epidémie moru, cholery, týfusu, paratýfusu či kiahní neraz 

zdecimovali obyvateľstvo postihnutých oblastí. Človek bol proti nim prakticky bezmocný až 

do obdobia rozvoja mikrobiológie, ktorá umožnila poznať hlavnú príčinu infekčných chorôb – 

choroboplodné zárodky (baktérie, vírusy, ale i huby a cudzopasné červy). Poznanie pôvodcov 

infekčných ochorení a zákonitostí ich života v prírode umožnilo vypracovať protiepidemické 

opatrenia proti ich šíreniu a hľadať účinné spôsoby liečby. Pred tým, ako boli objavené 

antibiotiká, státisíce ľudí zomieralo na bakteriálne ochorenia. Objavením a používaním 

antibiotík v liečbe u pacientov sa začal boj baktérií s účinnosťou antibiotík. 

Baktérie vs. antibiotiká 

Na našej planéte sa baktérie nachádzajú dlhšie ako človek, evolučným vývojom sa museli 

prispôsobiť mnohým meniacim sa podmienkam len preto, aby prežili. Stále viac baktérií, 

ktoré boli pôvodne citlivé na antibiotiká, sa stávajú rezistentnými a vytvorili si tak rôzne 

spôsoby a princípy, ako účinne bojovať proti antibiotickým látkam (1). 

V roku 1928 objavom penicilínu Alexandrom Flemingom sa začala éra používania 

antibiotík. Prvýkrát boli antibiotiká predpísané v roku 1940 na liečbu závažných infekcií. Od 

roku 1950 začala byť liečba antibiotikami náročnejšia kvôli tomu, že sa mikroorganizmy 

začali stávať rezistentnými (2). Antibiotiká patria medzi prírodné zlúčeniny, ale aj synteticky 

vyrábané medikamenty, ktoré zaraďujeme medzi najdôležitejšie terapeutické objavy 

v histórii. Majú schopnosť pôsobiť na baktérie, čím dokážu spomaliť ich rast alebo ich zničiť, 

čím prispievajú k významnej redukcii úmrtnosti na infekcie (3). Zaraďujeme ich medzi 

najčastejšie predpisované a používané liečivá. Antibiotiká pôsobia na baktérie rôznym 

spôsobom. Niektoré baktérie pôsobia cielené na bunkovú stenu, iné zase pôsobia na bunkové 

membrány alebo na bunkový metabolizmus baktérií (4). 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Podľa Európskeho centra pre prevenciu chorôb (ECDC) sa medzi krajiny s najnižšou 

spotrebou antibiotík zaraďuje Holandsko, najvyššiu spotrebu má Grécko a Slováci užívajú 

antibiotiká viac ako Česi a Maďari (5). 

Escherichia coli  

Escherichia coli (E. coli) bola prvýkrát izolovaná rakúskym bakteriológom a lekárom 

Theodorom von Escherichom v roku 1885. Patrí medzi gramnegatívne nesporulujúce 

fakultatívne anaeróbne tyčinky z čeľade Enterobacteriaceae. Zaraďujeme ju medzi 

najznámejšie mikroorganizmy. Patrí medzi baktérie, ktoré sú bežne prítomne v čreve ľudí, 

tam je obvykle neškodná a dokonca vytvára vitamín K. E. coli sa môže stať veľkou hrozbou 

pre človeka, ak sa ocitne inde ako v čreve a začne produkovať toxické látky (6, 7). 

E. coli (obr. 1) je jednou z najčastejších príčin niekoľkých bežných bakteriálnych infekcií 

u ľudí a zvierat. Je pôvodcom enteritídy, infekcie močových ciest, septikémie a iných 

klinických infekcií, ako je napríklad novorodenecká meningitída. E. coli sa výrazne spája aj s 

hnačkami domácich a hospodárskych zvierat. Terapeutická liečba infekcií, ktoré spôsobuje, je 

ohrozená vznikom antimikrobiálnej rezistencie. Prevalencia kmeňov E. coli odolných voči 

viacerým liečivám na celom svete rastie hlavne v dôsledku šírenia mobilných genetických 

prvkov, ako sú plazmidy. V Európe sa vyskytuje nárast kmeňov E. coli odolných voči 

viacerým liečivám. Šírenie rezistencie E. coli je preto v európskych krajinách čoraz viac 

znepokojujúce (8). 

 

Obr. 1. Baktéria  E. coli pod elektrónovým mikroskopom (Zdroj: Pixabay, 2012) 

 

E. coli spôsobuje u človeka rôzne ochorenia, ktoré možno rozdeliť podľa toho, či baktéria 

napáda črevo alebo iné orgány ľudského tela. Na celom svete sa tento patogén zaraďuje 

k najčastejším pôvodcom infekčných hnačiek. Tým, že dôjde k translokácii črevných baktérií 

cez sliznicu až do krvného obehu, sa značne zaťaží portálne riečisko. Portálny obeh 

zabezpečí, že sa baktérie dostanú do pečene a nastane aktivácia nešpecifickej a špecifickej 
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imunity (9). Podľa toho, aké zmeny baktéria spôsobí na črevnej sliznici, sa rozdeľujú do 

skupín na:  

Enteropatogénne E. coli  (EPEC)  

Patria medzi patogény vyvolávajúce hnačky u detí na celom svete. Adherujú na povrch 

epitelu tenkého čreva a pôsobením na bunkový aktín spôsobujú stratu mikrovillu, čoho 

dôsledkom je porušenie absorpcie vody a iónov a vzniká hnačka. Enteropatogénne E. coli sa 

šíria fekálno-orálnou cestou, odolávajú nielen vonkajšiemu prostrediu hostiteľa, ale aj 

kyslému prostrediu žalúdka a viskóznej sliznici na vrchole epitelu (10). 

Enterotoxigénne E. coli (ETEC)  

Predstavujú rozmanitú skupinu baktérií, ktoré nesú na svojom povrchu kolonizačné 

faktory (colonization factors, CFs), ktoré sú potrebné pre adherenciu k črevnej sliznici. Ich 

pomenovanie enterotoxigénne súvisí s tým, že tvoria dva typy účinných enterotoxínov, 

termolabilný enterotoxín (heat-labile, LT) a termostabilný enterotoxín (heat-stable, ST). 

Spôsobuje vodnatú hnačku bez prímesi krvi, podobá sa cholerovej hnačke a môže rýchlo 

spôsobiť dehydratáciu. Postihujú tenké črevo, ich prenos sa uskutočňuje fekálno-orálnou 

cestou kontamináciou potravín alebo pitnej vody. Pri vážnejšom priebehu ochorenia treba 

podať intravenózne náhradu tekutín a elektrolytov a použiť antisekrečné liečivo loperamid 

a fluorochinolónové antibiotiká (10, 11). 

Enteroinvazívne E. coli (EIEC)  

Patria medzi fakultatívne, intracelulárne, vysoko invazívne patogény. Biochemické, 

genetické a patogenické vlastnosti majú podobné so zástupcami baktérií z rodu Shigella. 

Prenikajú do hrubého čreva a v dôsledku narušenia sliznice čreva dochádza ku krvácaniu. 

Hlavným prejavom sú krvavé hnačky. Prenos EIEC je fekálno-orálnou cestou 

prostredníctvom kontaminovanej vody alebo potravín. Oproti rodu Shigella sú menej závažné 

a sú tam potrebné oveľa vyššie infekčné dávky (6, 10, 11). 

Enteroagregatívne E. coli (EAEC alebo EAggEC) 

Patrí medzi najčastejší patogén identifikovaný v bakteriálnej stolici. EAEC spôsobujú 

akútne a chronické hnačky u detí v oblastiach s endemickým výskytom a aj u ľudí HIV 

pozitívnych. Prenos tejto cestovateľskej hnačky prebieha najčastejšie kontaminovanou vodou 

alebo potravinami. Štúdie naznačujú, že fluórochinolóny, najmä ciprofloxacín, môže byť 

najúčinnejším antibiotikom pri liečbe infekcií enteroagregativnými E. coli (EAEC), u 

pacientov liečených ciprofloxacínom došlo k významnému vymiznutiu hnačky (11). 

Šigatoxigénne E. coli  (Shigella-like toxigénna E. coli, STEC)  

Produkuje toxín podobný tomu, ktorý produkuje baktéria Shigella dysenteriae. 

Pomenovaný je na základe prítomnosti génu stx1 alebo stx2, ktorých úlohou je kódovať 

produkciu šigatoxínov 1 alebo 2. Účinkom šigatoxínov dochádza k deštrukcii črevných 

mikrovillov. Pôsobia v tenkom čreve, kde dokážu spôsobiť až hemoragickú kolitídu. Na 

vyvolanie infekcie stačí menej ako 100 baktérií. U malých detí môže spôsobiť závažnú 

komplikáciu hemolyticko-uremický syndróm (HUS), ktorý je charakterizovaný hemolytickou 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quinolone_antibiotic&usg=ALkJrhhG3zUZZWaSj92xlJB-mvjt1FEMjQ
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anémiou a zlyhávaním obličiek. K prenosu STEC dochádza fekálno-orálnou cestou, infekčná 

dávka je veľmi nízka. Zdrojom tejto infekcie sú kontaminované potraviny (10, 11). 

Difúzno-adherentné E. coli  (DAEC)  

Patria sem patotypy, ktoré adherujú na bunky a spôsobujú vodnatú hnačku. Detekčné 

metódy týchto hnačkových kmeňov sú stále vo vývoji, preto v súčasnosti neexistuje 

univerzálna metóda detekcie a možnosť klasifikácie kmeňov. Veľkým predpokladom je, že 

nosičstvo DAEC podporuje rozvoj chronických zápalových ochorení čreva. Pri liečbe 

vodnatej hnačky sa odporúča rehydratácia (11). 

Adherentno-invazívne E. coli (AIEC)  

Predpokladá sa, že sa podieľa na vzniku Crohnovej choroby, ktorá postihuje tenké črevo. 

Prejavuje sa bolesťami brucha, horúčkou, hnačkou s prímesou krvi alebo hlienu a črevnou 

obštrukciou. Infekcia AIEC má stúpajúcu incidenciu a prevalenciu na celom svete a v rôznych 

etnických skupinách. Najvyššia incidencia bola zaznamenaná v Severnej Amerike, Veľkej 

Británii a severnej Európe (11). 

Rezistencia na antimikrobiálne látky  

Rezistencia je vážnym problémom od 90. rokov minulého storočia, keď sa začal 

explozívny nárast rezistencie mikróbov na prevažnú väčšinu antimikrobiálnych liečiv. 

Rezistencia začala predstavovať veľký globálny problém (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Mechanizmus vzniku rezistencie na antibiotiká (Zdroj: Alphamedical, 2016) 

 

V Európe infekcie spôsobené rezistentnými baktériami usmrtia ročne okolo 33 000 ľudí. 

Nevhodné používanie antibiotík ľuďmi, továrňami a farmami, zlá hygiena, neúčinná 
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prevencia a kontrola infekcií v zdravotníckych zariadeniach, sa považujú za dôležité dôvody 

pri vzniku a distribúcii baktérií rezistentných na antibiotiká. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala rezistenciu na antibiotiká ako 

schopnosť bakteriálnej populácie prežiť účinok inhibičnej koncentrácie, čo znamená najnižšiu 

koncentráciu liečiva, ktorá je schopná inhibovať rast baktérie. Multirezistenciu definujeme 

ako rezistenciu na 3 – 6 antibiotík rôzneho druhu, ktorá prebieha súčasne. Polyrezistenciu 

definujeme ako rezistenciu na viac ako 6 druhov rôznych antibiotík súčasne (3). Rezistenciu 

rozdeľujeme na:  

1. Prirodzenú (primárnu) – ide o geneticky podmienenú rezistenciu, kde sú baktérie 

prirodzene rezistentné na antibiotiká. 

2. Získanú (sekundárnu) – vzniká u tých kmeňov mikrobiálnych druhov, ktoré boli 

pôvodne citlivé na antibiotiká, ale v priebehu alebo po liečbe vznikli génové mutácie, ktorých 

následkom je rezistencia (12). Rozsiahla problematika rezistencie baktérií na antimikrobiálne 

látky umožňuje definovať základné fenotypy rezistencie,  ktoré však limitujú rôzne možnosti 

antibiotickej liečby (3). 

Pri baktérii E. coli určujeme tieto základné fenotypy rezistencie. ßeta-laktamázy s 

rozšíreným spektrom (ESBL) sú enzýmy, ktoré prepožičiavajú rezistenciu na väčšinu β-

laktámových antibiotík vrátane penicilínov, cefalosporínov, monobaktámov a aztreonamu. 

K β-laktamázam patria aj AmpC sú to klinicky dôležité cefalosporinázy kódované na 

chromozómoch mnohých enterobaktérií a niekoľkých ďalších organizmov, kde sprostredkujú 

rezistenciu na cefalotín, cefazolín, cefoxitín. Karbapenemázy patria medzi enzýmy, ktoré 

deštruujú úplne všetky β-laktámové antibiotiká. Kedysi sa tieto enzýmy vyskytovali u menej 

virulentných kmeňov avšak v súčasnosti sa vyskytujú už aj u enterobaktérií (13, 14). 

V decembri 2013 Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST) 

zaradil medzi klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy rezistencie na antibiotiká 

u enterobaktérií tvorbu karbapenemáz, betalaktamáz s rozšíreným spektrom účinku a získané 

AmpC betalaktamázy (15). 

Infekcie organizmami produkujúcimi ESBL boli spojené s nepriaznivými výsledkami. 

Dôležitým príkladom rezistencie na antibiotiká je E. coli produkujúca karbapenemázy a E. 

coli produkujúca ESBL, ktoré môžu spôsobiť život ohrozujúce infekcie. E. coli je 

prevládajúcou fakultatívnou flórou v gastrointestinálnom trakte ľudí a zvierat. Niektoré 

kmene tohto druhu si však vyvinuli schopnosť spôsobiť ochorenie v gastrointestinálnom, 

močovom a centrálnom nervovom systéme. Predĺžená expozícia E. coli antibiotikám 

prispieva k rozvoju rezistencie na antibiotiká. Baktérie rezistentné voči antibiotikám, vrátane 

E. coli, by teda mohli slúžiť ako dôležité rezervoáre pre kolonizáciu a infekciu u ľudí. 

Výskum ukázal, že E. coli je odolná voči liekom a môže sa prenášať na človeka z prostredia 

priamym alebo nepriamym kontaktom, napr. konzumáciou kontaminovanej potravy a vody. Z 

tohto dôvodu je hodnotenie výskytu E. coli rezistentnej na liečivo v rôznych zdrojoch 

rozhodujúce pre stanovenie usmernení v oblasti veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia 

ľudí (2). 
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Vývoj rezistencie na antibiotiká na Slovensku a v Grécku 

Bakteriálna rezistencia na antimikrobiálne látky predstavuje vážny nielen medicínsky, ale 

aj ekonomický problém. Rezistencia na antibiotiká sa tak stáva celosvetovou hrozbou. 

Súčasný negatívny vývoj rezistencie poukazuje na to, že účelné a uvážlivé používanie 

antibiotík je spôsob, ako zabrániť stúpaniu rezistencie. Účelným predpisovaným liekov je 

poznať mechanizmus rezistencie baktérií a vytvoriť aktuálny prehľad o stave citlivosti na 

antibiotiká u najčastejších pôvodcoch infekcií (16). 

Miera rezistencie na antimikrobiálne lieky patrí v Grécku medzi najvyššie v Európe. 

Prevalencia gramnegatívnych druhov baktérií rezistentných na karbapenémy sa výrazne 

zvýšila, vrátane endemických kmeňov. V Gréckych nemocniciach patrí miera rezistencie 

baktérií na širokospektrálne antibiotiká medzi najvyššiu v Európe. Rezistencia ß-laktámu patrí 

v Grécku medzi najbežnejšiu medzi enterobaktériami (17). 

Podľa profesora patológie infekčných chorôb Kyriaki Kanellakopoulou z Kapodisrianskej 

univerzity v Atenách, patrí Grécko v rámci Európskej únie medzi krajiny s najvyššou 

spotrebou antibiotík. Podľa údajov až 68 % Grékov užíva antibiotika každý rok (18). 

Podľa štúdie Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) z roku 2018 

tzv. superbugs kmene baktérií, vírusov, parazitov a húb, ktoré sú rezistentné na väčšinu 

antibiotík a iných liekov bežne používaných na liečbu infekcií, spôsobia každoročne v Európe 

viac ako 33 000 úmrtí. 

Štúdia ECDC odhaduje, že približne 33 000 ľudí v EÚ zomrie každý rok po nakazení 

baktériami rezistentnými na antibiotiká. Vedci tvrdia, že situácia sa výrazne zhoršila od roku 

2007, kde zaznamenali 25 000 úmrtí, pričom najviac postihnutými krajinami v Európe sa stali 

Taliansko a Grécko. 

  

Obr. 3. Časový trend vývoja antibiotickej rezistencie E. coli v Grécku (Zdroj: CDDEP, 2020) 
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Štúdia ECDC z roku 2015 skúmala päť druhov infekcií spôsobených baktériami, ktoré sú 

rezistentné na antibiotiká v rámci Európskej únie. Najviac postihnutými krajinami boli 

Grécko a Taliansko, zatiaľ čo miera infekcie bola v krajinách severnej Európy nižšia (19). 

Časové trendy vývoja antibiotickej rezistencie E. coli v Grécku (2000 – 2017) poukazujú na 

významný vzostup antibiotickej rezistencie počas sledovaného obdobia (obr. 3). V 

slovenských nemocniciach čoraz častejšie pribúdajú patogény, ktoré sú rezistentné na väčšinu 

alebo takmer na všetky testované antibiotiká. Od roku 2001 na Slovensku miera rezistencie 

začala stúpať. Takýto rozvoj mikrobiálnej rezistencie má za následok neodôvodnené a časté 

používanie antibiotík. Aj na Slovensku počas rokov 2000 – 2017 rezistencia E. coli na 

antibiotiká narastala, ale napríklad na fluorochinóny bola oveľa nižšia ako v Grécku (obr. 4) 

 

Obr. 4. Časový trend vývoja  antibiotickej rezistencie E. coli na Slovensku (Zdroj: CDDEP, 2020) 

 

Podľa niektorých odborníkov je na Slovensku problémom vysoká spotreba antibiotík, ich 

nesprávna preskripcia a nedostatočné odborné znalosti, ktoré majú za následok nesprávne 

dávkovanie a nesprávne spôsoby aplikácie zbytočne dlho (20). 

Tímu vedcov sa podarilo objaviť prírodnú antimikrobiálnu látku, ktorá je účinná proti 

nebezpečným baktériám. Vedci z univerzity v Zürichu ako prví informovali o novej triede 

syntetických antibiotík.  

Vedci z Bazileja opísali novú prírodnú účinnú látku darobactin. Tím vedcov z 

Northeastern University v Bostone nadviazali na kolegov z Bazileja a zistili, že darobactin 

produkujú určité baktérie, aby sa zbavili konkurencie iných baktérií, ako je to u baktérií typu 

Photorhabdus, ktoré sa vyskytujú u niektorých hlíst. Novoobjavené antibiotikum pôsobí proti 

súčasti vonkajšieho obalu tzv. gramnegatívnych baktérií. Ako uviedla WHO, do tejto skupiny 

patria veľmi nebezpečné baktérie. Vedci z univerzity v Zürichu v súvislosti s novou triedou 

antibiotík s názvom OMPTA opísali, že súčasťou darobactinu je membránový proteín s 
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názvom BamA. Ten je dôležitý pri  budovaní vonkajšieho obalu gramnegatívnych baktérií. 

Bez neho si baktérie nedokážu vytvoriť vonkajší obal a hynú (21). 

 

Záver 

Antimikrobiálne látky sú piliere modernej medicíny a významne prispeli k pokroku v 

zdravotnej starostlivosti v poslednom polstoročí. K najväčším víťazstvám a úspechom 

modernej medicíny nepochybne patrí objavenie antibiotík a ich zavedenie do praxe. 

Antibiotiká výrazne umožnili predĺžiť priemernú dĺžku života, čím zachránili milióny 

ľudských životov. Rezistencia na antibiotiká narastá, čím sa vážne ohrozuje účinnosť 

antibiotík a dochádza k zlyhávaniu antiinfekčnej liečby. Po mnohých rokoch, keď bol prvý 

pacient úspešne liečený antibiotikami, sa mikrobiálne infekcie opäť stávajú globálnou 

hrozbou ľudstva. 

Ak chceme tento problém vyriešiť, je potrebné výrazne zvýšiť a podporiť úsilie v oblasti 

výskumu a vývoja. Úplné pochopenie mechanizmov, pomocou ktorých sa baktérie stanú 

rezistentnými na antibiotiká, má zásadný význam pri navrhovaní nových stratégií na boj proti 

hrozbe rezistencie. Potrebujeme vyvinúť nové antibiotiká s vedomím, že na ne bude 

mikroorganizmus reagovať a vyvinie sa rezistencia. Preto by úsilie spoločnosti o vývoj 

antibiotík a štúdium mechanizmov rezistencie malo byť nepretržité, odolné a stabilné. Toto 

bude pravdepodobne dlhá „vojna“ proti živým bytostiam s hlavnou schopnosťou prispôsobiť 

sa a prežiť. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Mlieko a mliečne výrobky (MV) sú jednou z kľúčových potravinárskych komodít, ktorá 

sa uplatňuje v základnej úlohe pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Svedčí o tom 

staroveká história jej spotreby, ktorá siaha do mladej doby kamennej (neolitu – 5 tisíc rokov 

pred n. l.), keď sa z neproduktívneho lovca a zberača postupne vytváral produktívny 

poľnohospodár s domestikáciou obilnín a chovom zvierat. Na Slovensku to boli najskôr ovce 

a kozy a až neskôr pristúpil k tomu hovädzí dobytok, čo predurčuje aj poradie spotreby 

jednotlivých druhov mlieka a mäsa u ľudí. Vo svete sa však spotrebúvajú aj ďalšie druhy 

mlieka cicavcov, ako sú: sobie, byvolie, kobylie, oslie, lamie a ťavie, čo potvrdzuje, že 

spotreba mlieka a MV predstavuje jeden zo základných zdrojov výživy ľudstva na tejto 

planéte. V prípade, že k predchádzajúcim 5 tisíc rokom pred n. l. pripočítame ďalších, viac 

ako 2 tisíc rokov n. l., ide o viac ako 7-tisícročnú tradíciu spotreby mlieka a MV. Preto sú 

prinajmenej prekvapujúce neopodstatnene zaznievajúce hlasy, ktoré sa snažia spochybňovať 

význam zastúpenia tejto potravinovej komodity vo výžive obyvateľstva. V prehľadnej práci 

poukážeme na nezastupiteľnosť biologickej úlohy mlieka vo výžive jednotlivých populačných 

skupín. 

Význam spotreby mlieka a MV pre obyvateľstvo 

Mlieko a MV predstavujú z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty najvyrovnanejšiu 

a najcennejšiu potravinovú komoditu. Význam spotreby mlieka a MV dominuje vo všetkých 

skupinách populácie, možno však pritom zdôrazniť jeho osobitnú dôležitosť v nasledovných 

fyziologických skupinách. 

1. Dojčatá – tu pri zabezpečení potreby výživy dominuje úloha materského mlieka 

(MM), optimálne vo forme plného dojčenia do konca 6 mesiaca dojčaťa. Z praxe sú však 

známe stavy, keď aj v tomto období dojčenie z rôznych dôvodov je potrebné doplniť 

zaradením náhradných prípravkov počiatočnej mliečnej výživy priemyselne vyrábaných na 

báze kravského mlieka a v niektorých prípadoch je tomu tak už od začiatku obdobia dojčenia. 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Vzhľadom na najrýchlejší rast a celkový vývin dojčaťa, kľúčovú úlohu vo výžive zohráva 

príjem bielkovín, a to prednostne ich kvalita pred ich množstvom. V materskom mlieku je 

hlavnou bielkovinou frakcia laktalbumínu v pomere ku kazeínu 80 : 20, v kravskom mlieku je 

tento pomer presne opačný. V snahe čo najviac prispôsobiť prípravky počiatočnej a v ďalšom 

i pokračujúcej náhradnej mliečnej výživy materskému mlieku, kde obsah celkových bielkovín 

v zrelom MM je 1,3 g/100 ml, je v prípravkoch počiatočnej mliečnej výživy znížené 

množstvo bielkovín z kravského mlieka (3,2 g/100 ml), na 2,2 g/100 ml a v pokračujúcej na 

2,0 g/100 ml (1). Z kvalitatívneho hľadiska je najdôležitejšia v náhradných mliečnych 

prípravkoch adaptácia zastúpenia laktalbumínu ku kazeínu v pomere 60 : 40. Laktalbumín zo 

srvátkových bielkovín vykazuje vysokú biologickú hodnotu blízku referenčnej hodnote 

vaječného ovoalbumínu podľa WHO/FAO, komplexnosťou obsahu esenciálnych, 

semiesenciálnych i neesenciálnych aminokyselín. Významnú úlohu tu zohráva trio 

esenciálnych rozvetvených aminokyselín – leucín, izoleucín a valín, z ktorých hlavne leucín 

stimuluje priamo v svaloch proteosyntézu (2), a na jednej strane aj produkciu inzulínu s jeho 

anabolickým účinkom a na druhej zasa výhodne brzdí katabolický efekt kortizolu. V období 

urýchleného rastu dojčaťa ide o dôležitú fyziologickú funkciu podpory vývinu organizmu, 

avšak nie je žiaduce, aby dávka bielkovín bola prijímaná v nadmernom množstve, ktoré 

zväčša sprevádza aj zvýšená dávka tukov. Novšie práce upozorňujú na riziko preferovania 

rýchleho rastu u dojčiat a malých detí, ktoré môže vyústiť do iniciovania obezity (3). Význam 

náhradnej mliečnej výživy dojčiat popri bielkovinách sa týka spolu viac ako 30 nutritívnych 

faktorov: tukov, PUFA n-3, sacharidov, laktózy, jej zložky galaktózy, dôležitej pre rozvoj 

mozgu a nervového tkaniva, oligosacharidov, ktoré vo forme prebiotika sú významné pre 

usídlenie a správny vývin črevnej mikrobioty a tiež vitamínov a minerálií. Z nenutritívnych 

komponentov sú to imunoglobulíny (sekrečný IgA, IgG), hormonálne a rastové faktory, ako 

sú IGF-1 (insulin-like growth factor), HMGF I – III (human milk growth factor), laktoferín 

a iné (4). 

2. Deti a dospievajúca mládež – na prvom mieste figurujú mlieko a mliečne výrobky ako 

zdroj bielkovín, najmä troch rozvetvených aminokyselín (leucín, izoleucín a valín), vápnika, 

fosforu a horčíka pre stavbu kostí a zubov. Sú dôležité i pre obsah vitamínov A, D3, E, K2 

a vitamínov B-komplexu, PUFA n-3, n-6 a MUFA n-9, stredno- a krátkoreťazcových 

mastných kyselín, čo platí aj pre ďalšie fyziologické skupiny populácie. 

3. Tehotné a dojčiace ženy – poskytuje im príjem kvalitných bielkovín, lebo od 2. 

trimestra gravidity sa ich denná dávka zvyšuje o 9 g a od 3. trimestra o 28 g v porovnaní s 

negravidnými. Potreba bielkovín sa zvyšuje aj v období dojčenia, v prvých 6 mesiacoch sa tak 

ich denný príjem zvyšuje o 19 g, po 6 mesiacoch pri pokračujúcom, zväčša už čiastočnom 

dojčení o 13 g (5). Vápnik ja dôležitý pre vývin plodu, ale aj stav výživy tehotnej, ktorý popri 

stavebnej funkcii plní aj úlohy hematologické, metabolické a ochranné, napr. pred 

karcinómom kolonu (6). Mlieko a MV sú zdrojom aj vitamínu D3, ktorý podporuje resorpciu 

vápnika a jeho vbudovanie do tvrdých tkanív, fosforu a cholesterolu (zdroje: maslo, šľahačka, 

niektoré syry). Dôležitý je obsah kyseliny listovej (vitamín B9) v mlieku a jogurtoch, ktorá 

znižuje riziko výskytu vrodených porúch (rázštepov chrbtice a neurálnej trubice, podnebia, 

vrodených chýb srdca, obličiek a končatín). Odporúčaná výživová dávka kyseliny listovej vo 
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forme ekvivalentov folátu pre tehotné je 600 µg/deň (7). Na jej plnení sa podieľajú aj droždie, 

pečeň, listová zelenina, drobné a južné ovocie, strukoviny – najmä sója, ale aj domáce, 

pšeničné klíčky, hrozno a iné. Nie vždy sa tehotnej žene podarí naplniť dennú výživovú 

dávku kyseliny listovej, a preto sa odporúča zaradiť farmaceutický prípravok ako doplnok 

výživy. Dokonca z preventívneho hľadiska to má byť 2 mesiace pred programovaným 

počatím dávka kyseliny listovej 400 µg/deň. 

4. Seniori 65+ rokov, u ktorých je v popredí význam mliečnych bielkovín, ako hlavný 

zdroj krytia zvýšenej potreby bielkovín. Zatiaľ čo u dospelého mladšieho jedinca je potreba 

bielkovín vyjadrená 1,0 g/kg hmotnosti/deň, vo vekovej skupine seniorov je to 1,2 – 1,5 g/kg 

hmotnosti/deň (8). Zvýšené nároky na príjem bielkovín podmieňuje hlavne starnutím 

postupne vyvolaná fyziologická sarkopénia (9), ktorá nastupuje už od 50. roku života stratou 

každý rok 1 – 2 % aktívnej telesnej hmoty, čiže svalstva. Zvýšený príjem bielkovín má 

spomaliť, prípadne prechodne zastaviť proces úbytku svalovej hmoty, prípadne v kombinácii 

s telesným cvičením viesť k jej miernemu zvýšeniu v organizme. Výhodný je aj mliečny tuk 

jemne rozptýlený vo forme emulzie a tukových guľôčok, ktorý je takto ľahko stráviteľný 

a vstrebateľný. Medzi nasýtenými mastnými kyselinami figurujú aj stredno- 

a krátkoreťazcové mastné kyseliny, ale aj dlhoreťazcové (kyselina olejová, linolénová, 

eikosapentaénová a dokosahexaénová), ktoré podstatne znižujú, resp. eliminujú prípadné 

riziko mliečneho tuku. Z hľadiska prevencie osteoporózy je významná dodávka vápnika, 

vitamínu D3 a K2, fosforu a horčíka. Prekvapujúci je nepriaznivý údaj o prevalencii 

malnutrície (podvýživy) u 50 % geriatrických pacientov v SR (10). Opodstatnene možno 

preto, hlavne polymorbídnym seniorom, odporučiť v rámci prevencie malnutrície, zaradiť do 

režimu výživy štandardné tekuté polymérové prípravky enterálnej výživy na báze mlieka so 

zvýšeným obsahom bielkovín, energie a všetkých nutričných zložiek a tieto, ako doplnok 

výživy, popíjať 2- až 3-krát 200 ml denne. (Napríklad Fresubin original drink a Fresubin 

protein energy drink, vo viacerých chuťových variantoch, Nutrison standard a energy, 

Nutridrink jogurt a Ensure plus jogurt s ovocnými príchuťami a iné) (11). 

5. Vegetariáni – dôležitá je mliekom a syrmi dodávka bielkovín, vápnika, vitamínov D3, 

K2 a B12. 

6. Rekonvalescenti po viacerých chorobách – určite v rámci prirodzenej výživy 

realimentačnej diéty č. 11 diétneho systému SR (12), vhodné je do režimu výživy doplniť 

i zhora uvedené prípravky enterálnej výživy. 

7. Športovci – hlavne pri silových a rýchlostne silových druhoch športu je to zvýšená 

potreba bielkovín (1,2 – 1,7 g/kg hmotnosti/deň) (13), kde sa výhodne uplatňuje spotreba 

mlieka v prvom rade ako živiny aj s MV, ale súčasne i ako nápoja a vhodné je i zaradenie 

niektorých z tekutých polymérových prípravkov enterálnej výživy. 

Situácia spotreby mlieka a MV v obyvateľstve SR 

Nepriaznivý trend vývoja spotreby potravinovej komodity mlieka od r. 1990 znázorňuje 

obr. 1. Súčasný jej štandard údajom spotreby v r. 2018 171,1 kg/obyv./rok (14) svedčí nielen 

o neplnení odporúčanej dávky spotreby potravín pre priemerného obyvateľa SR stanovenej 

v pásme 220 – 240 kg/obyv./rok (15), ale nachádza sa v rizikovom pásme zdravotného 

ohrozenia spotrebou takmer o 9 kg nižšou, ako je stanovená hranica nutričnej bezpečnosti 180 
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kg/obyv./rok. Je to závažný varovný nález najmä z hľadiska mladej generácie a mladších 

dospelých jedincov, ktorí si do 30 – 35 rokov budujú vrcholovú kvalitu, resp. denzitu 

kostného systému. Za súčasných nepriaznivých podmienok spotreby mliečnej komodity 

v medzinárodnom porovnaní (obr. 2 – 6) (16), reálne hrozí riziko rozšírenosti osteopénie 

a závažnej osteoporózy už v detstve a u mladších dospelých osôb. 

 

 
Obr. 1. Vývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v SR v r. 1964 – 2018 (ŠÚ SR)  

Najnovšie údaje ŠÚ SR za rok 2018 (14) vykazujú deficit spotreby 9 kg pod kritickou hranicou 

nutričnej bezpečnosti 

 

 
 

Obr. 2. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov za rok 2015 
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Obr. 3. Spotreba konzumného mlieka za rok 2015 

 
Obr. 4. Spotreba syrov za rok 2015 

 
Obr. 5. Spotreba kyslomliečnych výrobkov za rok 2015 
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Obr. 6. Spotreba masla za rok 2015 

 

Optimálny príjem vápnika predstavuje jednu zo základných premís prevencie osteoporózy 

mliečnou komoditou (17), ktorá zabezpečuje 55 % úhrady jeho dennej potreby u dospelých 

v pásme 1 000 mg/deň, u dojčiacich 1600 mg/deň (7). Tab. 1 znázorňuje možnosti krytia 

dennej potreby vápnika kombináciou mliečnych potravín. 

 
Tab. 1. Obsah vápnika v mlieku a mliečnych výrobkoch 

Mlieko a mliečne výrobky (100 g) Obsah vápnika (mg) 

Mlieko (3,5 %) 120 

Mlieko (1,5 %) 100 

Jogurt (3,5 %) 120 

Tvaroh 80 

Camembert (45) 600 

Ementál 1 020 

Eidam 870 

Gouda 820 
Mozzarella 405 

Tavený syr (60 %) 545 

Parmezán 1 335 

 

Pre ozrejmenie medzinárodnej situácie so spotrebou mlieka a MV je potrebné uviesť, že 

v priemere v štátoch EÚ je spotreba 240 kg/obyv./rok, čo sme dosahovali koncom 80. rokov 

a dnes vykazujeme takmer o 70 kg nižšiu spotrebu tejto cennej potravinovej komodity.  

Možno tým konštatovať, že napriek významným benefitom spotreby mlieka a MV je ich 

spotreba u nás po roku 1990, žiaľ, viac ako iba chudobná a hlavne zdravotne riziková. 

Z metaanalýz mnohých kohortových a kontrolovaných štúdií sa na dennej spotrebe mlieka 

a MV popri biologických pripisujú i viaceré významne preventívne účinky, ako to znázorňuje 

obr. 7 (18). Týka sa to u nás dvoch najzávažnejších chorôb – kardiovaskulárnych 

a onkologických a ich rizikových faktorov. 
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Obr. 7. Príjem mlieka a MV a vplyv na zdravie (18) 

 

Ochranná úloha pravidelnej spotreby mlieka 

Pri kardiovaskulárnych chorobách za najrizikovejší a v literatúre expresívne označovaný 

ako smrtiaci kvartet (19) sa uvádza metabolický syndróm. V longitudinálnej 20-ročnej 

epidemiologickej štúdii sa potvrdilo (20 – 22), že práve pravidelnou spotrebou mlieka 

a kyslomliečnych výrobkov možno účinne zabrániť prevalencii metabolického syndrómu 

v populácii obr. 8. 

 
Obr. 8. Protektívny účinok dennej spotreby mlieka proti vzniku metabolického syndrómu (21) 
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Obr. 9. Úmrtnosť na rakovinu kolorekta v SR 

 

Ochranný účinok spotreby mliečnej komodity sa potvrdil v stovkách prác medicíny 

založenej na dôkazoch (EBM – Evidence Based Medicine), ktoré sú z hľadiska prevencie 

viacerých nádorov prezentované v prehľadnej práci (23). Týka sa to najmä rakoviny 

kolorekta, ktorá má u nás trvale vzostupný trend prevažne u mužov (obr. 9). Na základe 

relevantných klinických štúdií Americká onkologická spoločnosť (24, 25) odporúča ako 

ochranný faktor hlavne pred karcinómom kolorekta dennú spotrebu 3 – 4 porcie (servings; 1 

porcia = 1,2 dcl) pre dospelých. Keby sa snáď aj pri ďalších nádoroch nepotvrdila taká zjavne 

ochranná funkcia spotreby mlieka, ako pri karcinóme kolorekta, opodstatnené je pridržiavať 

sa uvedeného odporúčania. 

 

Záver 

Prezentovaný prehľad poznatkov jednoznačne potvrdzuje nezastupiteľnú úlohu mlieka vo 

výžive ľudí. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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ZHODNOTENIE BAZÁLNEHO VÝDAJA ENERGIE U DOSPELÝCH OSÔB  

S POUŽITÍM RÔZNYCH METÓD A VZŤAH K TELESNEJ KOMPOZÍCII1 

 

 

K. Fatrcová-Šramková, M. Schwarzová, M. Keblúšková 

Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Nitra 

 

 

 

Zložky energetického výdaja, resp. energetickej potreby, sú: bazálny metabolizmus, 

termogenéza súvisiaca s príjmom potravy, fyzická aktivita a rast v určitých fázach života (1, 

2). Bazálny metabolizmus predstavuje jednu zo zložiek s najväčším podielom denného 

energetického výdaja. Pri sedavom životnom štýle pokojový energetický výdaj predstavuje 

u väčšiny osôb 70 % celkového denného energetického výdaja.  

Bazálna (základná) energetická premena (bazálny metabolizmus, BM) je potreba energie 

nutná na udržanie všetkých vitálnych funkcií človeka za dodržania definovaných podmienok. 

Na túto spotrebu nadväzuje dodatková energia, ktorá zodpovedá nárokom na činnosť 

organizmu (trávenie, práca, šport, laktácia atď.) (3, 4). 

Základný (bazálny) energetický výdaj je hodnotou, ktorá zodpovedá energetickému 

výdaju organizmu v pokojových (bazálnych) podmienkach v termoneutrálnom prostredí. Táto 

energia zabezpečí základné vitálne funkcie organizmu tak, aby dusíková bilancia i ostatné 

parametre boli za daných podmienok v rovnováhe. Bazálny energetický výdaj definovali 

Boothby a Sandiford v roku 1936 pod názvom Basal Metabolic Rate (BMR). Termín bazálny 

energetický výdaj (Basal Energy Expenditure, BEE) označuje hodnoty bazálneho 

energetického výdaja získané výpočtom, najčastejšie podľa rovníc Harrisa a Benedicta (5). 

Termíny BEE a BMR sú takmer zhodné, ich použitie naznačuje, akým spôsobom sa hodnota 

bazálneho (základného) energetického výdaja získala. 

V bežnej praxi sa zmeraná hodnota bazálneho energetického výdaja zvyšuje približne 

o 10 %, pričom tento nárast sa prisudzuje termickému efektu stravy pri nedodržaní 12- až 18-

hodinového hladovania, ako aj ďalším faktorom. Hovorí sa potom o pokojovom energetickom 

výdaji (Resting Energy Expenditure, REE alebo Resting Metabolic Rate, RMR) (6). 

                                                           
1 Práca bola riešená v rámci projektu APVV 15/0229, KEGA-024SPU-4/2018, KEGA-012UKF-4/2019. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Pokojový energetický výdaj bol zavedený z praktických dôvodov, umožňuje merať ho u 

ambulantných pacientoch a predpokladá, že meranie pokojovej energetickej potreby REE sa 

vykonáva najmenej tri hodiny po poslednom jedle a minimálne hodinovom pokoji na lôžku 

pri neutrálnej teplote prostredia, t. j. v tepelne indiferentnom prostredí (7).  

Energetický výdaj sa stanovuje buď meraním (priamou alebo nepriamou energometriou, 

resp. kalorimetriou), alebo sa používajú výpočty, ktoré vychádzajú z antropometrických 

údajov určitej populácie (6). Na základe údajov, získaných meraním, boli odvodené vzťahy 

vo forme rovníc, ktorých výsledok je veľmi blízky hodnotám získaných meraním nepriamou 

energometriou. Najčastejšie tieto rovnice zohľadňujú výšku, hmotnosť, vek a prípadne 

pohlavie jedinca, pre ktorého sa bazálny energetický príjem stanovuje. Novšie rovnice 

zohľadňujú aj telesné zloženie (podiel netukovej hmoty, prípadne svalovej hmoty). 

Cieľom práce bolo komparatívne zhodnotiť bazálny výdaj energie u dospelých osôb z 

aplikovania viacerých metód a zhodnotiť rozdiely medzi rôznymi metódami. Špecifickým 

cieľom práce bolo údaje o bazálnom výdaji energie získané rôznymi metódami stanovenia 

zhodnotiť vo vzťahu k telesnej kompozícii dospelých osôb, osobitne k podielu telesného tuku.  

  

Materiál a metódy 

Bazálny výdaj energie (BVE) sme skúmali v súbore 89 dospelých osôb mladšieho 

dospelého veku (univerzitných študentov SPU v Nitre), a to u 69 žien a 20 mužov (75,8 % 

a 22,0 %) s priemerným vekom 22,7 ± 2,0 rokov (od 20 do 38 rokov) (tab. 1). V súbore boli 

najviac zastúpené vekové kategórie v rozsahu 20 – 23 rokov (tab. 2). Ďalšie charakteristiky 

súboru sú uvedené v tab. 3 – 5. 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru 

Vek (roky) Ženy Muži Spolu 

priemer  22,6 23,2 22,7 

smerodajná odchýlka 1,0 3,8 2,0 

minimum 21,0 20,0 20,0 

maximum 25,0 38,0 38,0 

medián 23,0 22,0 23,0 

modus 23,0 21,0 23,0 

Plocha tela (m2) Ženy Muži Spolu 

priemer  1,6 2,0 1,7 

smerodajná odchýlka 0,2 0,2 0,2 

minimum 1,1 1,7 1,1 

maximum 2,2 2,5 2,5 

medián 1,6 2,0 1,7 

modus 1,7 2,0 1,7 

Stupeň aktivity Ženy Muži Spolu 

priemer  3,0 3,5 3,1 

smerodajná odchýlka 0,8 1,1 0,9 

minimum 2,0 1,0 1,0 

maximum 5,0 5,0 5,0 

medián 3,0 4,0 3,0 

modus 3,0 4,0 3,0 

 



183 

 

Na stanovenie bazálneho výdaja energie – BVE sme použili 10 rôznych metód: 9 metód 

s aplikovaním výpočtov, tabuľkových hodnôt a nomogramov, a pri poslednej, 10. metóde, 

sme použili meranie na princípe bioelektrickej impedancie (Bioelectrical Impedance Analysis, 

BIA) pomocou prístroja Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK) s 

meraním telesnej kompozície (podielu telesného tuku a beztukovej telesnej hmoty) a 

stanovením bazálneho metabolizmu (BM), resp. BVE. Použité zariadenie využíva pre výpočet 

BVE predikčné rovnice podľa Brožeka a Grandeho.  

 
Tab. 2. Zloženie súboru podľa veku 

Vek (roky) 
Ženy (n = 69) Muži (n = 20) Spolu (n = 89) 

n (%) n (%) n (%) 

≤ 20 0 0,0 1 5,0 1 1,1 

20,1 – 21,0 11 15,9 5 25,0 16 18,0* 

21,1 – 22,0 20 29,0 5 25,0 25 28,1* 

22,1 – 23,0 29 42,0 4 20,0 33 37,1  

23,1 – 24,0 5 7,2 3 15,0 8 9,0 

24,1 – 25,0 4 5,8 0 0,0 4 4,5 

25,1 – 26,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

26,1 – 27,0 0 0,0 1 5,0 1 1,1 

27,1 – 38,0 0 0,0 1 5,0 1 1,1 

* (p  0,05) 

 

Tab. 3. Zloženie súboru podľa povrchu tela 

Povrch tela 

(m2) 

Ženy (n = 69) Muži (n = 20) Spolu (n = 89) 

n (%) n (%) n (%) 

≤ 1,25 1 1,4 0 0,0 1 1,1 

1,26 – 1,50 7 10,1 0 0,0 7 7,9 

1,51 – 1,75 51 73,9 2 10,0 53 59,6 

1,76 – 2,00 8 11,6 8 40,0 16 18,0 

2,01 – 2,25 2 2,9 8 40,0 10 11,2 

2,26 – 2,50 0 0,0 2 10,0 2 2,2 

 
Tab. 4. Zloženie súboru podľa stupňa aktivity 

Stupeň aktivity 
Ženy (n = 69) Muži (n = 20) Spolu (n = 89) 

n (%) n (%) n (%) 

1. 0 0,0 1 5,0 1 1,1 

2. 20 29,0 3 15,0 23 25,8 

3. 30 43,5 5 25,0 35 39,3* 

4. 17 24,6 7 35,0 24 27,0* 

5. 2 2,9 4 20,0 6 6,7 

* (p  0,05) 

 

Tab. 5. Stupne pohybovej aktivity (podľa metodiky Bodystat Quadscan 4000) 

Stupeň aktivity Popis aktivity 

1. Veľmi nízka Sedavý spôsob života v zamestnaní i mimo zamestnania 

2. Nízka/stredná Rekreačné aktivity príležitostné, krátkeho trvania i intenzity 

3. Stredná Pravidelné, prevažne víkendové aktivity kratšieho trvania a vyššej intenzity – 

rekreačné športovanie strednej intenzity 

4. Stredná/vysoká Mierne zvýšená pohybová aktivita v práci a min. 3-krát týždenne aktívne cvičenie 

vyššej intenzity, rekreačné náročnejšie športovanie 

5. Veľmi vysoká Súťažné náročné aktivity aspoň 4-krát týždenne s vysokou intenzitou 
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K stanoveniu BVE bolo potrebné zistiť antropometrické parametre: telesnú hmotnosť (kg) 

a telesnú výšku (cm), ktoré boli zmerané pomocou meracieho zariadenia – výškomera Tanita 

WB-3000 (Tanita Co., Tokyo, Japonsko). Body mass index (BMI) sme hodnotili podľa 

kritérií WHO (8). 

Hodnotili sme nasledujúce parametre: telesná hmotnosť (Body Weight, BW), telesná 

výška (Body Height, BH), index telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI), obvod pása 

(Waist Circumference, WC), obvod bokov (Hip Circumference, HC), pomer pás/boky 

(Waist/Hip Ratio, WHR), bezvodá aktívna telesná hmota (Dry Lean Weight, DLW), bunková 

telesná hmota (Body Cell Mass, BCM), aktívna telesná hmota (Body Lean, BL), nutričný 

index (Nutrition Index, NI), telesný tuk (Body Fat, BF), celková telesná voda (Total Body 

Water, TBW), extracelulárna voda (Extracellular Water, ECW), intracelulárna voda 

(Intracellular Water, ICW), plocha tela – telesný povrch. U probandov sme determinovali 

stupeň ich pohybovej aktivity (stupeň 1 až 5) v rámci použitej metodiky merania telesnej 

kompozície prístrojom Bodystat (tab. 5).  

Z merania Bodystatom pomocou BIA sme v súvislosti s energetickým metabolizmom 

získavali nasledovné parametre: Bazálny výdaj energie (Basal Energy Expenditure, BEE, 

Aktívny metabolizmus (Activity Metabolism, AM), t. j. metabolizmus pri aktivitách. 

Použité metódy na stanovenie BVE boli nasledovné: 

 metóda A: Rovnice podľa Harrisa a Benedicta (tzv. Harris-Benedictove rovnice), 

 metóda B: Nomogramy pre BVE (bazálny výdaj energie) podľa Harrisa a Benedicta, 

 metóda C: Tabuľky podľa Harrisa a Benedicta (tzv. Harris-Benedictove tabuľky) (5, 9), 

 metóda D: Tabuľky podľa Fleischa (10), 

 metóda E: Rovnice podľa Kleibera, 

 metóda F: Owenove rovnice, 

 metóda G: Orientačný výpočet: 25 kcal/kg/deň, resp. 105 kJ/kg/deň, 

 metóda H: Rovnice BVE pre dospelé osoby podľa veku podľa Doh z roku 1991; výpočet 

BVE s použitím rovníc (MJ/deň), 

 metóda I: Rovnice BVE pre dospelé osoby podľa veku podľa Doh z roku 1991; výpočet 

BVE s použitím rovníc (kcal/deň), 

 metóda J: Stanovenie BVE pri meraní telesnej kompozície na princípe BIA prístrojom 

Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK) vychádzajúce 

z predikčných rovníc podľa Brožeka a Grandeho v rámci softvérového vybavenia 

prístroja. Ide o stanovenie BVE v kcal/deň s následným prepočtom na kJ/deň (11, 12).  

Všetky hodnoty BVE, ktoré boli získané rôznymi metódami v rozdielnych jednotkách, 

sme prepočítali z hodnôt v kcal na hodnoty v kJ/deň. Pri príslušných metodických postupoch 

boli použité nasledovné premenné: 

 metóda A: pohlavie, hmotnosť, výška, vek, 

 metóda B: pohlavie, hmotnosť, výška, vek, 
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 metóda C: pohlavie, hmotnosť, vek, výška, resp. faktor pre vek a výšku, faktor pre 

hmotnosť, 

 metóda D: pohlavie, hmotnosť, výška, vek, 

 metóda E: pohlavie, hmotnosť, výška (z hmotnosti a výšky následne zistený špecifický 

faktor rôznej stavby tela), vek, 

 metóda F: pohlavie, hmotnosť, 

 metóda G: hmotnosť, 

 metóda H: pohlavie, vek, hmotnosť, 

 metóda I: pohlavie, vek, hmotnosť, 

 metóda J: pohlavie, vek, hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, stupeň pohybovej aktivity 

v rámci merania telesnej kompozície na princípe BIA. 

Z dôvodu prehľadnosti sme všetky získané hodnoty z rôznych metód označovali ako BVE 

(bazálny výdaj energie) bez ohľadu na použitú metódu. Vybrané parametre telesnej 

kompozície a antropometrických parametrov sme zhodnotili vo vzťahu k BVE. Hodnotili sme 

BVE v jednotlivých kategóriách probandov podľa prítomnosti/neprítomnosti rizikových 

hodnôt vybraných troch parametrov: BMI, WHR, telesný tuk (%). Osobitne v skupine žien a 

mužov sme porovnali priemerné hodnoty BVE v kategórii hodnôt, ktoré predstavovali 

rizikové hodnoty (vzhľadom na zdravie a prevenciu chorôb či ich komplikácií), v porovnaní s 

kategóriou s nerizikovými hodnotami. Uvedené sme skúmali v prípade hodnôt BVE 

získaných z metodiky A, ako aj z metodiky J, t. j. porovnávali sme hodnoty BVE z Harris-

Benedictových rovníc a obdobne údaje BVE získané z meraní telesnej kompozície použitím 

BIA resp. prístroja Bodystat.  

Na štatistické zhodnotenie sme použili softvér Statistica.cz (verzia 10, StatSoft, Inc., 

Česká republika). Posudzovali sme rozdiely medzi hodnotenými skupinami: ženy a muži 

použitím χ2 testu. Rozdiely medzi metodickými postupmi sme hodnotili pomocou ANOVA 

testu. Testovali sme štatistickú významnosť (v prípade p < 0,05 boli rozdiely štatisticky 

významné). 

 

Výsledky a diskusia 

Sekcia 1: Bazálny výdaj energie (BVE) – s použitím metódy A až J 

Aplikovaním jednotlivých metód získania hodnôt bazálneho metabolizmu sme zistili 

rôzne hodnoty BVE. Najnižší priemerný BVE bol pri použití metódy F (Owenove rovnice) 

a najvyšší pri metóde J (meranie Bodystatom) (tab. 6). Priemerná hodnota z jednotlivých 

metód stúpala v nasledovnom poradí: F < D < I < H < B < A < C < G < E < J. Minimálna 

hodnota z jednotlivých metód mala nasledovné poradie: D < G < F < I < H < B < C < E < A < 

J. Maximálna hodnota z jednotlivých metód mala poradie: F < D < H < I < B < A < C < E < 

G < J. 

Vo výskumnej práci BVE z rôznych metód u univerzitných študentov (n = 98) (11) sa 

zistil najnižší priemer rovnako pri metóde F, ale najvyšší priemer BVE sa pozoroval pri 

použití metódy E (Kleiberove rovnice). Súčasne stúpala priemerná hodnota z rôznych metód 
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v poradí: F < I < H < D < B < A < C < G < J < E, v rámci ktorého sú v komparácii 

s aktuálnym hodnotením presuny v poradí metód na 2. – 4. mieste a na posledných dvoch 

miestach. V inej práci (12), v ktorej sa skúmali hodnoty BVE v súbore výlučne žien (n = 118), 

stúpali priemerné hodnoty BVE v poradí: F < I < H < B < D < A < C < G < J < E. 

V tab. 6 sú uvedené hodnoty BVE zistené pomocou Bodystatu v kcal v prepočte na jeden 

deň a kilogram hmotnosti (s použitím metódy J). 

 

Tab. 6. Bazálny výdaj energie (BVE) podľa metódy J (merania Bodystatom) 

 Ženy Muži Spolu 

BVE (kcal/deň) 1570,0 ± 145,6  2214,4 ± 289,2 1714,8 ± 328,0 

BVE (kcal/kg) 25,8 ± 2,3 26,4 ± 1,5 26,0 ± 2,1 

Metabolizmus pri aktivitách (kcal/deň) 2510,4 ± 264,2 3655,7 ± 539,5 2767,8 ± 589,8 

 

V inej práci skúmali hodnoty BVE žien (n = 217), ktoré mali normálnu hmotnosť, 

nadhmotnosť alebo podhmotnosť (13). Autori zistili, že Harris-Benedictove rovnice 

významne nadhodnocujú pokojový energetický výdaj (Resting Energy Expenditure, REE), 

avšak predpovedajú REE s väčšou presnosťou u žien s normálnou hmotnosťou ako u žien 

s nadhmotnosťou alebo podhmotnosťou. 

Keďže rovnice podľa Harrisa-Benedicta sa v klinickej praxi najdlhšie používajú, prešli 

rozsiahlou validáciou. Potvrdilo sa, že rovnice neprinášajú dostatočne presný výsledok u osôb 

s nadhmotnosťou a obezitou. Na základe výsledkov validačných štúdií prinášajú rovnice 

Harrisa-Benedicta u osôb s obezitou presnú (tzn. v rozsahu ± 10 % nameraných hodnôt) 

predikciu BVE iba v 38 – 64 % prípadov. Vo všetkých prácach sa najčastejšie pozorovalo 

nadhodnotenie reálnych hodnôt (14).  

Frankenfield et al. (14) hodnotili aj Owenove rovnice a zistili, že tieto rovnice predikujú 

hodnotu bazálneho výdaja energie (Basal Metabolic Rate, BMR) s presnosťou ± 10 % 

nameranej hodnoty u 51 % obéznych jedincov, u osôb s vyšším stupňom obezity potom 

v 33 % prípadov.  

 

Tab. 7. Bazálny výdaj energie s aplikáciou rôznych metód (kJ/deň) 

Štatistický ukazovateľ A B C D E 

priemer  6523,2 6393,0 6543,3 6281,6 6674,5 

smerodajná odchýlka 1093,8 1134,1 1135,7 1034,6 1120,3 

smerodajná chyba priemeru 115,9 120,2 120,4 109,7 118,8 

minimum 5361,0 4932,4 4974,0 3903,9 5168,6 

maximum 9890,7 9614,0 9894,0 9427,5 10002,4 

medián 6076,6 5977,4 6083,0 5984,3 6320,9 

modus 5861,3 6061,0 5626,0 6019,7 6052,8 

Štatistický ukazovateľ F G H I J 

priemer  5624,6 6610,8 6339,7 6334,4 7167,9 

smerodajná odchýlka 964,8 1499,6 1214,0 1218,6 1371,1 

smerodajná chyba priemeru 102,3 159,0 128,7 129,2 145,3 

minimum 4703,7 4600,0 4888,0 4881,4 5425,6 

maximum 8193,6 10600,0 9574,0 9583,1 11248,4 

medián 5183,9 6170,0 5880,0 5871,2 6629,5 

modus 5003,8 5600,0 5508,0 5500,0 6207,3 
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Smerodajná odchýlka (standard deviation, SD), ako aj smerodajná chyba priemeru 

(standard error of mean, SEM) hodnotených výsledkov BVE bola najvyššia pri metóde G 

(tab. 7), ktorá pri výpočte zohľadňuje len jeden parameter, a to hmotnosť. Druhú najväčšiu 

SD, ako aj SEM má metóda J, ktorá je založená na meraní, pri ktorom sa zohľadňujú viaceré 

údaje (pohlavie, vek, hmotnosť, meranie telesnej kompozície na princípe BIA). Naopak, 

najnižšia bola SD, ako aj SEM hodnôt BVE pri metóde F (Owenove rovnice, ktoré 

zohľadňujú pri výpočte len dva faktory: pohlavie, hmotnosť). 

Hodnoty BVE z použitia dvoch metód – metódy F (Owenove rovnice), ako aj metódy J (z 

aplikácie Bodystatu) boli signifikantne odlišné od hodnôt zo všetkých ostatných metód 

súčasne (pri J verzus E, ako aj J verzus G bolo p < 0,01, pri ostatných bolo p < 0,001) (tab. 8). 

Signifikantnosť rozdielnych výsledkov medzi metódami sa potvrdila ešte v jednom prípade, 

a to pri metóde D (tabuľky podľa Fleischa) v porovnaní s metódou E (rovnice podľa Kleibera) 

(p < 0,05).  

 

Tab. 8. Preukaznosť rozdielov medzi aplikovanými metódami (A až J) na určenie BVE  

Metóda A B C D E F G H I J 

A X NS NS NS NS +++ NS NS NS +++ 

B NS X NS NS NS +++ NS NS NS +++ 

C NS NS X NS NS +++ NS NS NS +++ 

D NS NS NS X + +++ NS NS NS +++ 

E NS NS NS + X +++ NS NS NS ++ 

F +++ +++ +++ +++ +++ X +++ +++ +++ +++ 

G NS NS NS NS NS +++ X NS NS ++ 

H NS NS NS NS NS +++ NS X NS +++ 

I NS NS NS NS NS +++ NS NS X +++ 

J +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ X 

NS (p  0,05); + (p < 0,05); ++ (p < 0,01); +++ (p < 0,001) 

 

Sekcia 2: Telesná kompozícia a antropometrické parametre 

Zhodnotením BMI sme zistili, že väčšina probandov, a to dve tretiny (66,3 %), mala 

normálnu hmotnosť (18,5 – 24,9 kg/m2) (tab. 9), a to preukazne viac žien ako mužov (76,8 % 

a 30 %; p < 0,01). Pre-obezite (predstupňu obezity) zodpovedala pätina súboru, z toho bolo 

signifikantne viac mužov ako žien (55 % a 10,1 %; p < 0,001). Zo všetkých probandov bola 

tretina (33,7 %) v rizikovej skupine (BMI nad 24 kg/m2 pre ženy, resp. 25 kg/m2 pre mužov), 

čo môže predstavovať zvýšené riziko vzniku civilizačných chorôb (tab. 9). Vysoké hodnoty 

BMI malo preukazne viac mužov ako žien (65 % a 24,6 %; p < 0,05). Keďže ale BMI 

nezohľadňuje zloženie tela, v prípade nadhmotnosti môže ísť okrem tukovej nadhmotnosti aj 

o svalovú nadhmotnosť (u športujúcich fyzicky aktívnych osôb). Vhodné je preto porovnanie 

BMI v kombinácii so zložením tela a najmä s podielom telesného tuku. 

V práci Olejníčkovej et al. (15) u ľudí produktívneho veku z Južnej Moravy (n = 177) 

dokázali štatisticky významný vplyv pohlavia, veku, BMI, celkovej telesnej vody a obsahu 

telesného tuku vo vzťahu k BVE. Ženy mali približne o 102 kcal/deň nižší BVE ako muži. 

Ďalej zistili, že zvýšenie množstva celkovej telesnej vody o 1 liter zvýši BVE o 24,01 

kcal/deň. Keď bola hodnota BMI testovaných jednotlivcov zvýšená o 1 kg/m2, výsledný BVE 
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bol zvýšený o 12,34 kcal denne. Pozorovali tiež nepriamu závislosť, ak hodnota BVE klesla o 

2,39 kcal za deň, zvýšila sa hodnota obsahu telesného tuku o 1 %.  

V štúdii Carniero et al. (16) zistili, že hodnota BMI, ako aj výška a hmotnosť, významne 

ovplyvňujú BVE. Telesná výška a hmotnosť majú na hodnotu bazálneho energetického 

výdaja podstatný vplyv. Vysokí jedinci majú pri rovnakej telesnej hmotnosti vyšší bazálny 

metabolizmus ako jedinci s nižšou telesnou výškou. Podobne možno uvažovať aj o telesnej 

hmotnosti, keď u jedincov s priemerným zložením tela je vyššia hodnota BVE pri vyššej 

telesnej hmotnosti. Telesná výška a hmotnosť určujú aj veľkosť povrchu tela, kde môže 

dochádzať k tepelnej výmene s okolitým prostredím (17). 

 
Tab. 9. Index telesnej hmotnosti – BMI 

Nutričný stav BMI (kg/m2) 
Ženy Muži Spolu 

n % n % n % 

podhmotnosť < 18,5 5 7,2 1 5,0 6 6,7 

normálna hmotnosť 18,5 – 24,9 53 76,8 6 30,0 59 66,3++ 

pre-obezita 25,0 – 29,9 7 10,1 11 55,0 18 20,2+++ 

obezita I. stupňa 30,0 – 34,9 2 2,9 2 10,0 4 4,5 

obezita II. stupňa 35,0 – 39,9 2 2,9 0 0 2 2,2 

obezita III. stupňa 40 a viac 0 0 0 0,0 0 0 

Hodnotenie BMI (kg/m2) 
Ženy Muži Spolu 

n % n % n % 

Bez rizika Ženy ≤ 24; Muži ≤ 25 52 75,4 7 35,0 59 66,3 + 

Riziko Ženy ˃ 24; Muži ˃ 25 17 24,6 13 65,0 30 33,7 + 

+ (p < 0,05), ++ (p < 0,01); +++ (p < 0,001) 

 

Meranie pomeru pás/boky (waist-to-hip ratio, WHR) sa využíva na zistenie distribúcie 

tuku v tele. Rozlišujeme dva typy hromadenia tukového tkaniva. Pri mužskom type dochádza 

k hromadeniu tuku v oblasti brucha. Tento typ je spojený s výrazne vyšším rizikom 

zdravotných komplikácií. Pri ženskom type sa tukové tkanivo ukladá na bokoch. Čím je táto 

hodnota vyššia, tým viac tuku sa nachádza v oblasti brucha. U mužov sú normálne hodnoty do 

1, u žien do 0,9 (18).  

Carniero et al. (16) zistili negatívnu koreláciu medzi BVE a WHR, čo naznačuje, že 

zvýšený pomer pás/boky má negatívny vplyv na BVE. V práci Trichopoulou et al. (19) 

výsledky naznačili, že príjem a výdaj energie nemali v zásade žiadnu súvislosť s WHR u žien, 

keď bola BMI kontrolovaná. U žien tak vyšší príjem energie a vyšší energetický výdaj 

zodpovedal mierne vyšším a mierne nižším hodnotám WHR v uvedenom poradí, ale oba tieto 

účinky boli zväčša sprostredkované prostredníctvom BMI, o ktorom je známe, že odráža 

rovnováhu medzi príjmom a výdajom energie. Naopak, u mužov vyšší energetický príjem 

zodpovedal výrazne vyšším hodnotám WHR a vyšší energetický výdaj zodpovedal výrazne 

nižším hodnotám WHR, a to aj vtedy, keď sa zohľadňoval BMI. Zatiaľ čo sa zníženie BMI 

účinnejšie dosahuje pri znižovaní príjmu energie ako pri zvyšovaní výdaja energie u oboch 

pohlaví, opačná situácia je pri znižovaní WHR u mužov. 

Namerané hodnoty antropometrických parametrov a parametrov telesnej kompozície (tab. 

10, 11) boli v našom výskume pre ženy, mužov, ako aj v celom súbore v rozpätí normálnych 
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hodnôt, ktoré nám poskytli výstupy z meraní probandov (minimum až maximum). Ide 

o priaznivé zistenie, ktoré je výraznou mierou ovplyvnené aj tým, že sme skúmali súbor 

mladých dospelých osôb.  

Na rozdiel od indexu BMI malo v prípade WHR hodnoty v rizikovom pásme viac žien 

ako mužov (tab. 12). Rizikový pomer obvodu pásu k obvodu bokov, ktorý je ukazovateľom 

androidnej obezity, malo 18,8 % žien a 5 % mužov.  

 

Tab. 10. Antropometrické parametre a parametre telesnej kompozície  

Parameter Telesná hmotnosť (kg) BMI (kg/m2) 

Hodnota Nameraná Norm. MIN Norm. MAX Nameraná Norm. MIN Norm. MAX 

ženy  61,7 ± 11,4 60,1 ± 7,1 65,2 ± 7,6 22,2 ± 3,8 20,0 ± 0,0 25,0 ± 0,0  

muži 84,5 ± 13,7 83,3 ± 11,3 89,6 ± 11,9  25,7 ± 3,2 20,0 ± 0,0  25,0 ± 0,0  

spolu 66,8 ± 15,3 65,3 ± 12,7 70,7 ± 13,4 22,9 ± 4,0 20,0 ± 0,0 25,0 ± 0,0 

Parameter 
Tel. výška 

(cm) 

Obv. pása 

(cm) 

Obv. bokov 

(cm) 
WHR 

Bezvodá aktívna 

tel. hmota (kg) 

Bunková tel. 

hmota (kg) 

ženy  166,7 ± 5,6 79,6 ± 9,6 95,0 ± 11,4 0,8 ± 0,1  14,3 ± 2,4  25,3 ± 3,9  

muži 181,2 ± 8,4 89,7 ± 10,1 101,9 ± 6,3 0,9 ± 0,1 22,0 ± 4,1 42,0 ± 5,5 

spolu 170,0 ± 8,7 81,8 ± 10,5 96,5 ± 10,9 0,9 ± 0,1  16,0 ± 4,3 29,0 ± 8,2 

 

Tab. 11. Telesný tuk a aktívna telesná hmota  

Parameter Telesný tuk (kg) Telesný tuk (%) 

Hodnota Nameraná Norm. MIN Norm. MAX Nameraná Norm. MIN Norm. MAX 

ženy  14,1 ± 6,6 12,6 ± 1,6 16,4 ± 1,9 22,1 ± 5,9 20,0 ± 0,0 26,0 ± 0,0 

muži 11,4 ± 4,9 10,5 ± 1,4 15,7 ± 2,1 13,1 ± 4,4 12,1 ± 0,2 18,1 ± 0,2 

spolu 13,5 ± 6,3 12,1 ± 1,8 16,2 ± 2,0  20,1 ± 6,7 18,2 ± 3,3 24,2 ± 3,3 

Parameter Aktívna telesná hmota (kg) Aktívna telesná hmota (%) 

Hodnota Nameraná Norm. MIN Norm. MAX Nameraná Norm. MIN Norm. MAX 

ženy  47,5 ± 6,1 46,5 ± 5,5 50,3 ± 5,8 77,8 ± 5,9 74,0 ± 0,0 80,0 ± 0,0 

muži 73,1 ± 10,4 71,0 ± 9,6 76,3 ± 10,3 87,0 ± 4,4 82,0 ± 0,2  88,0 ± 0,2 

spolu 53,3 ± 12,9 52,0 ± 12,2 56,1 ± 12,9 79,9 ± 6,7 75,8 ± 3,3 81,8 ± 3,3 

 

Tab. 12. Pomer obvodu pásu a bokov – WHR 

Hodnotenie 
WHR Ženy Muži Spolu 

n (%) n (%) n (%) 

Bez rizika Ženy < 0,9; Muži < 1 56 81,2 19 95,0 75 84,3 

Riziko Ženy ≥ 0,9; Muži ≥ 1 13 18,8 1 5,0 14 15,7 

 

Zloženie tela je pri určovaní výdaja energie veľmi dôležité. Odhad výdaja energie je 

najkomplikovanejší u jedincov, ktorí majú extrémnu telesnú hmotnosť. Pri obezite má tukové 

tkanivo tendenciu byť metabolicky málo aktívne, zatiaľ čo aktívna telesná hmota je 

metabolicky aktívna (20). 

Štúdie poukazujú na to, že beztuková telesná hmota (Fat Free Mass, FFM) je hlavným 

determinantom BVE, zatiaľ čo tuková hmota (Fat Mass, FM) je významná iba u obéznych 

jedincov. V obéznej populácii je prítomný výrazne zvýšený podiel tukovej hmoty. Preto 

zvýšenie BVE pozitívne koreluje s FFM a nepriamo s % podielom FM (21). Štúdia Syngle 

(22) podporuje hypotézu, že pokles BVE súvisiaci s vekom je spôsobený znížením FFM 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipose-tissue
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a zvýšením % podielu FM, čo naznačuje že fyzická aktivita je pre obéznych jedincov 

nevyhnutná na udržanie alebo zvýšenie BVE, ako aj zvýšenie celkovej energetickej potreby. 

Rozdiely v hodnote BVE u jedincov s podobným telesným zložením a zastúpením FFM 

môžu byť vysvetlené rôznou veľkosťou orgánov, ktoré sú metabolicky vysoko aktívne. 

Približne polovicu FFM predstavuje svalová hmota (kostrová svalovina), ktorá sa na BVE 

podieľa približne 20 %. Naopak, pečeň a mozog predstavujú menej ako 5 % z celkovej hmoty 

tela, na BVE sa však podieľajú až 40 % (23). 

Podobne ako v prípade pomeru WHR, ktorý je ukazovateľom distribúcie tuku na rozdiel 

od BMI, aj percentuálny podiel telesného tuku malo v rizikovom rozpätí 10,1 % osôb, a to 

viac žien ako mužov (11,6 % verzus 5 %) (tab. 13). 

 
Tab. 13. Telesný tuk (%) 

Hodnotenie Telesný tuk (%) 
Ženy Muži Spolu 

n (%) n (%) n (%) 

Bez rizika Ženy ≤ 29; Muži ≤ 19 61 88,4 19 95,0 80 89,9 

Riziko Ženy > 29; Muži > 19 8 11,6 1 5,0 9 10,1 

 

V rámci fyziologických hodnôt obsahuje mužské telo 60 % a ženské telo 55 % vody. U 

obézneho jedinca je množstvo vody okolo 50 %. Svalová hmota je z hľadiska zloženia 

rôznorodejšia ako tuková. Muži majú všeobecne väčšie zastúpenie vody (24). 

Štúdia (22) pozorovala významnú koreláciu medzi BVE a celkovou telesnou vodou 

a uvádza, že dehydratácia môže znížiť BVE a môže viesť k zníženiu fyzickej výkonnosti. 

Autori Park a Park (25) zistili významnú pozitívnu koreláciu BVE s extracelulárnou aj 

intracelulárnou vodou u 717 žien. 

 
Tab. 14. Telesná voda  

Parameter Celková telesná voda (l) Celková telesná voda (%) 

Hodnota Nameraná Norm. MIN Norm. MAX Nameraná Norm. MIN Norm. MAX 

ženy  33,1 ± 4,1 30,8 ± 5,8 37,0 ± 6,9 54,6 ± 4,8 50,0 ± 0,0 60,0 ± 0,0 

muži 51,1 ± 6,6 46,5 ± 7,6 55,1 ± 8,7 60,9 ± 4,2 55,0 ± 0,0 65,0 ± 0,0 

spolu 37,1 ± 8,9 34,3 ± 9,0 41,1 ± 10,5 56,0 ± 5,4 51,1 ± 2,1 61,1 ± 2,1 

Parameter Extracelulárna voda Intracelulárna voda 

Hodnota Nameraná (l) Nameraná 

(%) 

Normálna 

(%) 

Nameraná 

(l) 

Nameraná 

(%) 

Normálna 

(%) 

ženy  15,4 ± 1,8 25,3 ± 2,0 20,0 ± 0,0 17,6 ± 3,0 28,5 ± 2,7 30,0 ± 0,0 

muži 20,9 ± 2,6 25,0 ± 1,7 26,0 ± 0,0 29,4 ± 3,8 35,0 ± 2,2 33,8 ± 0,9 

spolu 16,7 ± 3,0 25,2 ± 1,9 21,3 ± 2,5 20,2 ± 5,9 30,0 ± 3,8 30,9 ± 1,6 

 

Podiel extracelulárnej vody (%) je v našom súbore priemerne vyšší ako hodnota normy 

poskytnutá z výstupov meraní probandov, a to u žien, ako aj v celom súbore probandov, zatiaľ 

čo u mužov bol priemerný % podiel nižší ako hodnota normy (tab. 14).  

Pri intracelulárnej vode je situácia opačná: podiel intracelulárnej vody (%) je v priemere 

nižší ako hodnota normy poskytnutá z výstupov meraní probandov, a to u žien, ako aj v celom 
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vyšetrovanom súbore probandov, zatiaľ čo u mužov bol priemerný % podiel vyšší ako 

hodnota normy.  

Nutričný index je v priemere vyšší ako hodnota normy poskytnutá z výstupov meraní 

probandov, a to u žien, ako aj v celom súbore probandov, zatiaľ čo u mužov bol priemerný 

nutričný index rovnaký ako hodnota normy (tab. 15).  

 

Tab. 15. Parametre z merania Bodystatom  

Parameter 
Nutričný index ECW/ 

hmotnosť 

ICW/ 

hmotnosť Nameraná hodnota Normálna hodnota 

ženy  0,5 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,3 ± 0,0 0,3 ± 0,0 

muži 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,4 ± 0,0 

spolu 0,5 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,3 ± 0,0 0,3 ± 0,0 

ECW – extracelulárna voda (extracellular water), ICW – intracelulárna voda (intracellular water) 

 

U probandov sme determinovali aj stupeň ich pohybovej aktivity v rámci merania telesnej 

kompozície prístrojom Bodystat (tab. 1, 4 – 5). V súbore sme zistili stupeň aktivity od 1 do 5 

(tab. 5), pričom priemerný stupeň aktivity zodpovedal u žien strednému stupňu aktivity (= 3), 

zatiaľ čo u mužov ako aj v celom súbore spolu bola zistená priemerná hodnota stupňa aktivity 

vyššia ako stredný stupeň (u mužov stupeň 3,5; v celom súbore stupeň 3,1, čo je v oboch 

prípadoch viac ako 3,0, t. j. stredná hodnota, tab. 1, 4). V prípade najfrekventovanejších 

dvoch kategórií (so stupňom aktivity 3 a 4) neboli štatisticky významné rozdiely v zastúpení 

žien a mužov (p  0,05; tab. 4).  

Sekcia 3: Telesná kompozícia a antropometrické parametre vo vzťahu k bazálnemu 

výdaju energie  

Telesná kompozícia má vplyv na BVE (22). Vybrané parametre telesnej kompozície 

a antropometrických parametrov sme zhodnotili vo vzťahu k bazálnemu výdaju energie. 

Zistili sme priemerné hodnoty BVE v jednotlivých kategóriách probandov podľa 

prítomnosti/neprítomnosti rizikových hodnôt troch parametrov: BMI, WHR, telesný tuk (%), 

pričom sme rovnaký trend pozorovali v skupine žien aj mužov (tab. 16).  

 

Tab. 16. BMI (index telesnej hmotnosti), WHR, telesný tuk (%) vo vzťahu k BVE (kJ za deň) 

Hodnotenie BMI (kg/m2) 

BVE z metódy A BVE z metódy J 

Ženy Muži Ženy Muži 

Bez rizika Ženy ≤ 24; Muži ≤ 25 5848,2 ± 256,1 7515,6 ± 668,5 6354,7 ± 430,1 8234,0 ± 1199,7 

Riziko Ženy ˃ 24; Muži ˃ 25 6551,1 ± 568,1 8652,6 ± 615,3 7198,5 ± 643,5 9806,6 ± 810,0 

Hodnotenie WHR Ženy Muži Ženy Muži 

Bez rizika Ženy < 0,9; Muži: < 1 5899,6 ± 300,7 8176,3 ± 773,6 6433,7 ± 469,0 9191,6 ± 1205,9 

Riziko Ženy ≥ 0,9; Muži ≥ 1* 6546,1 ± 674,0 9743,3 ± 0  7117,9 ± 823,8 10486,44 ± 0 

Hodnotenie Telesný tuk (%) Ženy Muži Ženy Muži 

Bez rizika Ženy ≤ 29; Muži ≤ 19 5895,9 ± 272,2 8253,7 ± 853,3 6436,9 ± 461,7 9267,7 ± 1240,8 

Riziko Ženy > 29; Muži > 19* 6977,8 ± 549,4  8273,4 ± 0  7521,4 ± 762,7 9037,2 ± 0 

BMI – index telesnej hmotnosti), WHR – pomer obvod pása k obvodu bokom, BVE – bazálny výdaj energie (kJ 

za deň); *(n = 1) 
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V prípade všetkých troch vyšetrovaných parametrov boli priemerné hodnoty BVE v 

skupine žien aj mužov vyššie v kategórii hodnôt, ktoré predstavovali rizikové hodnoty 

vzhľadom na zdravie a prevenciu chorôb či ich komplikácií, avšak s výnimkou jednej 

kategórie (obsah telesného tuku), kde do rizikovej skupiny patril len jeden muž. Uvedené sme 

pozorovali v prípade hodnôt BVE získaných z metodiky A, ako aj z metodiky J. Pri 

vyhodnotení hodnôt BVE z metodiky A (z Harris-Benedictových rovníc) sme zistili u žien aj 

u mužov nižšie BVE pri hodnotách parametrov: BMI, WHR, ako aj % telesného tuku v pásme 

bez rizika. Naopak, pozorovali sme vyššie BVE pri hodnotách všetkých troch parametrov v 

pásme rizika. Podobnú situáciu (trend vyššieho BVE pri rizikových hodnotách v prípade 

BMI, WHR, ako aj % tuku) sme zaznamenali aj pri metóde J s jednou výnimkou: v jednom 

prípade muža s rizikovou hodnotou % telesného tuku nebol BVE vyšší v porovnaní s 

kategóriou mužov s nižšími hodnotami % tuku (bez rizika).  

 

Záver 

Analyzovali sme bazálny výdaj energie v skupine dospelých probandov s použitím 

rôznych metód stanovenia a jednotlivé metódy sme navzájom porovnali. Bazálny výdaj 

energie sme zhodnotili aj vo vzťahu k telesnej kompozícii probandov. 

Najnižšie hodnoty bazálneho výdaja energie sme v priemere zistili použitím Owenových 

rovníc (metódy F) 5 624,6 kJ/deň a najvyššie pri meraní telesnej kompozície (metódy J) 

7 167,9 kJ/deň. Z porovnania bazálneho výdaja energie z Harris-Benedictových rovníc 

(metódy A) s hodnotami z ostatných metód vyplýva, že najmenej sa od Harris-Benedictových 

rovníc (metódy A) odlišovali stanovenia z Harris-Benedictových tabuliek (metódy C) 

priemerne o 20,1 kJ/deň. Najviac sa od Harris-Benedictových rovníc odlišovali Owenove 

rovnice (metóda F), priemerne o 898,6 kJ/deň. Porovnaním rozdielov sme potvrdili štatistickú 

významnosť (p < 0,01). Hodnoty BVE z použitia dvoch metód – metódy F (Owenove 

rovnice), ako aj metódy J (z použitia Bodystatu) boli signifikantne odlišné od hodnôt z 

ostatných metód (p < 0,001; p < 0,01). Percentuálny podiel telesného tuku malo v rizikovom 

pásme 10,1 % osôb, a to viac žien ako mužov (11,6 % verzus 5 %; p  0,05).  

Pri hodnotení bazálneho výdaja energie vo vzťahu k antropometrickým parametrom 

a telesnej kompozícii sme zistili, že pri vyšších, resp. rizikových hodnotách indexu telesnej 

hmotnosti, pomeru telesného pása a bokov (WHR) a % telesného tuku, boli vyššie aj hodnoty 

bazálneho výdaja energie.  

Získané poznatky zo stanovovania a hodnotenia bazálneho výdaja energie je vhodné 

zohľadniť pri výbere konkrétnej metódy používanej v praxi. Prínosné bude ďalšie skúmanie 

a zhodnotenie metód na stanovenie bazálneho výdaja energie a ich porovnanie, ako aj 

overenie metód v rôznych populačných skupinách podľa pohlavia, zloženia tela, prípadne 

ďalších charakteristík. 
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Počas obdobia adolescencie je mladý človek vystavený pôsobeniu rôznych faktorov 

ţivotného prostredia, ktoré môţu pozitívne, ale aj negatívne formovať jeho postoj 

k vlastnému zdraviu. Nesprávny ţivotný štýl, najmä nevhodné stravovacie návyky 

a nedostatok pohybovej aktivity, môţu negatívne ovplyvniť zdravotný stav a spôsobiť skorší 

nástup chronických neinfekčných ochorení uţ v mladom veku (1, 2, 3). Jedným z 

najaktuálnejších problémov je stúpajúci aţ epidemický výskyt detskej nadhmotnosti a obezity, 

ktorá často pretrváva aţ do dospelosti (4). V súčasnosti postihuje takmer dve miliardy 

dospelých a pribliţne 340 miliónov detí a adolescentov (5).  

Prostredie, v ktorom mladý človek vyrastá, je dôleţitým faktorom pri vytváraní postojov 

a názorov. Kľúčovú úlohu zohráva rodina, resp. ţivotný štýl rodičov. Mnohé štúdie poukázali 

na signifikantný vplyv rodičovských faktorov na stravovací reţim, pohybové aktivity a 

trávenie voľného času u detí (6, 7, 8). Preferencia jedál a stravovacie návyky sú do veľkej 

miery odrazom stravovacieho reţimu rodiny. Pohybovo aktívni rodičia motivujú svoje deti 

k pravidelnej fyzickej aktivite, prípadne športujú s nimi, čím pozitívne vplývajú na budovanie 

zdravého ţivotného štýlu. Vzdelanie rodičov je tieţ silným faktorom pôsobiacim na 

upevňovanie zdravých návykov. Mnohé štúdie ukázali pozitívny vplyv vyššieho vzdelania 

matiek aj otcov na zdravotný stav a ukazovatele ţivotného štýlu detí (9, 10, 11). 

Cieľom štúdie bolo zistiť prevalenciu vybraných ukazovateľov ţivotného štýlu v súbore 

adolescentov a ich rodičov a sledovať asociácie medzi týmito faktormi. 
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Súbor a metódy 

Prezentovaná štúdia je súčasťou štúdie YABS (The Youth and Parents Risk Factor 

Behavior Survey in Slovakia), ktorej cieľom je zistiť dopad behaviorálnych a 

socioekonomických faktorov na zdravie adolescentov na Slovensku. Podkladom pre YABS 

boli projekty BRFSS (The Behavioral Risk Factor Surveillance System) a YRBSS (The Youth 

Risk Behavior Surveillance System) navrhnutých CDC (Center for Disease Control) v Atlante 

(12, 13).  

 Súbor pozostával z 524 študentov (199 chlapcov a 323 dievčat) navštevujúcich stredné 

školy v Bratislave, vo vekovej skupine 15 – 20 rokov, a ich rodičov v počte 699 (392 matiek a 

307 otcov). Metodika bola zaloţená na dotazníkovom hodnotení, ktoré boli distribuované 798 

študentom a 1 586 rodičom so 64 % resp. 46 % návratnosťou. Dotazníky boli anonymné, 

štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a 

Univerzitnej nemocnice v Bratislave. 

Na štatistické spracovanie sme pouţili SPSS software, verziu 25. Výsledky sme 

spracovali pouţitím metód deskriptívnej štatistiky, na hodnotenie vzťahov medzi 

kategorickými premennými sme vyuţili kontingenčné tabuľky a chí-kvadrátový test. 

Signifikantnú významnosť sme stanovili na hladine α < 0,05. 

 

Výsledky 

Vybrané ukazovatele ţivotného štýlu študentov sú znázornené v tab. 1. Signifikantné 

rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme zistili pri kategórii BMI, kde v porovnaní 

s dievčatami mali chlapci významne vyšší výskyt nadhmotnosti aţ obezity (29,7 % vs. 

11,3 %; p < 0,001), vo významne vyššom počte sa vyhýbali obedom v školskej jedálni 

(73,7 % vs. 67,6 %; p < 0,05), častejšie konzumovali sladené nápoje (38,5 % vs. 20,3 %; p < 

0,001) a trávili pri televízií viac ako 3 hodiny týţdenne (12 % vs. 7 %; p = 0,05). Naopak, 

chlapci sa vo významne vyššom počte zúčastňovali mimoškolských športových aktivít 

v porovnaní s dievčatami (72,1 % vs. 57,5 %; p < 0,01). 

V tab. 2 a 3 sú uvedené asociácie vybraných ukazovateľov ţivotného štýlu rodičov a ich 

detí. Rodičia, ktorí sa nachádzali v kategórii nadhmotnosti a obezity, mali vo významne 

vyššom počte deti s nadhmotnosťou a obezitou (23,3 % vs. 11,6 %; p < 0,01 u matiek a 

19,0 % vs. 8,9 %; p < 0,05 u otcov). Zistili sme aj významne vyšší výskyt študentov 

tráviacich viac ako 3 hodiny denne pri PC (počas týţdňa) u rodičov s BMI v kategórii 

nadhmotnosti a obezity (65,9 % vs. 54,2 %; p < 0,05 u matiek a 62,3 % vs. 50 %; p = 0,05 u 

otcov). Matky, ktoré sa vyhýbali športu, mali vo významne vyššom počte študentov, ktorí 

vynechávali raňajky (60,3 % vs. 50,0 %; p < 0,05), vyhýbali sa telesnej výchove (25,6 % vs. 

15,1 %; p < 0,05) a nešportovali (41,5 % vs. 22,4 %; p < 0,001). U matiek s nízkym 

vzdelaním sme sledovali častejšie vynechávanie raňajok (70,0 % vs. 45,1%; p < 0,01), 

obedovanie mimo školskej jedálne (78,6 % vs. 51,1 % ; p < 0,001) a absenciu športovania 

u študentov (52,1 % vs. 25,4 %; p < 0,001) (tab. 2).  
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Tab. 1. Ukazovatele ţivotného štýlu v súbore študentov 

    Spolu Chlapci Dievčatá   

    N % N % N % p 

BMI 

norma 403 81,6 135 70,3 268 88,7 

< 0,001 nadhmotnosť a 

obezita 
91 18,4 57 29,7 34 11,3 

Raňajky 
pravidelné 213 42,0 81 42,0 132 42,3 

n.s. 
nepravidelné 294 58,0 112 58,0 180 57,7 

Obed v školskej 

jedálni 

pravidelne 151 29,9 50 26,3 101 32,4 
< 0,05 

vyhýbanie sa 353 70,1 140 73,7 211 67,6 

Večerné jedenie 
nie 289 57,3 107 56,9 181 57,5 

n.s. 
áno 215 42,7 81 43,1 134 42,5 

Konzumácia 

sladených 

nápojov 

denne 111 26,5 55 38,4 56 20,3 

< 0,001 týţdenne 241 57,5 49 34,3 90 32,6 

občas/vôbec 67 16,0 39 27,3 130 47,1 

Účasť na 

telesnej výchove 

pravidelne 396 77,8 153 79,7 241 76,5 
n.s. 

vyhýbanie sa 113 22,2 39 20,3 74 23,5 

Mimoškolské 

športové aktivity 

áno 318 63,1 137 72,1 180 57,5 
< 0,01 

nie 186 36,9 53 27,9 133 42,5 

Pozeranie TV 

(Po-Pi) 

< 3 hod/denne 462 91,1 168 88,0 292 93,0 
0,05 

≥ 3 hod/denne 45 8,9 23 12,0 22 7,0 

Pozeranie TV 

(So-Ne) 

< 3 hod/denne 371 73,8 141 74,6 228 73,1 
n.s. 

≥ 3 hod/denne 132 26,2 48 25,4 84 26,9 

Pouţívanie PC 

(Po-Pi) 

< 3 hod/denne 205 40,3 80 42,1 123 38,9 
n.s. 

≥ 3 hod/denne 303 59,7 110 57,9 193 61,1 

Pouţívanie PC 

(So-Ne) 

< 3 hod/denne 139 27,9 43 23,5 95 30,4 
n.s. 

≥ 3 hod/denne 359 72,1 140 76,5 218 69,6 

N – počet; p – p hodnota; n.s. – non significant; po-pi – pondelok aţ piatok; so-ne – víkendové dni 

 

Otcovia, ktorí nešportovali, mali (na hranici významnosti) vyšší počet detí, ktoré 

vynechávali raňajky (60,8 % vs. 49,7 %; p = 0,05), absentovali na telesnej výchove (24,8 % 

vs. 16,1 %; p = 0,05) a vo významne vyššom počte sa vyhýbali športovým aktivitám (46,5 % 

vs. 26,4 %; p < 0,001). Niţšie vzdelanie otcov bolo asociované s častejším výskytom absencií 

na telesnej výchove (29,7 % vs. 11,5 %; p < 0,01) a dlhším časom stráveným pri televízii 

(počas víkendu) (34,4 % vs. 19,4 %; p < 0,05) v porovnaní s otcami s vysokoškolským 

vzdelaním (tab. 3). 

 

Diskusia 

V súbore adolescentov sme zistili viaceré negatívne ukazovatele ţivotného štýlu, 

z ktorých najvýraznejšie sú nepravidelné stravovanie a prevaha sedavých aktivít. Mnohé 

štúdie poukázali na sedavý spôsob ţivota dnešných adolescentov (14, 15, 16). Podľa štúdie 

HBSC sa voľnočasovým športovým aktivitám venuje iba 55 % chlapcov a 36 % dievčat vo 

veku 15 rokov. Záujem o športové aktivity s vekom klesá najmä u dievčat (16).  

Viaceré štúdie potvrdili spojitosť výskytu nadhmotnosti a obezity u detí s prítomnosťou 

nadhmotnosti a obezity u ich rodičov (7, 14). V štúdii Rimárovej et al. (17) bola prítomnosť 

obezity u matky asociovaná s vyššou hmotnosťou dieťaťa. Nadhmotnosť a obezita rodičov 

ovplyvňuje stravovacie návyky, spôsobuje prevahu sedavých aktivít a nezáujem o šport. 
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Tab. 2. Ukazovatele ţivotného štýlu študentov vs. vybrané ukazovatele matiek 

Ukazovatele 

študentov 

BMI Športovanie vo voľnom čase  Vzdelanie 

Norma 

(N = 231) 

Nadhmotnosť/ 

obezita  

(N = 127) 

 

 

Áno  

(N = 170) 

Nie  

(N = 209) 

 

 

Bez maturity 

(N = 71) 

Maturita  

(N = 182) 

Vysoká škola 

(N = 138) 

 

 

N % N % p  N % N % p N % N % N % p 

Nadhmotnosť/ 

obezita 
26 11,6 28 23,3 < 0,01 21 12,7 35 17,8 n.s. 13 19,1 24 13,6 21 16,2 n.s. 

Nepravidelné 

raňajky 
121 54,5 70 56,0 n.s. 83 50,0 123 60,3 < 0,05 49 70,0 102 57,6 60 45,1 < 0,01 

Denná konzumácia 

sladených nápojov 
55 27,6 28 24,3 n.s. 41 26,8 46 25,7 n.s. 22 36,1 34 22,2 31 24,6 n.s. 

Večerné jedenie 103 46,0 52 43,0 n.s. 89 53,6 79 39,1 n.s. 20 29,4 81 46,3 70 51,9 n.s. 

Obed mimo 

školskej jedálne 
150 66,4 81 66,4 n.s. 104 61,9 142 70,6 n.s. 55 78,6 130 74,7 69 51,1 < 0,001 

Absencia telesnej 

výchovy 
50 22,3 24 19,0 n.s. 25 15,1 53 25,6 < 0,05 20 28,2 39 22,2 21 15,4 n.s. 

Absencia 

športovania 
76 34,1 43 34,7 n.s. 37 22,4 85 41,5 < 0,001 37 52,1 56 32,0 34 25,4 < 0,001 

Viac ako 3 hodiny 

pri PC (Po-Pi) 
122 54,2 83 65,9 < 0,05 96 57,5 121 58,5 n.s. 43 60,6 106 59,9 75 55,1 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri PC (So-Ne) 
157 71,0 95 76,0 n.s. 123 74,1 145 71,4 n.s. 50 70,4 130 74,7 93 69,4 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri TV (Po-Pi) 
17 7,6 14 11,1 n.s. 19 11,3 16 7,8 n.s. 6 8,5 16 9,1 13 9,5 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 
pri TV (So-Ne) 

63 28,3 36 28,6 n.s. 51 30,5 54 26,3 n.s. 18 25,4 53 30,3 36 26,5 n.s. 

N – počet; p – p hodnota; n.s. – non significant; po-pi – pondelok aţ piatok; so-ne – víkendové dni 
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Tab. 3. Ukazovatele ţivotného štýlu študentov vs. vybrané ukazovatele otcov 

Ukazovatele 

študentov 

BMI Športovanie vo voľnom čase  Vzdelanie 

Norma  

(N = 231) 

Nadhmotnosť/ 

obezita  

(N = 127) 

 

 

Áno  

(N = 170) 

Nie  

(N = 209) 

 

 

Bez maturity 

(N = 71) 

Maturita  

(N = 182) 

Vysoká škola 

(N = 138) 
 

N % N % p N % N % p  N % N % N % p  

Nadhmotnosť/ 

obezita 
7 8,9 38 19,0 < 0,05 20 13,8 25 17,7 n.s. 21 23,3 13 12,1 12 12,9 n.s. 

Nepravidelné 

raňajky 
40 51,9 112 55,4 n.s. 73 49,7 87 60,8 0,05 52 58,4 62 58,5 48 48,5 n.s. 

Denná konzumácia 

sladených nápojov 
20 29,9 45 24,1 n.s. 36 25,9 35 27,8 n.s. 27 36,0 24 23,8 22 24,2 n.s. 

Večerné jedenie 26 33,8 96 47,8 n.s. 74 50,0 53 37,6 n.s. 36 41,4 43 39,4 47 48,5 n.s. 

Obed mimo 

školskej jedálne 
51 65,4 132 65,3 n.s. 92 62,6 99 69,2 n.s. 67 76,1 73 67,0 53 54,6 n.s. 

Absencia telesnej 

výchovy 
18 23,1 38 18,5 n.s. 24 16,1 36 24,8 0,05 27 29,7 22 19,8 11 11,5 < 0,01 

Absencia 
športovania 

29 37,2 72 35,5 n.s. 39 26,4 67 46,5 < 0,001 40 44,9 36 32,4 32 33,3 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri PC (Po-Pi) 
39 50,0 127 62,3 0,05 89 59,7 88 60,7 n.s. 54 59,3 70 64,2 53 54,6 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri PC (So-Ne) 
54 68,4 151 75,5 n.s. 113 76,9 99 68,8 n.s. 67 73,6 75 70,8 72 74,2 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri TV (Po-Pi) 
6 7,6 19 9,3 n.s. 13 8,7 13 9,0 n.s. 10 11,1 8 7,3 7 7,1 n.s. 

Viac ako 3 hodiny 

pri TV (So-Ne) 
20 25,3 60 29,7 n.s. 41 27,5 44 30,6 n.s. 31 34,4 35 32,4 19 19,4 < 0,05 

N – počet; p – p hodnota; n.s. – non significant; po-pi – pondelok aţ piatok; so-ne – víkendové dni 
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V našej štúdii sme zistili významne vyšší výskyt nadhmotnosti a obezity u adolescentov, 

ktorých rodičia mali zvýšenú hmotnosť aţ obezitu. U týchto študentov sme pozorovali aj dlhší 

čas strávený pri PC v porovnaní so študentmi, ktorých rodičia mali normálnu hmotnosť. 

Fyzická inaktivita rodičov úzko asociuje s nedostatkom pohybových aktivít u ich detí. 

Fyzicky aktívni rodičia motivujú deti k športu, sú tzv. modelom pre vybudovanie vzťahu 

k pohybovým aktivitám ich detí (18, 19, 20). V štúdii Xu et al. (21) bol vplyv pohybovo 

aktívnych rodičov na ţivotný štýl detí výraznejší u dievčat ako u chlapcov. Vysvetľovali si to 

väčšou samostatnosťou chlapcov a silnejším putom dievčat k rodičom. Absencia športovania 

u matiek aj otcov sa v našom súbore prejavila na významne vyššom výskyte vynechávania 

raňajok, častejšej neúčasti na telesnej výchove a nedostatku pohybových aktivít u študentov. 

Vzdelanie rodičov je dôleţitým faktorom pre vývoj dieťaťa. Štúdie ukazujú, ţe rodiny 

s vyššou úrovňou vzdelania mali niţší výskyt kardiometabolických ochorení u potomkov 

v porovnaní s rodinami s niţším vzdelaním (9, 10, 22). Aj v štúdii Hirošovej et al. (10) 

potvrdili priaznivý vplyv vzdelania rodičov na kardiometabolické parametre a stravovacie 

návyky adolescentov. Rodičia s vyšším vzdelaním mali potomkov, ktorí vo významne niţšej 

miere konzumovali vypráţané jedlá, sladené nápoje, a naopak, uprednostňovali konzumáciu 

mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a čistej vody. Vzdelanie rodičov je podľa niektorých 

autorov výraznejším faktorom ako socioekonomické pozadie rodiny (9, 23), keďţe vplýva na 

uvedomenie si dôleţitosti ochrany vlastného zdravia a prispieva k vybudovaniu správnych 

stravovacích návykov a motivácie k športovým aktivitám. Rodiny s nízkym vzdelaním majú 

často aj niţší príjem a nepriaznivejší socioekonomický status (22, 23). V našom súbore matiek 

s niţším vzdelaním sa vyskytovalo častejšie vynechávanie raňajok, obedovanie mimo školskej 

jedálne a absencia športovania u ich detí. Otcovia s niţším vzdelaním mali vo významne 

vyššom počte deti, ktoré mali časté absencie na telesnej výchove a trávili viac ako 3 hodiny 

denne pri televízii. 

  

Záver 

Zistili sme viaceré rizikové faktory v ţivotnom štýle adolescentov, ako je časté 

vynechávanie raňajok, obedovanie mimo školskej jedálne, častá konzumácia sladených 

nápojov, nezáujem o šport a prevaha sedavých aktivít. Z rodičovských faktorov sme potvrdili 

vplyv zvýšenej hmotnosti rodičov na častejší výskyt nadhmotnosti a obezity u detí. 

Nedostatok športových aktivít, ako aj nepravidelné stravovanie študentov sa častejšie 

vyskytovalo u rodičov, ktorí nešportovali. Potvrdili sme aj pozitívny vplyv vyššieho vzdelania 

rodičov na pravidelnosť stravovania a pohybové aktivity študentov.  

Výsledky štúdie YABS sa vyuţijú pri na tvorbe preventívnych opatrení zameraných na 

ochranu a podporu zdravia detí a mládeţe. Zároveň by mali slúţiť na zvýšenie informovanosti 

o zdravotných komplikáciách spojených s nesprávnym ţivotným štýlom mladých ľudí. 

Upevňovanie zdravia detí a mládeţe by malo byť prioritou pre odbornú verejnosť, ako aj pre 

ich pedagógov a rodičov. 
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Kofeín je metylxantínový alkaloid rastlinného pôvodu, štrukturálne podobný adenozínu, 

ktorý pôsobí primárne ako antagonista adenozínových receptorov, predovšetkým v 

centrálnom nervovom systéme. Týmto spôsobom nepriamo uľahčujú prenos nervových 

impulzov v mozgu, srdci a obličkách (1, 2). V súčasnosti sa kofeín povaţuje za najčastejšie 

pouţívaný stimulant centrálnej nervovej sústavy, ktorý má fyziologické a farmakologické 

účinky na kardiovaskulárny systém, renálnu sústavu či hladké svalstvo. Taktieţ významne 

ovplyvňuje náladu, pamäť, bdelosť a s nimi aj fyzický výkon a kognitívne funkcie (3). Okrem 

povzbudivých účinkov kofeín tieţ mierne zvyšuje produkciu moču, vo vyšších dávkach môţe 

stimulovať sekréciu ţalúdočnej kyseliny, čo pôsobí dráţdivo na sliznicu ţalúdka. Jeho vysoké 

dávky môţu spôsobovať viacero neţiaducich účinkov ako zmätenosť či dezorientáciu a môţu 

mať za následok prejavy agresivity (2). 

Hoci je uţívanie kofeínu, najmä vo forme nápojov (čaju, kávy, čokolády), súčasťou 

kultúrnych tradícií viacerých národov, po prvýkrát bol kofeín izolovaný ako aktívna zloţka 

stimulačného efektu kávy v roku 1819 nemeckým chemikom Rungom, prvá umelá syntéza 

kofeínu sa datuje do roku 1895 (4). S príchodom spoločností Coca-Cola, Pepsi-Cola sa 

objavili ďalšie nápoje s obsahom kofeínu propagované ako masový osvieţujúci nápoj. Trh s 

kolovými nápojmi prudko vzrástol počas druhej polovice 20. storočia. Zvýšenie ich popularity 

inšpirovalo vznik energy drinkov, ktoré sa stali veľmi obľúbenými (5). 

Dnes je kofeín najviac pouţívaným psychostimulantom na svete. Odhaduje sa, ţe 

pribliţne 80 % populácie konzumuje kofeín kaţdý deň, v Spojených štátoch aţ 90 % (5). 

K najčastejším spôsobom uţívania kofeínu ešte stále patrí káva a čaj, a to aj napriek 

zvýšenému trendu konzumácie kolových a energetických drinkov (6). 

V určitých populačných skupinách, medzi ktoré zaraďujeme deti a adolescentov, tehotné 

a dojčiace ţeny, je pri konzumácii kofeínu potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. V širšom 

spektre však ide o látku, ktorá je pre zdravie jedinca pomerne neškodná. Treba však brať do 

úvahy aj to, ţe kofeín sa zaraďuje medzi návykové látky a ţe jeho častá konzumácia vedie 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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k zvýšenej tolerancii a závislosti, ktoré môţu pri jeho vysadení spôsobiť rozvoj abstinenčných 

príznakov. Tieto sa môţu prejaviť poruchou pozornosti a sústredenia, malátnosťou, únavou či 

bolesťami hlavy (4, 7). 

Podľa celosvetových štatistík má spotreba kávy vzostupný trend, ročne stúpa v priemere o 

1,2 %. V poradí štátov s najvyššou spotrebou kávy sú na čele prevaţne európske štáty. 

Najväčší konzumenti sú tradične obyvatelia severských krajín, ich spotreba kávy na osobu 

ročne prevyšuje 10 kg. Napríklad Fínsko spotrebuje priemerne cca 12 kg kávy na osobu za 

rok. Veľmi silnými konzumentmi kávy po škandinávskych krajinách (Nórsko, Švédsko) je aj 

Švajčiarsko s priemerom 7,6 kg na osobu a Nemecko 6,5 kg kávy na osobu/ročne (8). 

Aj na Slovensku rastie obľuba konzumácie a spotreba kávy. Pri porovnaní spotrebných 

údajov za roky 1993 (1,6 kg kávy/osobu za rok) a 2016 (2,9 kg kávy/osobu za rok) vidíme, ţe 

nárast je viac ako 80 % (9). V absolútnom mnoţstve to znamená, ţe v roku 2016 sa 

spotrebovalo na Slovensku 13 680 t kávy. Podľa štúdie medzinárodnej inštitúcie Euromonitor 

(10) vypije priemerný Slovák 1,2 šálky kávy za deň. Na porovnanie, priemerný Fín vypije za 

deň 2,5 šálky kávy. 

Cieľom našej práce bolo získať informácie ohľadom konzumácie kávy, resp. ďalších 

kofeínových nápojov v populácii, najmä medzi mladými ľuďmi. Zaujímali nás aj názory ľudí 

na konzumáciu kofeínových nápojov a ich vedomosti o zdravotných rizikách a benefitoch 

kofeínu. Osobitne sme sa zamerali na posúdenie úrovne nutričnej gramotnosti vo vzťahu 

k vzdelaniu našich respondentov.  

 

Metodika a vyšetrený súbor 

V čase november 2018 aţ február 2019 sme pomocou sluţby survio (11) na sociálnych 

sieťach zverejnili anonymný dotazník pod názvom: Kofeín a jeho význam vo výţive človeka, 

ktorý mohli vyplniť dobrovoľní respondenti, ale v prvom rade bol zacielený na študentov 

medicíny. Dotazník obsahoval 22 otázok a vyplnilo ho 166 respondentov, z toho bolo 29 

(17,5 %) muţov a 137 (82,5 %) ţien. Priemerný vek respondentov bol 29,8 ± 8,8 roka (min. 

17 a max. 62 rokov). 

Získané informácie z vyplnených dotazníkov sme konvertovali do excelovej databázy, 

odpovede na otázky sme vzostupne obodovali (čím častejšie konzumuje, tým viac bodov 

získa). Podobne sme postupovali aj pri vedomostných otázkach o význame a účinkoch 

kofeínu. Kaţdá správna odpoveď zvýšila bodový zisk respondenta.  

Pri posudzovaní rozdielov medzi skupinami respondentov (muţi vs. ţeny; lekári/medici 

vs. laici) sme pouţili deskriptívnu štatistiku. Na štatistické spracovanie sme pouţili PC 

programy Microsoft Office Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2018).  

 

Výsledky a diskusia 

Pri hodnotení ţivotného štýlu našich respondentov sme evidovali výskyt viacerých 

rizikových faktorov: fajčenie priznala takmer štvrtina (22,9 %) respondentov, 26 % nešportuje 

https://www.euromonitor.com/coffee-in-slovakia/report
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vôbec a 28,9 % len minimálne, výskyt častejších stresových situácií v súvislosti so 

zamestnaním alebo štúdiom uviedlo 41,6 % respondentov. V otázke stravovania sa potvrdilo, 

ţe prevaţujúca časť zúčastnených dobrovoľníkov preferuje konvenčný typ výţivy (94,6 %) 

a má záujem o zdravé stravovanie (82,5 %). V tejto súvislosti nás zaujímalo, aké sú postoje 

našich respondentov k problematike nutričného významu kofeínu, jeho vplyvu (benefity vs. 

riziká) na organizmus, resp. na zdravotný stav konzumenta.  

V súvislosti s konzumáciou kávy koluje viacero predsudkov, z ktorých mnohé uţ dnešná 

veda vyvrátila, či uviedla na správnu mieru (12 – 15). Našim respondentom sme poloţili 

niekoľko otázok a zdravotných tvrdení o účinkoch kofeínu. Podľa počtu správnych odpovedí 

sme posudzovali mieru ich nutričnej gramotnosti. Maximálny bodový zisk za všetky správne 

odpovede, ktorý mohol respondent vo vedomostnom teste dosiahnuť, bol 20. Ţiaden z našich 

respondentov nezískal plný počet bodov. Najlepšie individuálne bodové skóre bolo 17 bodov, 

najhoršie 2 body. Priemerný bodový zisk celého súboru bol 10,52 ± 0,22, pričom sme nezistili 

významný rozdiel medzi nutričnou gramotnosťou muţov a ţien.  

Respondenti mali napríklad určiť jednorazovú toxickú dávku kofeínu v mg/kg telesnej 

hmotnosti, pričom sme im ponúkli tri moţnosti na výber. Správnu odpoveď: 20 – 40 mg/kg 

zvolila len tretina respondentov (34,3 %) a nesprávne odpovedalo 65,7 % respondentov. 

Podobné nedostatky vo vedomostiach o kofeíne zistila aj Dreslerová medzi vysokoškolákmi, 

keď nesprávne určilo toxickú dávku kofeínu 61,8 % respondentov zo vzorky 210 študentov 

prevaţne Masarykovej univerzity (16). 

V ďalšej otázke sme do ponuky 27 nápojov a potravín zaradili 6 produktov 

bezkofeínových (ovocný čaj, Fanta, biela čokoláda, mätový čaj, melta a tonik). Respondenti 

z tejto ponuky mali vybrať tie produkty, o ktorých sa domnievajú, ţe neobsahujú ţiadny 

kofeín. Výsledky sú na obr. 1. Správne ako bezkofeínový produkt označilo 70 % 

respondentov ovocný čaj, viac ako polovica respondentov označila Fantu, bielu čokoládu 

a mätový čaj. A naopak, častejšie sa naši respondenti nesprávne domnievali, ţe kofeín 

neobsahuje granko (aţ 63,3 %), kakao (34,9 %), bezkofeínová káva (54,8 %) a čokoláda.  

Následne mali respondenti určiť, ktorý z palety vymenovaných výrobkov (čierny čaj, 

zelený čaj, espresso, instantná káva, horká čokoláda, kolové nápoje, energy drinky) obsahuje 

v rovnakom (100 ml) mnoţstve najviac kofeínu. Správnu odpoveď: espresso vybralo 21,1 % 

respondentov, najčastejšie sa respondenti domnievali (31,3 %), ţe najviac kofeínu obsahujú 

energy drinky. Spolu nesprávne odpovedalo aţ 78,9 % respondentov.  

Najlepšie informácie o znalostiach respondentov ohľadom nutričných účinkov kofeínu 

poskytli odpovede na jednotlivé zdravotné tvrdenia o kofeíne (tab. 1).  

Prevaţujúca väčšina správne označila kofeín ako látku stimulujúcu CNS (75,3 %), 

s vplyvom na kvalitu spánku (87,3 %), ako látku pôsobiacu diureticky (84,3 %), ako aj látku, 

ktorá pri pravidelnom uţívaní vyvoláva zvýšenú toleranciu a závislosť (83,7 %). Riziko 

prijímania kofeínu v detstve správne rozpoznalo a označilo 68,1 % respondentov. U ďalších 

zdravotných tvrdení odpovede respondentov neboli natoľko presvedčivé a zároveň poukázali 

na hlavné medzery v nutričnom vzdelaní respondentov. Len 45 % respondentov správne 
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podporilo tvrdenie, ţe kofeín stimuluje tvorbu tráviacich štiav. Bolesti po vypití kávy 

u niektorých citlivých jedincov súvisia práve s jeho stimuláciou tvorby tráviacich štiav (17). 

 

 

Obr. 1. Percentuálne podiely správnych aj nesprávnych odpovedí respondentov na otázku: Ktoré z uvedených 

výrobkov a nápojov neobsahujú kofeín 

(zelená farba = správna odpoveď; hnedá farba = nesprávna odpoveď) 

 

Tab. 1. Postoje respondentov k zdravotným tvrdeniam o účinkoch kofeínu (výsledky v %) 

Zdravotné tvrdenia 
Respondenti v % 

súhlasím nesúhlasím neviem 

Kofeín stimuluje centrálnu nervovú sústavu 75,3 3,6 21,1 

Zvýšená konzumácia kofeínu môţe vyvolať zvýšenú toleranciu a 

závislosť 
83,7 10,2 6 

Kofeín podporuje tvorbu tráviacich štiav 45,2 19,9 34,9 

Kofeín zvyšuje vylučovanie moču 84,3 7,2 8,4 

Kofeín ovplyvňuje kvalitu spánku 87,3 8,4 4,2 

Kofeín môţe mať kancerogénne účinky 19,9 28,3 51,8 

Pravidelná konzumácia kofeínu zvyšuje krvný tlak 54,2 25,9 19,9 

Kofeín zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi 8,4 41 50,6 

Kofeín má vplyv na zvýšenie výkonu u športovcov 30,1 30,7 39,2 

Pravidelná konzumácia kofeínu je pre deti bezpečná 25,9 68,1 6 

Kofeín je celkom nevhodný pre tehotné a dojčiace ţeny 63,3 24,7 12 

Pravidelná konzumácia vyšších dávok kofeínu vedie k vzniku 

osteoporózy 
18,1 21,1 60,8 
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Polovica našich respondentov sa nesprávne domnieva, ţe kofeín zvyšuje TK (jeden 

z pretrvávajúcich mýtov o kofeíne), hoci vedecké poznatky toto tvrdenie vyvrátili. Výsledky 

výskumov na zdravých ľuďoch s normálnym TK ukázali, ţe kaţdodenná mierna konzumácia 

kávy krvný tlak nezvyšuje. U ľudí nenavyknutých na kofeín po jeho príjme môţe dočasne 

nastať mierny vzostup hodnôt TK, tento účinok je dočasný, pomerne rýchle sa vyvinie 

tolerancia a krvný tlak sa vráti na pôvodnú hodnotu (18, 19).  

Aţ polovica našich respondentov nevedela posúdiť vzťah kofeínu k nádorovým 

ochoreniam (51,8 %). Správny postoj, ţe kofeínu sa pripisujú protektívne protikancerogénne 

účinky, zaujalo len 28,3 %. Ţiadne intervenčné skúšky nepreukázali u ľudí priamy 

kancerogénny účinok kávy. Naopak, v káve bol dokázaný celý rad rôznych látok s 

antioxidačným a protirakoviným účinkom. Niektoré štúdie priznávajú káve rovnaký 

antioxidačný potenciál ako zelenému čaju. Rastlinné fenoly, organické kyseliny, diterpény 

cafestrol a kahweol sú iba niektoré z identifikovaných antioxidantov v káve. Je zaujímavé, ţe 

antioxidačná aktivita kávy sa praţením kávových zŕn zvyšuje. Obsah antioxidantov v káve 

závisí od druhu a spôsobu úpravy kávových zŕn (20, 21). 

Vysoké percento respondentov (60,8 %) nevedelo zaujať postoj k tvrdeniu, ţe vysoké 

dávky kofeínu prispievajú k vzniku osteoporózy. Fenomén negatívnej bilancie vápnika pri 

konzumácii kofeínu je známy, kofeín zniţuje vstrebávanie vápnika z gastrointestinálneho 

traktu. Pri umiernenej konzumácii kávy (1 – 2 šálky kávy denne) a dostatočnom príjme 

vápnika stravou (1 200 – 1 500 mg denne) je toto riziko minimálne. Naša otázka znela, či 

vysoké dávky kofeínu prispievajú k tomuto riziku – správna odpoveď je áno. Vysoké dávky 

kofeínu spolu s nedostatočným príjmom vápnika, nedostatkom pohybu, resp. ďalšími 

faktormi, riziko osteoporózy významne zvyšujú (17, 22).  

Podľa očakávania sa potvrdil významný rozdiel v nutričnej gramotnosti medzi našimi 

respondentmi podľa ich vzdelania (tab. 2). Respondenti, ktorí uviedli medicínske vzdelanie 

(lekári a študenti medicíny) dosiahli štatisticky významne vyšší priemerný počet celkových 

bodov za vedomosti o nutričnom význame kofeínu neţ respondenti bez medicínskeho 

vzdelania (11,98 ± 2,80 vs. 9,85 ± 2,61, p < 0,0001). Úspešnejší boli pri posudzovaní 

zdravotných tvrdení o kofeíne, pri určovaní jednorazovej toxickej dávky kofeínu v mg/kg 

telesnej hmotnosti, v označení bezkofeínových výrobkov, aj pri určení výrobku s najvyšším 

obsahom kofeínu v rovnakom hmotnostnom mnoţstve z ponúknutej palety produktov. Treba 

aj spomenúť, ţe respondentka s najvyšším bodovým ziskom (17 bodov) mala medicínske 

vzdelanie. 

 

Tab. 2. Bodové zisky za vedomosti o kofeíne  

 Bodové zisky za nutričné vedomosti 

Lekári/medici (n = 52) Nelekári (n = 114) p 

Určenie výrobku s najvyšším obsahom kofeínu 0,29 ± 0,46 0,18 ± 0,38 ns 
Jednorazová toxická dávka kofeínu v mg/kg 

telesnej hmotnosti 
0,54 ± 0,50 0,25 ± 0,44 0,0002 

Určenie bezkofeínových produktov 3,71 ± 1,79 2,96 ± 1,77 0,0118 

Pravdivosť tvrdení o kofeíne 7,44 ± 1,49 6,46 ± 1,69 0,0004 

Celkový bodový zisk za vedomosti o kofeíne 11,98 ± 2,80 9,85 ± 2,61 < 0,0001 



208 

 

Pretrvávajúci mýtus, ţe konzumácia kávy škodí zdraviu, bol súčasnou vedou vyvrátený. 

Naopak, dnes je známe, ţe káva obsahuje viacero látok s pozitívnym účinkom na ľudský 

organizmus. Okrem kofeínu s povzbudzujúcimi účinkami sú to najmä antioxidanty, ktoré 

zabraňujú oxidačnému stresu a pôsobia preventívne vo vzťahu ku kardiovaskulárnym, 

metabolickým a nádorovým ochoreniam, Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe (7, 12, 15). 

Z hľadiska výţivy je dôleţitý aj vyšší obsah draslíka a horčíka. Čiastočne aj týmto novým 

poznatkom moţno pripísať celosvetový fenomén súčasnosti – zvyšujúcu sa obľubu a spotrebu 

kávy, ako aj ďalších nápojov s obsahom kofeínu (kolové a energetické nápoje). 

Zisťovali sme aj, ako často naši respondenti konzumujú nápoje a výrobky s obsahom 

kofeínu. Pri všetkých produktoch väčšina respondentov zvolila moţnosť zriedka / nikdy: napr. 

čaj maté (96,4 %), energy drinky (82,5 %) (tab. 3). Pri praţenej mletej káve to bolo 38,6 % 

respondentov. Len o trochu menší bol podiel tých, ktorí uviedli kaţdodennú konzumáciu tejto 

kávy (35,5 %). Ako denne konzumované kofeínové nápoje uvádzali respondenti častejšie aj 

instantnú kávu (33,1 %) a espresso (21,1 %). Pri iných typoch kávy (latte, cappucino), čajoch, 

čokoláde, kolových nápojoch a energy drinkoch bola druhou najviac uvádzanou odpoveďou 

alternatíva 1- aţ 2-krát mesačne.  

 
Tab. 3. Ako často konzumujete výrobky obsahujúce kofeín  

 
Denne 

(%) 

Viackrát 

týždenne 

(%) 

1x týždenne 

(%) 

1-2x mesačne 

(%) 

Zriedka/ 

nikdy 

(%) 

Praţená mletá káva 

(filtrovaná, prekvapkávaná) 
35,5  9,6  6,6  9,6  38,6  

Espresso 21,1  13,9  7,8  15,7  41,6  

Cappucino 2,4  6,6  4,8  19,9  66,3  

Latte 2,4  3,6  6,6  26,5  60,8  

Instantná káva 33,1  8,4  4,8  8,4  45,2  

Iný druh kávy 5,4  2,4  2,4  4,8  84,9  

Zelený čaj 7,2  13,9  15,1  21,1  42,8  

Čierny čaj 7,2  9,0  9,6  21,1  53,0  

Maté 0 0,6  0,6  2,4  96,4  

Kakao 0,6  4,8  8,4  23,5  62,7  

Horká čokoláda 1,2  3,0  12,0  21,1  62,7  

Mliečna čokoláda 1,8  8,4  15,7  21,7  52,4  

Kolové nápoje (Cola, Kofola a 

pod.) 
1,8  6,0  17,5  34,9  39,8  

Energy drinky (Red Bull, 

Semtex a pod.) 
0 4,2  4,8  8,4  82,5  

 

Obľuba „kávičkovania“ na Slovensku sa potvrdila aj v našom prieskume. Všetci 

respondenti uviedli pri niektorom type kávy (praţená mletá káva – filtrovaná, espresso, 

cappucino, latte, instantná káva alebo iný druh kávy), ktoré boli uvedené v našom dotazníku, 

kaţdodennú konzumáciu. Najčastejšie pri obyčajnej zalievanej praţenej mletej alebo 

instantnej káve a espresse. Čo sa týka počtu porcií (šálok) denne, prevaţovali odpovede 1 aţ 2 

porcie, čo je tieţ v súlade s výsledkami Euromonitoru (10). Vyšší počet porcií uvádzali 

respondenti len pri praţenej mletej káve (9,6 %), instantnej káve (6,0 %) a espresse (3,6 %). 
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Pearsonovou korelačnou analýzou sa potvrdil pozitívny vzťah medzi stúpajúcim vekom 

a častejšou konzumáciou praţenej mletej kávy (r = 0,307, p ˂ 0,01), počtom denných porcií 

tejto kávy (r = 0,319, p ˂ 0,01) a aj konzumáciou instantnej kávy. A naopak, negatívny 

korelačný vzťah sme zistili medzi stúpajúcim vekom respondentov a konzumáciou espressa (r 

= -0,151), cappucina (r = -0,278, p ˂ 0,01) a latte (r = -0,159, p ˂ 0,05), kolových nápojov (r = 

-0,099) a energy drinkov (r = -0,236, p ˂ 0,01). 

Aj v našom prieskume sa ukázala výrazná preferencia „nových spôsobov“ prípravy kávy, 

najmä v mladších vekových kategóriách (23). Naopak, starší respondenti uprednostňovali 

u nás tradičný spôsob prípravy kávy: zalievanú praţenú mletú kávu – tzv. tureckú a zalievanú 

instantnú kávu.  

Konzumentov kávy sme sa pýtali na dôvod pravidelného pitia kávy. Prevaţujúcim 

dôvodom bolo, ţe im káva chutí (61,4 %) a pre jej povzbudzujúce účinky (47 %), prípadne zo 

zvyku. Ako ďalej uvádzali naši respondenti, chuť kávy, resp. kvalita, je pre nich najčastejšie 

rozhodujúcim kritériom pri výbere kávy (81,9 %), cena je rozhodujúcim kritériom len pre 

17,5 % respondentov. 

Slováci si zvykajú na kvalitnú kávu. Stúpa spotreba drahších kvalitnejších druhov kávy. A 

spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú, ţe záţitok z kávy ovplyvňuje nielen kvalita kávových 

zŕn, spôsob ich praţenia, ale aj samotná technológia prípravy nápoja (8, 13). Tento trend je 

podporovaný reklamným priemyslom a aj výrazným rastom počtu kaviarní, lokálnych 

praţiarní a špecializovaných online obchodov. Navyše sa pomaly stáva štandardom pripraviť 

si kvalitnú kávu aj doma. Podľa Raševovej (24) stroje na prípravu kávy (kapsulové kávovary, 

stroje na espresso, stroje na prípravu prekvapkávanej kávy, pákové kávovary) dnes vlastní 

vyše 50 % všetkých domácností na Slovensku. 

 

Záver  

Zámerom práce bolo získať aktuálne informácie ohľadom obľúbenosti kávy, resp. ďalších 

kofeínových nápojov a posúdenie úrovne nutričnej gramotnosti (vedomostí o kofeíne) vo 

vzťahu k pohlaviu a vzdelaniu. Na základe získaných informácií sme dospeli k nasledujúcim 

poznatkom: 

 Káva a kofeínové nápoje sú na Slovensku obľúbené. Všetci respondenti uviedli 

kaţdodennú konzumáciu niektorého typu kávy (rôzne spôsoby prípravy nápoja). 

Dôvodom konzumácie kávy je najčastejšie jej chutnosť a povzbudzujúce účinky. 

 Potvrdilo sa, ţe starší ľudia sú konzervatívnejší, preferujú tradičné nápoje a spôsoby 

prípravy kávy, naproti tomu mladí ľudia sú prístupnejší novotám a viac preferujú u nás 

netradičné spôsoby prípravy kávy, módne nápoje a drinky. 

 Vedomostná úroveň, resp. miera nutričnej gramotnosti našej populácie pravdepodobne nie 

je vysoká. Poukazujú na to výsledky vedomostného testu o kofeíne. Nezistili sme rozdiel 

medzi nutričnou gramotnosťou muţov a ţien.  

 Potvrdil sa významný rozdiel v znalostiach o kofeíne medzi respondentmi podľa ich 

vzdelania. Respondenti s medicínskym vzdelaním (lekári a študenti medicíny dosiahli 
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vyššie priemerné bodové skóre neţ respondenti bez medicínskeho vzdelania (11,98 ± 2,80 

vs. 9,85 ± 2,61; p < 0,0001).  

Záverom je potrebné konštatovať, ţe so zvyšujúcou sa spotrebou kofeínových nápojov a 

obľubou „kávičkovania“ v našej populácii je nevyhnutné venovať viac pozornosti osvete 

a vzdelávaniu ľudí o zdravotných benefitoch kofeínu, ale aj moţných rizikách pri jeho 

naduţívaní.  

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Iniciatíva pre dohľad nad obezitou u detí – COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) 

vznikla na podnet WHO ako súčasť stratégie boja proti obezite. Na Európskej konferencii WHO 

o boji proti obezite v Istanbule v roku 2006 (1) sa členské štáty zhodli na spôsobe systematického 

monitorovania trendov nadváhy a obezity u 6- aţ 9-ročných ţiakov základných škôl. Postupne sa 

vytvorili podmienky na štandardizované antropometrické merania v pravidelných intervaloch 

podľa spoločného protokolu (2) v 42 krajinách. Zisťovali sa aj informácie o rodinnom zázemí, 

školskom prostredí, spôsobe ţivota, výţivových preferenciách, fyzickej aktivite, a o prostredí 

školy. Protokoly na sledovanie detí sú rovnaké pre všetky zúčastnené krajiny, avšak v detailoch 

môţu byť prispôsobené podmienkam danej krajiny. Základná analýza získaných dát sa 

uskutočňuje podľa jednotného usmernenia (3).  

Prvý zber údajov sa uskutočnil v školskom roku 2007/2008 s účasťou 12 krajín (4), ktorých 

počet s kaţdým kolom zberu údajov narastá. Na Slovensku sa prieskum COSI podarilo 

zorganizovať po prvýkrát aţ v priebehu jeho 4. kola, v školskom roku 2015/2016 (5), vyšetrili sa 

však len základné antropometrické ukazovatele. V nasledujúcom 5. kole, ktoré prebieha v 

súčasnosti, sa účasť Slovenska rozšírila aj o sledovanie anamnestických údajov, faktorov 

ţivotného prostredia a ţivotosprávy. Zber dát sa uskutočnil v školskom roku 2018/2019. 

Systematické sledovanie rastu a vývinu detí vo vzťahu k podmienkam prostredia má na 

                                                             
1 Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied – VEGA 2/0160/17, VEGA 2/0190/17 a Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja – APVV-16-0263 
 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Slovensku dlhodobú tradíciu, pravidelné antropometrické prieskumy (AP), v ktorých sa vyšetrujú 

deti z celého územia Slovenska (resp. z Československa pred vznikom samostatnej republiky) sa 

konajú v 10-ročných intervaloch od roku 1951. Vďaka tomu máme k dispozícii informácie o 

akceleračných a sekulárnych trendoch, aj moţnosť porovnania s okolitými alebo vzdialenými 

krajinami s prihliadnutím na obdobie, v ktorom sa daný prieskum uskutočnil (6). Na základe 

týchto prieskumov sa tvoria referenčné hodnoty (štandardy) pre základné antropometrické 

ukazovatele, ktoré vystihujú tempo rastu a vývinu danej populácie lepšie ako zahraničné 

normatívy. Z priamo nameraných údajov sa odvodzujú indexy na detailnejšie posúdenie 

proporcionality rastu a fyzickej zdatnosti, aj stavu a typu obezity.  

Všeobecne akceptovaným ukazovateľom stupňa obezity je index telesnej hmotnosti (BMI), 

pre ktorý sú vypracované viaceré medzinárodné štandardy (7, 8), ale čoraz viac krajín pouţíva aj 

vlastné národné štandardy. Štandardy pre slovenské deti vypracované z údajov získaných v rámci 

celoštátneho antropometrického prieskumu v roku 2001 (9) boli podrobené metodickej a 

štatistickej úprave (10).  

Potom, ako sa zistila významná spojitosť zvýšeného rizika kardiometabolických chorôb a 

nerovnomernej distribúcie tuku s prevahou na bruchu (11, 12), sa pozornosť začala zameriavať aj 

na spôsob zisťovania prítomnosti a kvantifikáciu abdominálneho tuku. Presnejšie metódy, 

zaloţené na niektorej zo zobrazovacích techník (13), sa nedajú uplatniť v epidemiológii ani pri 

celoplošných výskumoch. Najdostupnejším a najviac rozšíreným spôsobom odhadu 

neprimeraného mnoţstva abdominálneho tuku (abdominálnej obezity) je index relatívneho 

obvodu brucha – waist-to-height ratio (WHtR – obvod pása/telesná výška). Abdominálnu obezitu 

(AO) určuje univerzálna hraničná hodnota WHtR > 0,5 bez ohľadu na vek, etnickú príslušnosť 

alebo pohlavie (14 – 16). Index WHtR uznali Medzinárodná diabetická federácia (IDF), 

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) a Európska spoločnosť aterosklerózy (EAS) za prvý 

diskriminačný faktor pre detekciu metabolického syndrómu (17, 18).  

Cieľom našej práce bolo monitorovať aktuálny stav prevalencie obezity na Slovensku, 

posúdiť vplyv urbanizácie, regionálne rozdiely a zhodnotiť dlhodobé trendy. Prevalenciu obezity 

a nadhmotnosti sme stanovili na základe medzinárodných a domácich štandardov WHO 2007 (7), 

IOTF (8) a AP 2001 (10). Okrem toho sme hodnotili výskyt abdominálnej obezity vo vzťahu 

k veku, pohlaviu a BMI.  

 

Metodika 

Projekt COSI sa na Slovensku stal súčasťou Národného akčného plánu v prevencii obezity 

MZ na roky 2015 – 2025 (NAP). Jedným z cieľom NAP je monitorovať a hodnotiť výţivový stav 

detí / dospelých a ich správanie. Hlavným riešiteľom projektu COSI v SR boli Národný ústav 

detských chorôb (NÚDCH) a Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum 
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experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Zber údajov v 4. 

aj v 5. kole v SR bol schválený etickou komisiou NÚDCH.  

COSI realizovalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v novembri, 

decembri 2018 a v januári 2019 so zámerom získať v kaţdom z nich pribliţne 80 detí príslušnej 

vekovej skupiny. V školskom roku 2018/2019 bolo na Slovensku 2 148 základných škôl, 

z ktorých sa v rámci kaţdého RÚVZ vybrali 2 aţ 3 školy (vidiecke a mestské), spolu 165 škôl. 

Vedenie týchto škôl informovalo rodičov o postupoch prieskumu osobitným listom. Deti boli 

zaradené do projektu len v prípade, ţe ich rodičia podpísali informovaný súhlas.  

 
 

Obr. 1. Počet detí v podskupinách podľa veku, pohlavia a miesta bydliska 

 

Zákon GDPR interpretovali RVÚZ spôsobom, ktorý neumoţňoval zaznamenávať presný 

dátum narodenia a merania, preto sa vek detí dal vyjadriť len s presnosťou na 1 – 2 mesiace. 

Z toho istého dôvodu nebola zaznamenaná ani adresa trvalého bydliska, ale len jeho 

charakteristika z hľadiska urbanizácie (mesto, vidiek) a lokality (kraj). Telesnú výšku, hmotnosť, 

obvody pása a bokov merali zaškolení pracovníci RÚVZ od novembra 2018 do konca januára 

2019 podľa metodiky a technikou podľa usmernení WHO (2). Deti sa pri váţení nemuseli 

vyzliekať, keďţe priemerná hmotnosť základných druhov oblečenia (športové = 115 g, 

ľahké = 185 g, ťaţké = 365 g) sa zisťovala vopred a následne sa odpočítala od hmotnosti dieťaťa. 

Súhlas s meraním vyjadrili rodičia N = 6 093 detí (z celkového počtu N = 6 153), ale z toho 79 

nezapadalo do poţadovaného vekového rozpätia 7 – 8,99 roka, alebo nemalo vek uvedený vôbec 
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a u 11 detí chýbalo antropometrické vyšetrenie. Kritériá pre analýzu spĺňalo N = 6 001 záznamov, 

z toho bolo 2 986 chlapcov a 2 963 záznamov sa týkalo 7-ročných a 3 038 záznamov 8-ročných 

detí (obr. 1). Tieto počty predstavujú 5,1 % podiel všetkých rovesníkov ţijúcich v danom období 

na území Slovenska, s takmer rovnakým zastúpením vidieckych (N = 3 037) a mestských (N = 

2 964) detí. To zodpovedá demografickým údajom z r. 2018 (19), podľa ktorých pribliţne 

polovica obyvateľov ţije na vidieku. V prípade našej kohorty to bolo 50,7 % detí. Zastúpenie 

krajov sa pohybovalo od 4,6 % (Ţilinský) do 6,8 % (Košický), ale Bratislavský kraj reprezentuje 

len 1,9 % detí. 

Štatistická analýza 

Údaje sme analyzovali v programe STATGRAPHICS® Centurion XVI. Odchýlky od 

primeranej hmotnosti sme stanovili podľa referenčných údajov z antropometrického prieskumu 

z r. 2001 (10), aj podľa medzinárodných kritérií WHO 2007 (Z-skóre ±1 a ±2) (7) a podľa škály 

IOTF (±1 a ±2) (8) v programe LMS growth (20).  

V metodike WHO sa z analýzy vyraďujú deti s antropometrickými hodnotami mimo rozsahu 

SDS < -5 resp. > 5 Z (21). V našom súbore by sa to týkalo 6 detí, ale vzhľadom na to, ţe ich 

telesná výška a hmotnosť zodpovedali slovenským štandardom (10), tieto deti sme v súbore 

ponechali.  

Výsledky prezentujeme ako priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky (SD), uvádzame aj 

95 % konfidenčné intervaly a z-skóre. Priemerné hodnoty antropometrických ukazovateľov 

a rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme vyhodnotili v kaţdej vekovej skupine osobitne 

pomocou nepárového t-testu. Výskyt odchýlok od primeranej hmotnosti definovanej 

medzinárodnými a domácimi kritériami udávame v percentách. Percentuálny výskyt AO sme 

porovnali podľa veku, pohlavia a kategórií BMI.  

Na určenie rozdielov vo výskyte nadmernej hmotnosti a obezity medzi chlapcami 

a dievčatami sme pouţili chí-kvadrát. Regionálne rozdiely a trendy vo výskyte nadhmotnosti 

a obezity od začiatku milénia sme analyzovali na základe národných štandardov (10) spoločne 

pre obe vekové skupiny. Významnosť rozdielov v priemerných hodnotách antropometrických 

parametrov aj v prevalenciách neprimeraných hodnôt BMI a WHtR sme stanovili na úrovni p < 

0,01.  

 

Výsledky 

Charakteristiku súboru 6 001 detí (2 986 chlapcov a 3 015 dievčat) vo veku 7 ‒ 8,99 roka 

uvádza tabuľka 1. Hodnoty antropometrických parametrov boli významne vyššie u chlapcov, 

okrem BMI a obvodu bokov vo veku 7 rokov. Na rozdiel od ostatných ukazovateľov, ktoré s 

vekom narastali, sa index WHtR vekom nemenil. 
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Tab. 1. Priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky a 95 % konfidenčné intervaly (KI) telesnej výšky, hmotnosti, 

indexu telesnej hmotnosti (BMI), obvodu pása, obvodu bokov a indexu obvodu pása k telesnej výške (WHtR) u detí 

vo veku 7 – 8,99 rokov 

KI – konfidenčné intervaly, P – významnosť rozdielov medzi chlapcami a dievčatami 

 

Percentuálne zastúpenie v kategóriách BMI dokumentuje tab. 2. Kritériá pre podvýţivu 

spĺňalo 1,2 % (IOTF), resp. 0,5 % dievčat (WHO 2007), zatiaľ čo podiel chlapcov bol pri oboch 

rovnaký (0,8 %). Najviac detí s neprimerane nízkou hmotnosťou (3,6 – 4,4 %, p < 0,05) sa 

identifikovalo pri aplikácii národných štandardov, pričom podiel detí s nadmernou hmotnosťou 

(10,3 – 10,6 %, p < 0,0001) bez rozdielov medzi chlapcami a dievčatami, bol v porovnaní s 

medzinárodnými kritériami (WHO 2007 a IOTF) zasa najniţší. Prevalencia obezity 7,1 % 

(IOTF), resp. 10,3 % (WHO 2007) u dievčat sa významne nelíšila, avšak obéznych chlapcov sa 

podľa WHO 2007 identifikovalo aţ 15,3 %. Obdobný intersexuálny rozdiel sa pri pouţití 

národných štandardov (AP 2001) ani IOTF nepreukázal. Zastúpenie detí s normálnou 

hmotnosťou posúdenou podľa AP 2001 aj IOTF je takmer identické, rozdiel predstavuje len 1 %. 

Pri hodnotení vplyvu urbanizácie a regiónov na výskyt nadhmotnosti a obezity sme pouţili 

domáce štandardy BMI. Tieto vzťahy sme analyzovali spoločne pre celý súbor, pretoţe sa 

nepreukázali významné rozdiely v prevalencii nadhmotnosti a obezity medzi vekovými 

skupinami, ani medzi chlapcami a dievčatami (tab. 3). 

Neprimerane nízku hmotnosť mali deti častejšie v mestách (7,5 %) v porovnaní s vidiekom 

(4,9 %), obezita (11,5 %) a nadhmotnosť (10,7 %) prevládala na vidieku, kým v mestách 

predstavoval jej podiel 7,3 %, (p < 0,01). Prevalencia obezity v regiónoch SR sa pohybovala 

v pomerne úzkom rozpätí od 8,13 % (Banskobystrický) po 11,8 % (Trnavský), z ktorého sa ale 

významne vymyká 5,1 % prevalencia zistená v Bratislavskom kraji (obr. 2). Podobný rozsah 

Veková skupina 

(roky) 
7 – 7,99 r.   8 – 8,99 r.   

Pohlavie 
Chlapci 

N = 1 464 

Dievčatá 

N = 1 494 
p 

Chlapci 

N = 1 522 

Dievčatá 

N = 1 520 
p 

Telesná výška (cm) 128,9 ± 6,2 127,6 ± 6,0 
 

133,7 ± 6,2 132,9 ± 6,3 
 

95 % KI 128,6 – 129,2 127,3 – 127,7 0,047 133,4 – 134,0 132,6 – 133,3 0,001 

Telesná hmotnosť (kg) 27,8 ± 6,2 27,0 ± 6,0 
 

31,3 ± 7,7 30,4 ± 7,3 
 

95 % KI 27,5 – 28,1 26,7 – 27,3 0,001 30,9 – 31,7 29,9 – 30,6 0,001 

BMI (kg/m2) 16,6 ± 2,8 16,5 ± 2,8 
 

17,4 ± 3,4 17,0 ± 3,2 
 

95 % KI 16,5 – 16,8 16,3 – 16,6 0,25 17,2 – 17,6 16,8 – 17,1 0,001 

Obvod pása (cm) 59,2 ± 7,0 58,0 ± 7,0 
 

61,7 ± 8,3 59,7 ± 7,6 
 

95 % KI 58,9 – 59,6 57,6 – 58,3 0,001 61,3 – 62,2 59,3 – 61,1 0,05 

Obvod bokov (cm) 68,4 ± 7,0 68,3 ± 6,5 
 

71,6 ± 7,7 71,0 ± 7,5 
 

95 % KI 68,1 – 68,8 67,9 – 68,6 0,56 71, 3 – 72,0 70,6 – 71,3 0,014 

WHtR 0,460 ± 0,047 0,455 ± 0,050  0,461 ± 0,054 0,449 ± 0,051  

95 % KI 0,457 – 0,462 0,452 – 0,457 0,006 0,459 – 0,464 0,446 – 0,451 0,001 
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výskytu (9,28 % – 10,8 %) sme zaznamenali aj pri nadhmotnosti, s výnimkou Trenčianskeho 

kraja (13,4 %).  

 

Tab. 2. Porovnanie percentuálneho zastúpenia vypočítaného zo súboru všetkých detí (N = 6001) v kategóriách 

normy, neprimerane nízkej a nadmernej hmotnosti a obezity podľa definícií WHO 2007 (7) (4), IOTF (8) a AP 2001 

(10)  

* - p < 0,05, ** - p<0,01, *** - p < 0,001 významnosť rozdielov voči WH0 2007 (7) 

† - p < 0,05, †† - p<0,01, ††† - p < 0,001 významnosť rozdielov voči IOTF (8)  
# - p < 0,05, ## - p<0,01, ### - p < 0,001 významnosť rozdielov medzi chlapcami a dievčatami 

Tab. 3. Percentuálne zastúpenie vypočítané zo súboru všetkých detí (N = 6001) v kategóriách normy, neprimerane 

nízkej, resp. nadmernej hmotnosti a obezity podľa slovenských štandardov (10) v mestách a na vidieku 

 

Podvýživa Podhmotnosť Norma Nadhmotnosť Obezita 

Mesto (%)  2,6 **  4,8 * 75,9  9,4 **  7,3 ** 

Vidiek (%) 1,5 3,4 72,9 11,5 10,7  

p 0,001 0,05  0,001 0,001 

 

Intenzitu pôsobenia sekulárneho trendu sme posúdili pomocou z-skóre, ktoré svedčí o 

zmenách proporcionality telesných parametrov, najmä telesnej hmotnosti (z = 0,33) vo vzťahu 

k telesnej výške (z = 0,19), bez rozdielov medzi chlapcami a dievčatami (tab. 4). 

Prevalencia nadmernej hmotnosti aj obezity vzrástla najvýraznejšie počas dekády 2001 – 

2010 (obr. 3). V ďalšom období sa trend nárastu obezity zastavil, ale prevalencia nadmernej 

hmotnosti naďalej, hoci miernejším tempom, stúpa. V kategórii nadhmotnosti definovanej WHO 

2007 pribudlo od predposledného kola COSI (r. 2016) 1,2 %, pri pouţití IOTF 2,2 %, resp. 1,8 % 

detí (pri aplikácii noriem SR). Podľa Štatistického úradu SR (19) ţilo v roku 2018 na území SR 

119 682 detí vo veku 7 – < 9 rokov, z čoho moţno na základe národných štandardov BMI 

odhadnúť celkový počet detí s nadmernou hmotnosťou na 23 303, z toho pribliţne 10 795 

obéznych. Tento počet znamená celkový nárast prevalencie nadmernej hmotnosti od r. 2001 

o 1/3, v prípade obezity aţ takmer o polovicu bez ohľadu na výber kritéria.  

  
Podvýživa Podhmotnosť Norma Nadhmotnosť Obezita 

WHO 

2007 
z-skóre -3 -2 > -1 <+1 +1 +2 

 
Chlapci (%) 0,8 2,4 64,7 16,8 15,3 

 
Dievčatá (%) 0,5 2,5 69,3 17,4  10,3 ### 

IOTF Ekv. BMI < 17 < 18,5 18,5 < 25 25 < 30 > 30 

 
Chlapci (%) 0,8 1,7* 74,4*** 14,8**  8,3*** 

 
Dievčatá (%)  1,2***  2,3  73,3*  16,0*  7,1* 

AP 2001 z-skóre ≤ - 1,88 (3. P) ≤ - 1,28 (10. P) >10. P <90. P ≥ 1,28 (10. P) ≥ 1,88 (97. P) 

 
Chlapci (%)  1,9***††† 3,6**†††  73,4*** 10,3***†††  9,1*** 

 
Dievčatá (%) 2,2***† 4,6***††† 73,6* 10.6***††† 9,0 
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Tab. 4. Mediány, smerodajné odchýlky a 95% konfidenčné intervaly z-skóre telesnej výšky, hmotnosti, indexu 

telesnej hmotnosti a obvodu pása podľa slovenských štandardov (10)  

 

Obr. 2. Prevalencia nadmernej hmotnosti a obezity definovanej normami SR (10) (AP 2001) v krajoch Slovenska 

BA – Bratislavský, TA – Trnavský, TN – Trenčiansky, NR – Nitriansky, ZA – Ţilinský, BB – Banskobystrický, 

PO – Popradský, KE – Košický 

 

Priemerné hodnoty relatívneho obvodu pása sa vekom nemenili, ale u chlapcov boli 

v porovnaní s dievčatami významne vyššie. Viac ako 15 % chlapcov a takmer 20 % dievčat malo 

nadmerný obvod pása vo vzťahu k telesnej výške (WHtR > 0,5) pričom rozdiely medzi nimi 

nedosiahli štatistickú významnosť. 

Pri normálnej hmotnosti sa zvýšené hodnoty WHtR vyskytovali vyslovene zriedkavo (obr. 

4A), len u 3,8 % detí. Abdominálnu obezitu mali takmer všetci (90 %) obézni chlapci a o niečo 

menej (80 %) dievčat, pri nadhmotnosti to bola pribliţne polovica detí. Na druhej strane v 

 
Medián ± SD 

95 % konfidenčné intervaly 

 Telesná výška (cm) 
Telesná hmotnosť 

(kg) 

Index telesnej 

hmotnosti (kg/m
2
) 

Obvod pása (cm) 

Chlapci 
0,192 ± 0,965 

0,184 – 0,253 

0,329 ± 1,056 

0,345 – 0,420 

0,267 ± 1,056 

0,277 – 0,357 

0,199 ± 1,064 

0,243 – 0,319 

Dievčatá 
0,192 ± 0,962 

0,173 – 0,242 

0,290 ± 1,086 

0,296 – 0,373 

0,214 ± 1,126 

0,246 – 0,326 

0,141 ± 1,083 

0,189 – 0,266 

p NS NS NS NS 
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podskupine s abdominálnou obezitou malo aţ 18 % chlapcov a 20 % dievčat normálnu hmotnosť 

a len u 55 % sa identifikovala obezita aj na základe BMI (obr. 4B). 

 

Obr. 3. Zmeny v prevalencii nadmernej hmotnosti (vľavo) a obezity (vpravo) od začiatku milénia podľa 

medzinárodných klasifikácií (WHO 2007, IOTF) v porovnaní s hodnotami zistenými na základe noriem SR 

(AP 2001) 

 

Obr. 4A. Výskyt abdominálnej obezity (WHtR > 0,5) v kategóriách BMI 

B. Percentuálne zastúpenie v kategóriách BMI v podskupine detí s abdominálnou obezitou.  

Kategórie BMI utvorené na základe klasifikácie AP 2001 (10)  

 

Diskusia 

Pri hodnotení prevalencie obezity a neprimeranej hmotnosti zohráva kľúčovú úlohu výber 

kritéria, na ktorom sa zakladá definícia obezity. Pre deti neexistuje všeobecne akceptovaná 

definícia, analýzy COSI sa opierajú o štandardy WHO 2007 (7), ale často paralelne aplikujú aj 

definíciu IOTF (8) a zriedkavejšie vlastné národné referenčné údaje. Podobne ako 

v predchádzajúcom kole (5), sme aj v tejto práci porovnali prevalencie nadhmotnosti a obezity 
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vypočítané podľa uvedených troch spôsobov klasifikácie. Na diskrepancie v prevalencii obezity 

odvodenej od medzinárodných a národných noriem sa upozorňuje dlhodobo (21 – 25). Autorky 

tejto štúdie sa stotoţňujú s názorom, ţe ak cieľom práce nie je medzinárodné porovnanie, ale 

sledovanie dlhodobých trendov alebo lokálnych špecifík konkrétnej populácie, pre ktorú sú 

k dispozícii vlastné kvalitne utvorené referenčné údaje, tak by sa mali uprednostniť (23, 26). 

Rozdiely v prevalenciách obezity odvodených od WHO 2007 a IOTF v našej štúdii predstavujú 

35 – 45 %. Podobnou mierou sa od WHO 2007 odlišujú prevalencie zistené na základe národných 

štandardov BMI. Jedným z dôvodov je, ţe telesné charakteristiky veľkej časti súčasnej európskej 

populácie detí v predpubertálnom období nezapadajú do rozsahu referenčných údajov WHO 

2007, ktoré vychádzajú z meraní starších ako 40 rokov. Aktuálne mediány telesnej výšky sú o 2 

aţ 4 cm vyššie a úmerne tomu sa zmenili aj ostatné telesné ukazovatele (24, 27 – 30). Okrem 

toho hranice normálnej hmotnosti sú pre chlapcov nastavené na hodnoty BMI o 0,8 kg/m
2
 niţšie 

ako u dievčat. Napríklad, ak 7-ročný chlapec vysoký 125 cm, váţi 30 kg je obézny, ale dievča 

s rovnakými parametrami má nadmernú hmotnosť. Následkom toho je podľa kritérií WHO 2007 

prevalencia nadhmotnosti a obezity u chlapcov systematicky signifikantne vyššia a nezhoduje sa 

s intersexuálnymi rozdielmi pri aplikácii IOTF alebo národných štandardov (5, 30). Vzniká 

otázka, čím je odôvodnený takýto veľký posun limitných hodnôt BMI, keďţe do 9 rokov veku 

nie sú ešte dievčatá v porovnaní s chlapcami vyššie ani ťaţšie, tak ako je to neskôr s nástupom 

puberty beţné (9, 31, 32).  

Je známe, ţe pri rozvoji obezity majú významnú úlohu ţivotné a sociálnoekonomické 

podmienky, súčasťou ktorých je stupeň urbanizácie. Nedávna štúdia (33), ktorá analyzuje 

regionálne a globálne trendy vo výskyte obezity od roku 1985 do roku 2017 na základe údajov z 

200 krajín ukázala, ţe nárast obezity počas tohto obdobia bol významne vyšší na vidieku a je 

hlavným faktorom globálnej epidémie obezity u dospelých. V minulosti boli na území Slovenska 

vidiecke deti o niečo niţšie aj menej obézne v porovnaní s mestskými (34, 35). Postupne sa 

ţivotný štýl aj ekonomické zabezpečenie vidieckeho obyvateľstva zlepšilo, vidiecke deti 

„dobehli― v raste a vývine telesných ukazovateľov svojich mestských rovesníkov a rozdiely 

medzi nimi takmer vymizli (36). Vyšší výskyt nadmernej hmotnosti a obezity na slovenskom 

vidieku bol naznačený uţ v predchádzajúcom kole COSI (37) a v tomto prieskume sa prejavil 

ešte výraznejšie. Toto zistenie je o to zaujímavejšie, ţe v projekte COSI sa v 6 krajinách zistili 

rozdiely opačného charakteru, hoci jasný vzťah medzi prevalenciou obezity a stupňom 

urbanizácie sa nepotvrdil (38). K objasneniu tohto na Slovensku relatívne nového fenoménu budú 

potrebné ďalšie prieskumy rozšírené o ostatné vekové skupiny.  

Od posledného kola sme zaznamenali mierny prírastok o 1,8 % v kategórii nadhmotnosti, ale 

prevalencia obezity sa nezmenila, dokonca zostáva na rovnakej úrovni ako v r. 2011, bez ohľadu 

na spôsob jej klasifikácie. Medzi európskymi štátmi je pozícia Slovenska pribliţne uprostred, 

podobne ako v minulom kole (37). Závaţným zistením je relatívne častý výskyt abdominálnej 

obezity a do budúcnosti predstavuje zdravotné riziko. Takmer 1/5 detí s nadmerným obvodom 
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pása má normálnu hmotnosť a môţe uniknúť pozornosti zameranej na úpravu ţivotosprávy, ktorá 

sa zvyčajne indikuje najmä u zjavne tučných detí, u ktorých uţ začínali aj iné zdravotné 

komplikácie.  

 

Záver 

Identifikácia nadhmotnosti a obezity u detí a adolescentov je základnou podmienkou 

primárnej prevencie civilizačných ochorení, mala by byť samozrejmou súčasťou preventívnych 

vyšetrení. Do identifikácie rizikových faktorov je vhodné zahrnúť aj výpočet indexu WHtR. 

Poznatky z tejto štúdie vrátane diferenciácie prevalencie obezity v mestách a na vidieku by mali 

prispieť k skvalitneniu preventívnych opatrení. Ako členský štát Iniciatívy COSI má aj Slovensko 

okrem monitoringu obezity povinnosť riadiť sa alebo inšpirovať „Odporúčaniami zdraviu 

prospešných pohybových aktivít― vo všetkých sektoroch, zabezpečiť dostupnosť priestorov na 

pohybové aktivity a šport pre všetky deti, a tieţ dodrţiavať usmernenia pre obstarávanie 

zdravých potravín do škôl.  

Podpora dozoru, monitorovania a hodnotenia výskumu, ako aj posilnenie správy verejných 

vecí v rámci politiky v oblasti zdravia majú významnú úlohu pri riešení problémov súvisiace s 

výţivou, obezitou, ale aj všetkými ostatnými formami podvýţivy, ktoré v európskom regióne 

WHO stále pretrvávajú. Aktivity na zlepšenie riadenia potravinového systému a celkovej kvality 

výţivy, propagácia výhod zdravej výţivy počas celého ţivota, by mali byť výraznejšie 

orientované najmä na najzraniteľnejšie a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

 

Konflikt záujmov 
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K. Hirošová, M. Samohýl, Z. Štefániková, D. Vondrová, 

A. Filová, J. Babjaková, I. Kachútová, Ľ. Argalášová, J. Jurkovičová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

 

 

 

Metabolický syndróm (MS) predstavuje súbor vybraných kardiometabolických rizikových 

faktorov, t.j. abdominálnu obezitu, zvýšené hladiny glukózy, vysoký krvný tlak, zvýšené 

hladiny triacylglycerolov (TAG) a zníţené hladiny HDL-cholesterolu a je predispozičným 

faktorom pre viaceré chronické choroby (1). V priebehu minulého storočia tento syndróm 

dostal viaceré pomenovania, ako Reavenov syndróm, syndróm X, smrtiace kvarteto, syndróm 

inzulínovej rezistencie a dysmetabolický syndróm. Prvú formalizovanú definíciu MS navrhla 

v roku 1998 pracovná skupina Svetovej zdravotníckej organizácie pre cukrovku (2, 3). 

V nasledujúcom období WHO a ďalšie medzinárodné odborné a vedecké organizácie 

navrhovali rôzne definície MS v snahe odstrániť nejasnosti pri identifikácii a diagnostike 

pacientov s MS. 

Tradičné definície MS sú zaloţené na medzných hodnotách pre kaţdý jednotlivý 

komponent, ktoré stanovila IDF (Medzinárodná diabetologická federácia) pre dospelých, 

pričom klinická diagnóza vyţaduje prítomnosť ktorýchkoľvek troch (resp. prítomnosť 

abdominálnej obezity a prítomnosť najmenej ďalších dvoch) komponentov – zväčšený obvod 

pása (definovaný pomocou hraničných hodnôt špecifických pre populáciu a krajinu alebo ako 

pomer obvodu pása a výšky > 0,5), zvýšené hladiny TAG (≥ 1,7 mmol/l), zníţené hladiny 

HDL-cholesterolu (< 1,03 mmol/l u muţov a < 1,29 mmol/l u ţien), zvýšený krvný tlak 

(systolický ≥ 130 mmHg a/alebo diastolický ≥ 85 mmHg) a zvýšená hladina glukózy nalačno 

(≥ 5,6 mmol/l); za pozitívne kritérium sa povaţuje aj liečba uvedených abnormalít (4). 

S týmito tradičnými definíciami MS súvisí niekoľko problémov, z ktorých najväčší je ten, ţe 

pouţitie medzných hodnôt na identifikáciu abnormalít znamená, ţe niektorých ľudí s 

hodnotami tesne pod medznými hodnotami moţno povaţovať za úplne zdravých, aj keď 

všetkých päť základných komponentov MS majú tesne pod hranicou rizika a v rámci 

prevencie ja potrebné venovať im zvýšenú pozornosť (5). 

Ďalší problém predstavuje dichotomická definícia MS, najmä u obéznych detí 

a adolescentov (6), podľa ktorej sú len dve moţnosti – sledovaná osoba MS buď má alebo 
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nemá. Umoţňuje to jednoduchú a jednoznačnú diagnostiku MS, ale sťaţuje sledovanie vývoja 

komponentov MS v čase a ich priebeţné hodnotenie v zmysle zhoršovania alebo zlepšovania. 

Môţe nastať aj situácia, keď človek má hodnoty dvoch komponentov vo vysoko rizikovom 

pásme, ale pretoţe nespĺňa poţiadavku pre diagnostiku MS, t.j. nepreukazuje prítomnosť 

troch rizikových komponentov, MS sa nediagnostikuje a takýto človek unikne potrebnej 

pozornosti. Tieto problémy moţno odstrániť vyuţívaním tzv. kontinuálneho skóre MS (cMSs) 

(5), ktoré je presné a poskytuje moţnosť sledovania zmien závaţnosti kardiometabolických 

rizikových faktorov najmä u jednotlivcov, ktorým ešte MS nebol diagnostikovaný (7). Čoraz 

viac dôkazov podporuje vyuţívanie cMSs pre epidemiologické analýzy namiesto binárnej 

definície, ktorá však aj naďalej zostáva uţitočná pre klinickú prax (8). Kardiovaskulárne 

riziko predstavuje progresívnu funkciu niekoľkých rizikových faktorov MS a riziko sa 

zvyšuje s rastúcim počtom rizikových faktorov MS, pričom cMSs berie do úvahy všetky 

súčasti MS (na základe predpokladu, ţe všetky súčasti MS sú pri definovaní rizika 

kardiovaskulárnych chorôb rovnako dôleţité) a nie len akékoľvek 3 kombinácie rizikových 

komponentov, čím sa umoţňuje identifikácia skorého rizika, najmä u detí (9). Kontinuálne 

skóre MS je citlivejšie a menej náchylné na chyby, môţe zvýšiť štatistický význam v 

porovnaní s binárnou definíciou MS, najmä v počiatočných štádiách metabolických 

abnormalít. Preto sa vyuţívanie cMSs odporúča ako alternatíva ku kategorickým 

hodnoteniam, ktoré sa často pouţívajú v epidemiologických štúdiách (10). 

Pôvodne navrhnuté cMSs, vypočítané ako súčet z-skóre pre kaţdý jednotlivý komponent 

(11), sa často nedalo jednoducho vypočítať (potrebné je poznať priemerné hodnoty 

a smerodajné odchýlky pre kaţdý komponent MS v sledovanej populácii), je viazané na 

konkrétnu populáciu (vzhľadom na pohlavie, vek, etnikum), neumoţňuje porovnávanie medzi 

populáciami (pre kaţdú populáciu sa musia vypočítať a validizovať medzné hodnoty cMSs, 

rôzne štúdie vyuţívajú rozličné premenné a štatistické metódy atď.) a na klinické vyuţitie je 

veľmi nepraktické. Tieto ťaţkosti odstránila nedávno navrhnutá jednoduchá (simple) metóda 

na výpočet kontinuálneho skóre MS (siMSs) na základe kritérií IDF pre MS. Okrem 

jednoduchého výpočtu je ľahko aplikovateľný v kaţdodennej klinickej praxi, umoţňuje 

porovnávanie skóre medzi rozličnými populáciami, ako aj porovnávanie výsledkov viacerých 

štúdií a súčasne umoţňuje výpočet a sledovanie cMSs u jednotlivého pacienta bez potreby 

vzorovej databázy a vykazuje tesnú koreláciu s predchádzajúcimi zloţitými cMSs (2, 12). 

Z hľadiska prevencie aterosklerózy a včasnej intervencie má mimoriadnu dôleţitosť 

sledovanie prítomnosti MS u detí a adolescentov, najmä pri súčasnom pandemickom výskyte 

obezity, pretoţe môţe predznamenať v dospelosti vývoj diabetu 2. typu a kardiovaskulárnych 

ochorení, pričom prevalencia MS sa rýchlo zvyšuje spolu s nárastom prevalencie nadváhy 

a obezity (1, 5). Problémy pri diagnostikovaní MS u detí a adolescentov (často sa vyuţívali 

kritériá určené pre dospelých) odstránila IDF v roku 2007, keď zverejnila prvú medzinárodnú 

definíciu MS u detí a dospievajúcich (13). Bol to dôleţitý krok, ktorým sa prekonalo 

pouţívanie viacerých definícií MS v detskom a dorastovom veku s veľmi rozdielnymi 

kritériami (14, 15). Podobne ako v dospelej populácii, aj pre deti a adolescentov bol 

navrhnutý zjednodušený výpočet tzv. pediatrického siMSs (PsiMSs), ktorý poskytuje 
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kombináciu jednoduchosti a vysokej presnosti na výpočet kontinuálneho skóre MS u mládeţe 

(12). 

Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu MS v súbore adolescentov, vypočítať u nich cMSs 

a PsiMSs a vzájomne ich porovnať a zistiť asociácie PsiMSs s nadváhou/obezitou 

a vybranými faktormi ţivotného štýlu. 

 

Súbor a metódy 

Výpočty sme uskutočnili v súbore adolescentov vyšetrených v rámci projektu Podpora 

kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl na území Bratislavského 

samosprávneho kraja (Rešpekt pre zdravie), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s RÚVZ hl. m. 

Bratislava na stredných školách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (14 gymnázií 

a 48 stredných odborných škôl). Išlo o transverzálnu štúdiu zameranú na zistenie prevalencie 

vybraných kardiometabolických, environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych 

rizikových faktorov KVCH u adolescentov a ich dopad na zdravotný stav. 

Z celého súboru sme vybrali skupinu 2 590 detí vo veku 14 – 18 rokov (priemerný vek 

17,1 ± 1,04 rokov), z toho 1 180 chlapcov (45,6 %) a 1 410 dievčat (54,4 %). Podmienkou pre 

výber respondentov bol vek (decimálny vek 14,00 – 18,99 podľa kritérií WHO), informovaný 

súhlas rodičov a kompletné antropometrické a biochemické vyšetrenie. Súbor a pouţité 

metódy sú podrobne popísané v našich predchádzajúcich prácach (16, 17). 

Hodnotili sme výskyt biologických rizikových faktorov KVCH (kompletný lipidový 

profil, glykémiu, hladinu inzulínu v krvi, vysokosenzitívny C-reaktívny proteín – hsCRP, 

antropometrické ukazovatele nadváhy/obezity, TK a pulzovú frekvenciu). Biochemické 

vyšetrenie vykonávalo certifikované biochemické laboratórium z venóznej krvi odobratej 

nalačno.  

Uskutočnili sme základné antropometrické vyšetrenie zamerané na nadváhu/obezitu a 

abdominálnu obezitu (hmotnosť, výšku, obvod pása, obvod bokov, obsah telesného tuku) 

a vypočítali body mass index (BMI) a index pás/výška (WHtR). 

Celkovú telesnú zdatnosť sme hodnotili pomocou Ruffierovho testu, ktorý slúţi na 

orientačné posúdenie zdatnosti srdcovo-cievneho systému (18). 

Objektívne vyšetrenie doplnilo vyplnenie obsiahleho dotazníka, kde sme sa zamerali 

najmä na vybrané charakteristiky ţivotného štýlu (telesná aktivita, spánok, sedavé aktivity), 

psychosociálne faktory a výţivu a výţivové zvyklosti (frekvencia konzumácie jednotlivých 

potravinových skupín a pravidelnosť stravovania). 

Kontinuálne skóre MS sme vypočítali ako súčet Z-skóre pre obvod pása, stredný 

arteriálny tlak MAP [(MAP = (syst. TK – diast. TK) / 3 + diast. TK], hladiny HDL-

cholesterolu, TAG a glykémie podľa Eisenmanna et al. (11). Na výpočet PsiMSs sme pouţili 

vzorec (12): 

 

PsiMSs = 
              

     
 + 
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Na štatistické spracovanie údajov sme pouţili metódy deskriptívnej štatistiky (početnosti, 

aritmetické priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými sme 

posúdili pomocou dvojvýberového t-testu a Pearsonovými koreláciami, vzťahy medzi 

kategorickými dátami sme hodnotili pomocou kontingenčných tabuliek a chí-kvadrátového 

testu. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 0,05. Na štatistické 

spracovanie výsledkov sme vyuţili programy Microsoft Office Excel, EpiInfo 7 (verzia 2013) 

a S-Plus 6. 

 

Výsledky 

 
Tab. 1. Vybrané antropometrické, biochemické a fyziologické hodnoty u chlapcov a dievčat a prevalencia 

nadváhy, obezity a metabolického syndrómu (n = 2 629) 

Faktor  

Spolu 

(n = 2629) 

x ± SD 

Chlapci 

(n = 1 205) 

x ± SD 

Dievčatá 

(n = 1 424) 

x ± SD 

p 

Vek  [r.] 17,1 ± 1,0 17,1 ± 1,0 17,1 ± 1,0 0,289 

Metabolický syndróm1 n (%) 38 (1,4) 32 (2,7) 6 (0,4) < 0,001 

Metabolický syndróm2 n (%) 42 (1,6) 36 (3,0) 6 (0,4) < 0,001 

BMI [kg.m-2] 22,5 ± 3,7 23,1 ± 3,9 21,9 ± 3,4 < 0,001 

Nadváha n (%) 426 (16,2) 212 (17,6) 214 (15,0) 0,075 

Obezita n (%) 270 (10,3) 158 (13,1) 112 (7,9) < 0,001 

Z-skóre BMI  0,49 ± 1,2 0,65 ± 1,26 0,36 ± 1,12 < 0,001 

Obsah tuku [%]  24,5 ± 9,6 17,6 ± 7,4 30,4 ± 6,9 < 0,001 

Obvod pása [cm] 75,1 ± 9,3 79,3 ± 9,2 71,5 ± 7,8 < 0,001 

WHtR (pás/výška)  0,44 ± 0,05 0,44 ± 0,05 0,43 ± 0,05 < 0,001 

CHOL [mmol/l] 4,03 ± 0,76 3,80 ± 0,69 4,24 ± 0,75 < 0,001 

LDL-CH [mmol/l] 2,25 ± 0,60 2,16 ± 0,58 2,34 ± 0,60 < 0,001 

HDL-CH [mmol/l] 1,38 ± 0,30 1,25 ± 0,23 1,50 ± 0,30 < 0,001 

non HDL-CH [mmol/l] 2,65 ± 0,68 2,22 ± 0,67 2,74 ± 0,68 < 0,001 

TAG [mmol/l] 0,87 ± 0,43 0,86 ± 0,46 0,88 ± 0,41 0,303 

AIP  -0,23 ± 0,22 -0,20 ± 0,23 -0,26 ± 0,20 < 0,001 

Glukóza [mmol/l] 4,81 ± 0,64 4,93 ± 0,44 4,71 ± 0,75 < 0,001 

hsCRP [mg/l] 1,21 ± 2,66 1,06 ± 2,12 1,34 ± 3,04 0,006 

Inzulín [mIU/l] 11,26 ± 7,07 11,26 ± 8,00 11,25 ± 6,20 0,969 

HOMA-IR  2,45 ± 1,91 2,53 ± 2,25 2,39 ± 1,58 0,077 

Systolický TK [mmHg] 114,3 ± 13,2 122,6 ± 12,1 107,3 ± 9,4 < 0,001 

Diastolický TK [mmHg] 71,5 ± 7,8 72,7 ± 7,9 70,4 ± 7,6 < 0,001 

Stredný arteriálny tlak [mmHg] 85,7 ± 8,6 89,4 ± 8,4 82,7 ± 7,6 < 0,001 
1 Prevalencia MS podľa odporúčania IDF, t.j. prítomnosť abdominálnej obezity + ktorékoľvek 2 rizikové faktory 
2 Prevalencia MS pri prítomnosti ktorýchkoľvek 3 rizikových faktorov 

 

Základné charakteristiky vyšetreného súboru a intersexuálne rozdiely uvádzame v tab. 1 

(priemerný vek chlapcov a dievčat bol rovnaký, t.j. 17,1 rokov). Z tabuľky vyplývajú 

významné intersexuálne rozdiely takmer pri všetkých sledovaných parametroch s výnimkou 

hladiny TAG, inzulínu v krvi a indexu HOMA-IR. Chlapci mali významne vyššie hodnoty 

antropometrických ukazovateľov s výnimkou obsahu telesného tuku, vyššie hodnoty 

aterogénneho indexu plazmy, glykémie a TK (systolického, diastolického aj stredného 

arteriálneho), dievčatá mali významne vyšší obsah telesného tuku, vyššie hladiny celkového 
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CHOL, LDL-, HDL-CH aj non-HDL-cholesterolu a hsCRP. Chlapci mali aj významne vyššiu 

prevalenciu obezity. 

 
Tab. 2. Vybrané charakteristiky ţivotného štýlu chlapcov a dievčat (n = 2 629) 

Faktor  
Spolu 

(n = 2629) 

Chlapci 

(n = 1 205) 

Dievčatá 

(n = 1 424) 
p 

Fajčiari (aktuálni/bývalí) n (%) 1 062 (40,4) 469 (38,9) 593 (41,6) 0,167 

Ruffierov index x ± SD 9,9 ± 4,1 9,2 ± 4,0 10,5 ± 4,1 < 0,001 

Fyzická aktivita [min/týţ.] x ± SD 221,2 ±236,8 310,6 ± 261,1 147,3 ± 184,6 < 0,001 

Trvanie spánku (po-pi) [h] x ± SD 7,1 ± 1,1 7,2 ±1,1 7,1 ± 1,1 0,001 

Trvanie spánku (so-ne) [h] x ± SD 9,2 ± 1,4 9,1 ± 1,4 9,3 ± 1,4 0,002 

Sedavé aktivity (po-pi) [h] x ± SD 6,4 ± 2,9 6,2 ± 2,7 6,7 ± 3,0 < 0,001 

Sedavé aktivity (so-ne) [h] x ± SD 8,4 ± 3,7 8,3 ± 3,7 8,5 ± 3,7 0,114 
Počet jedál denne x ± SD 4,0 ±1,3 4,1 ± 1,4 4,0 ± 1,3 0,004 

Vynechávanie raňajok n (%) 466 (17,7) 180 (14,9) 286 (20,1) < 0,001 

Sladené nápoje (3- aţ 7-krát 

/týţdeň 
n (%) 862 (32,8) 466 (38,7) 396 (27,8) < 0,001 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; sedavé aktivity: sledovanie TV, práca/hra na PC, 

učenie 

 

Z faktorov ţivotného štýlu (tab. 2) chlapci deklarovali významne dlhší čas venovaný 

telesnej aktivite, čo sa prejavilo na vyššej fyzickej zdatnosti, dlhšie trvanie spánku počas 

pracovného týţdňa, vyšší počet jedál denne a častejšiu konzumáciu sladených nápojov. 

Dievčatá mali významne dlhšie trvanie spánku počas víkendu a celkové trvanie sedavých 

aktivít, častejšie vynechávali raňajky. 

Kritériám pre diagnostiku MS podľa IDF pre deti a adolescentov (13) vyhovelo v celom 

súbore 38 (1,4 %) adolescentov, z toho 32 chlapcov (2,7 %) a 6 dievčat (0,4 %) (p < 0,001), 

všetci patrili do skupiny s nadváhou/obezitou. V tejto skupine (nadváha + obezita, n = 696) 

predstavovala prevalencia MS spolu 5,5 % (8,6 % chlapcov a 1,8 % dievčat) (p < 0,001). 

V skupine obéznych stúpla prevalencia MS na 13,3 % (19,0 % chlapcov a 5,4 % dievčat). Ak 

sme však ako kritérium pre diagnostiku MS pouţili prítomnosť ktorýchkoľvek 3 z piatich 

rizikových faktorov, zastúpenie MS stúplo na 42 (1,6 %) adolescentov, ale len v skupine 

chlapcov (n = 36; 3,0 %) (tab. 1). 

V tab. 3 uvádzame lineárny nárast ako cMS Z-skóre, tak aj PSiMSs s nárastom hmotnosti, 

a rovnako aj nárast všetkých zloţiek MS s výnimkou HDL-cholesterolu, kde sme zaznamenali 

opačný trend. 

Súbor adolescentov sme rozdelili podľa počtu komponentov MS (obr. 1). Najväčšie 

zastúpenie bolo v skupine bez prítomnosti zloţiek MS (67,5 %), vyššie zastúpenie mali 

dievčatá (77,1 % vs. 56,3 %). V skupinách s 1, 2, 3 komponentmi MS mali uţ prevahu 

chlapci, 4 komponenty MS malo 0,6 % chlapcov a ţiadne dievča. 

Priemerné hladiny kardiovaskulárnych rizikových faktorov podľa počtu komponentov MS 

uvádzame v tab. 4. Pozorujeme kontinuálny nárast (pri HDL-cholesterole pokles) 

priemerných hodnôt s rastúcim počtom komponentov MS, najvýraznejšie v biochemických 

parametroch, priemerné hodnoty TK a antropometrických parametrov boli najvyššie 

v skupine s tromi zloţkami MS. 
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Tab. 3. Priemerné hladiny komponentov metabolického syndrómu u adolescentov podľa kategórií hmotnosti 

podľa BMI (n = 2 629) 

Komponent  
podváha + norma 

(n = 1933) 

nadváha 

(n = 426) 

obezita 

(n = 270) 

Pomer pás/výška (WHtR)  0,42 ± 0,03 0,47 ± 0,03 0,53 ± 0,05 

Glykémia [mmol/l] 4,79 ± 0,64 4,82 ± 0,63 4,93 ± 0,59 

HOMA  2,14 ± 1,34 2,74 ± 1,70 4,25 ± 3,78 

Triacylglyceroly [mmol/l] 0,83 ± 0,37 0,92 ± 0,47 1,14 ± 0,66 

Systolický TK [mmHg] 112,3 ± 12,2 118,1 ± 13,8 122,9 ± 13,7 

Stredný arteriálny tlak [mmHg] 84,5 ± 8,1 87,7 ± 8,5 91,6 ± 9,7 

HDL-cholesterol [mmol/l] 1,42 ± 0,30 1,34 ± 0,28 1,22 ± 0,27 

PsiMSs  1,65 ± 0,43 1,93 ± 0,48 2,36 ± 0,61 

cMS Z-skóre  -0,77 ± 2,36 1,04 ± 2,55 3,88 ± 3,30 

 

 
Obr. 1. Zastúpenie adolescentov v skupinách podľa počtu komponentov metabolického syndrómu (n = 2 629) 

 

Vybrané charakteristiky ţivotného štýlu (tab. 5) uţ nevykazovali jednoznačnú lineárnu 

závislosť od počtu komponentov MS, najviac rizikových faktorov sme zaznamenali v skupine 

s tromi komponentmi MS. Adolescenti v tejto skupine mali najhoršiu telesnú zdatnosť, 

najkratšie trvanie telesnej aktivity a spánku počas pracovného týţdňa, ale najdlhšie trvanie 

sedavých aktivít počas pracovného týţdňa aj víkendu. Táto skupina konzumovala najmenší 

priemerný počet jedál denne a najčastejšie konzumovala sladené nápoje. Najkratšie trvanie 

spánku počas víkendu a najvyššie zastúpenie fajčiarov bolo v skupine so 4 komponentmi MS. 
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Tab. 4. Charakteristiky adolescentov podľa počtu rizikových faktorov metabolického syndrómu (n = 2 629) 

Faktor  

Počet komponentov metabolického syndrómu 

0 

(n = 1776) 

1 

(n = 638) 

2 

(n = 173) 

3 

(n = 35) 

4 

(n = 7) 

Vek  [r.] 17,1 ± 1,0 17,2 ± 1,0 17,3 ± 1,0 17,0 ± 1,1 17,2 ± 1,3 

BMI [kg.m-2] 21,4 ± 2,5 23,8 ± 4,0 27,0 ± 4,9 31,3 ± 4,1 29,6 ± 4,9 

Obsah tuku [%]  23,8 ± 8,9 25,1 ± 10,9 28,2 ± 10,3 33,4 ± 7,5 28,9 ± 9,2 

Obvod pása [cm] 71,9 ± 6,2 79,3 ± 9,0 87,0 ± 11,1 100,8 ± 10,8 94,3 ± 9,2 

WHtR  0,42 ± 0,03 0,45 ± 0,05 0,50 ± 0,06 0,56 ± 0,06 0,52 ± 0,05 

CHOL [mmol/l] 4,04 ± 0,72 3,98 ± 0,79 4,19 ± 0,93 4,16 ± 1,01 4,58 ± 1,08 

LDL-CH [mmol/l] 2,22 ± 0,58 2,27 ± 0,59 2,45 ± 0,66 2,44 ± 0,86 2,60 ± 0,81 

HDL-CH [mmol/l] 1,45 ± 0,28 1,29 ± 0,29 1,16 ± 0,25 0,95 ± 0,21 0,91 ± 0,11 

non HDL-CH [mmol/l] 2,58 ± 0,63 2,69 ± 0,69 3,03 ± 0,82 3,22 ± 0,92 3,68 ± 1,11 

TAG [mmol/l] 0,79 ± 0,29 0,92 ± 0,46 1,28 ± 0,71 1,71 ± 1,07 2,37 ± 0,97 

AIP  -0,28 ± 0,18 -0,18 ± 0,22 -0,00 ± 0,22 0,20 ± 0,31 0,38 ± 0,21 

Glukóza [mmol/l] 4,73 ± 0,36 4,93 ± 0,85 5,11 ± 1,38 5,06 ± 0,53 5,47 ± 0,24 

hsCRP [mg/l] 0,94 ± 2,19 1,66 ± 3,28 1,77 ± 2,73 3,21 ± 5,06 5,52 ± 9,06 

Inzulín [mIU/l] 9,96 ± 5,05 12,26 ± 7,09 17,30 ± 12,07 24,41 ± 15,51 33,06 ± 15,47 

HOMA-IR  2,11 ± 1,13 2,74 ± 1,92 4,10 ± 4,25 5,63 ± 3,89 7,95 ± 3,59 

Systolický TK [mmHg] 110,1 ± 10,0 121,3 ± 14,4 127,6 ± 13,6 132,9 ± 14,0 130,5 ± 8,6 

Diastolický TK [mmHg] 69,5 ± 6,5 74,3 ± 8,2 78,4 ± 9,0 82,4 ± 11,3 76,9 ± 9,4 

Stredný arteriálny tlak [mmHg] 83,0 ± 6,7 90,0 ± 9,1 94,8 ± 9,2 99,2 ± 11,0 94,8 ± 6,8 

 

Tab. 5. Vybrané charakteristiky ţivotného štýlu adolescentov počtu rizikových faktorov metabolického 

syndrómu (n = 2 629) 

Faktor  

Počet komponentov metabolického syndrómu 

0 

(n = 1776) 

1 

(n = 638) 

2 

(n = 173) 

3 

(n = 35) 

4 

(n = 7) 

Fajčiari (aktuálni/bývalí) n (%) 671 (37,8) 247 (38,7) 70 (40,5) 9 (25,7) 3 (42,9) 

Ruffierov index x ± SD 9,7 ± 4,0 10,2 ± 4,3 10,7 ± 4,4 11,2 ± 5,6 6,3 ± 3,9 

Fyzická aktivita [min/týţ.] x ± SD 213,4 ± 233,8 241,8 ± 250,2 238,0 ± 223,7 153,0 ± 156,3 218,6 ± 246,3 

Trvanie spánku (po-pi) [h] x ± SD 7,2 ± 1,1 7,2 ± 1,1 7,2 ± 1,1 7,1 ± 1,0 7,3 ± 1,1 

Trvanie spánku (so-ne) [h] x ± SD 9,2 ± 1,4 9,2 ± 1,4 9,0 ± 1,4 8,8 ± 1,3 8,1 ± 1,9 

Sedavé aktivity (po-pi) [h] x ± SD 6,4 ± 2,9 6,5 ± 2,9 6,1 ± 2,8 7,7 ± 4,3 6,1 ± 2,0 

Sedavé aktivity (so-ne) [h] x ± SD 8,4 ± 3,7 8,6 ± 3,6 8,4 ± 3,9 9,4 ± 4,7 7,3 ± 3,0 

Počet jedál denne x ± SD 4,1 ± 1,4 4,0 ± 1,3 3,8 ± 1,5 3,4 ± 1,3 3,5 ± 1,2 

Vynechávanie raňajok n (%) 317 (17,8) 104 (16,3) 38 (22,0) 6 (17,1) 1 (14,3) 
Sladené nápoje (3- aţ 7-krát 

/týţdeň 
n (%) 579 (32,6) 223 (35,0) 45 (26,0) 13 (37,1) 2 (28,6) 

Legenda: po-pi – pondelok – piatok; so-ne – sobota – nedeľa; sedavé aktivity: sledovanie TV, práca/hra na PC, 

učenie 

 

Kontinuálne skóre MS sme vypočítali obidvomi spôsobmi a vzájomne porovnali (obr. 2). 

Obe hodnoty vykazujú lineárnu závislosť a tesnú koreláciu (rovnica spoľahlivosti R
2 

= 

0,8668, korelačný koeficient r = 0,9305).  

Kontinuálny a lineárny nárast kontinuálneho skóre MS vypočítaného dvomi spôsobmi 

podľa počtu komponentov MS uvádzame na obr. 3 a 4. Obidve hodnoty kontinuálneho skóre 

MS vysoko signifikantne (na hladine p < 0,001) korelujú aj s ďalšími biochemickými 

parametrami (prvá hodnota udáva r1 pre PsiMSs; druhá r2 pre cMSs): hsCRP (r1 = 0,152; r2 = 

0,141), hladinou inzulínu (r1 = 0,359; r2 = 0,397), HOMA-IR (r1 = 0,374; r2 = 0,442), 
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hladinou kyseliny močovej (r1 = 0,420; r2 = 0,474), kreatinínu (r1 = 0,242; r2 = 0,302), urey (r1 

= 0,088; r2 = 0,127) a s aterogénnym indexom plazmy (r1 = 0,826; r2 = 0,658), pričom 

najtesnejšie korelačné koeficienty sme zistili pri AIP a kyseline močovej. Nezistili sme 

signifikantné korelácie s obsahom telesného tuku, ani s vybranými faktormi ţivotného štýlu. 

Z celého súboru sme vyčlenili tých jedincov, ktorí mali vysoké kontinuálne skóre MS 

vypočítané podľa oboch metód. V prípade cMSs Z-skóre išlo o hodnoty ≥ 8,12 (priemerná 

hodnota respondentov s tromi prítomnými komponentmi MS). Našli sme 28 adolescentov, 

z ktorých 9 (32,1 %) mali len 1 alebo 2 komponenty MS. Podobne v prípade PsiMSs sme 

vyfiltrovali respondentov s hodnotami ≥ 3,13 (podľa rovnakého kritéria ako pri cMSs). Našli 

sme 31 adolescentov, z ktorých 14 (45,2 %) mali len 1 alebo najviac 2 komponenty MS, čiţe 

nevyhovovali kritériám pre diagnostiku MS. 

 
 

Obr. 2. Korelácia medzi kontinuálnym skóre metabolického syndrómu vypočítaného zo Z-skóre jednotlivých 

komponentov MS (cMSs) a jednoduchým pediatrickým skóre mebabolického syndrómu (PsiMSs) (n = 2 629) 
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Obr. 3. Priemerné hodnoty kontinuálneho skóre metabolického syndrómu vypočítaného zo Z-skóre jednotlivých 

komponentov MS (cMSs Z-skóre) podľa počtu komponentov MS (n = 2 629) 

 

 
Obr. 3. Priemerné hodnoty pediatrického kontinuálneho skóre metabolického syndrómu (PsiMSs)  

podľa počtu komponentov MS (n = 2 629) 
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troch komponentov s hodnotami vyššími ako sú stanovené medzné hodnoty. Takáto 

dichotómna klasifikácia umoţňuje jednoduchú a jednoznačnú diagnostiku MS, ale 

neumoţňuje priebeţné hodnotenie postupne sa zvyšujúcich hodnôt jednotlivých komponentov 

MS a tým súčasne zvyšujúce sa kardiovaskulárne riziko. Modelovanie vzťahu medzi 

rizikovými faktormi a kategorickými premennými MS odhalilo kontroverzné zistenia (10). 

Z týchto dôvodov sa navrhli viaceré postupy na výpočet kontinuálneho skóre MS, ktoré je 

presné, umoţňuje sledovanie zmien závaţnosti kardiovaskulárneho rizika u jednotlivca, ktorý 

zatiaľ nemal diagnostikovaný MS (7). Okrem toho riziko predstavuje progresívnu funkciu a 

nemoţno ho jednoducho povaţovať za prítomné alebo neprítomné v závislosti od toho, či sú 

prahové hodnoty jednotlivých komponentov prekročené alebo nie. Skutočnosť, ţe 

kardiovaskulárne riziko je progresívnou funkciou niekoľkých rizikových faktorov MS a ţe 

riziko sa zvyšuje s rastúcim počtom rizikových faktorov MS, má význam pri kontinuálnom 

hodnotení rizika. Kontinuálne skóre cMSs zvaţuje všetky zloţky MS bez ohľadu na 

akékoľvek dve alebo tri kombinácie, čím sa umoţňuje identifikácia včasného rizika, najmä 

u detí (9). Preto je namieste otázka, koľko jedincov má vysoké kardiovaskulárne riziko, ale 

zatiaľ nemali diagnostikovaný MS, lebo majú rizikové hodnoty len maximálne dvoch 

komponentov MS a nespĺňajú tak kritérium pre dichotómnu klasifikáciu MS.  

Podľa tejto dichotómnej klasifikácie sme zistili relatívne nízky výskyt MS v súbore 

adolescentov v priemernom veku 17,1 rokov – 1,4 %, resp. 1,6 % (podľa pouţitých 

hodnotiacich kritérií). Pri porovnaní s inými krajinami to nie je vysoká prevalencia – napr. 

údaje z amerického národného prieskumu o zdraví a výţive (NHANES) III z rokov 1988 – 

1994 ukázali, ţe miera prevalencie metabolického syndrómu bola 4 % u 12- aţ 19-ročných 

adolescentov (19), ktorá sa v ďalších rokoch (1999 – 2000) zvýšila na 6 % (20) a v rokoch 

1999 – 2012 uţ vzrástla na 9,8 % (21). Reprezentatívne údaje z iných krajín sú pomerne 

obmedzené, napr. prevalencia MS u detí a dospievajúcich v severnom Mexiku bola 6,5% (22), 

v Kórei 9 % (23), v Turecku 2 % (24) a v kanadskom Quebecu 10 % (25). 

U obéznych detí a adolescentov je prevalencia MS oveľa vyššia, odhaduje sa na pribliţne 

30 – 50 % (19, 26, 27), v našom súbore stúpla prevalencia MS u obéznych adolescentov na 

13,3 %, čo je výrazne menej ako v iných krajinách (28). 

Kontinuálne skóre (cMSs) berie do úvahy všetky rizikové komponenty a nie iba niektoré. 

Vypočíta sa na základe predpokladu, ţe všetky zloţky MS sú pri definovaní 

kardiovaskulárneho rizika rovnako dôleţité a závaţné. Váha kaţdej jednotlivej premennej sa 

v konečnom skóre povaţuje za rovnocennú (9). 

Výpočet cMSs skóre je zaloţený na súčte Z-skóre všetkých parametrov, ktoré sú spravidla 

špecifické pre určitú populáciu, a teda v absolútnom vyjadrení sa nemusia zhodovať so 

vzorkou iných populácií. Jedným z obmedzení tohto skóre je teda to, ţe ho nemoţno 

porovnávať s inými štúdiami, pokiaľ demografické charakteristiky, distribúcia údajov, 

priemery a variability nie sú v porovnávaných populáciách podobné. Platí, ţe čím niţšie je 

cMSs, tým niţšie je kardiometabolické riziko (9) a ţe medzi cMSs a počtom rizikových 

komponentov MS je odstupňovaný vzťah, čo sme potvrdili aj v našej práci. Eisenmann (11) 

v súbore 378 detí vo veku 7 – 9 rokov zistil, ţe len pribliţne polovica subjektov nemala 
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ţiadne rizikové faktory, zatiaľ čo pribliţne 5 % malo metabolický syndróm. Kontinuálne 

skóre MS bolo v súlade aj s našimi výsledkami najniţšie v skupine bez nepriaznivých 

rizikových faktorov (-1,59 ± 1,76) a najvyššie u pacientov s metabolickým syndrómom (≥ 3 

rizikové faktory) (7,05 ± 2,73). Navrhol optimálnu cut-off hodnotu cMSs pre predpovedanie 

prítomnosti MS 3,72 vzhľadom na to, ţe ţiadne z detí s MS nemalo cMSs niţšie ako 3,72. 

V našom súbore, aj keď išlo o starších adolescentov, sme dosiahli lepšie výsledky, bez 

rizikových faktorov bolo 67,5 % subjektov, ich priemerné cMSs bolo -1,19 ± 1,96 a len 1,6 % 

malo MS (t.j. ≥ 3 rizikové faktory). Ich priemerné cMSs však bolo vyššie (8,3 ± 3,2), čo 

naznačuje ich menej priaznivý metabolický profil. Ďalší autori (10) vo veľkom súbore 3 843 

iránskych detí vo veku 7 – 18 rokov navrhli cut-off hodnotu pre cMSs 1,76 (1,79 pre chlapcov 

a 2,72 pre dievčatá). Brazílski autori (29) na základe štúdie na súbore 348 detí vo veku 8 a 9 

rokov (prevalencia MS 8,9 %) navrhli cut-off hodnotu 1,86. Stanovenie cut-off hodnoty pre 

cMSs teda naráţa na mnohé prekáţky, je špecifická pre konkrétnu populáciu, preto cMSs je 

vhodné vyuţívať skôr pre uplatnenie preventívnych a intervenčných opatrení. 

Z uvedeného vyplýva, ţe výpočet cMSs trpí viacerými obmedzeniami. Je špecifické pre 

jednotlivé populačné skupiny a individuálne skóre jedného človeka nie je rovnaké v dvoch 

rozličných štúdiách aj vzhľadom na to, ţe rôzni autori pouţívajú rozličné premenné 

a štatistické údaje, postupy pri výpočte skóre, hlavné komponenty MS atď. (2). Preto sa 

ukázala potreba vyvinúť univerzálne kritériá na výpočet skóre, ktoré by sa mohli pouţiť a 

porovnať v klinickej a výskumnej praxi. Soldatovic et al. (2) vyvinuli jednoduchý výpočet 

siMSs, ktoré vysoko koreluje s ostatnými cMSs, ale dá sa oveľa ľahšie vypočítať, aplikovať 

na jednotlivých pacientov (v porovnaní s ostatnými cMSs, ktoré si vyţadujú skupiny 

pacientov) a môţe sa pouţiť aj na sledovanie jednotlivého pacienta. Vzhľadom na významné 

rozdiely v definícii MS u detí v porovnaní s dospelými, vznikla potreba modifikácie a 

validácie siMSs na pouţitie pri hodnotení detí a mládeţe. Z viacerých vzorcov na výpočet 

pediatrického siMSs (PsiMSs) autori Vukovic et al. (12) navrhli ten, ktorý sme pouţili aj 

v našej práci, pretoţe vykazoval najvyššiu koreláciu s väčšinou komplexných kontinuálnych 

skóre. Tento variant má aj najjednoduchší výpočet, vďaka čomu je najvhodnejší pre 

kaţdodennú klinickú prax a poskytuje vynikajúcu kombináciu jednoduchosti a vysokej 

presnosti na výpočet kontinuálneho skóre MS, najmä u obéznej mládeţe. Niektorí autori 

odporúčajú namiesto hladiny glukózy zahrnúť do výpočtu cMSs hodnotu HOMA (prípadne 

hladinu inzulínu), pretoţe väčšina detí má normálnu hladinu glukózy nalačno a HOMA súvisí 

skôr s mierou inzulínovej rezistencie. Podobne sa niekedy namiesto systolického tlaku zahrnie 

do výpočtu stredný arteriálny tlak, pretoţe reprezentuje hodnotu systolického aj diastolického 

tlaku súčasne (2, 11). 

Kontinuálne skóre MS umoţňuje odhadnúť závaţnosť kardiometabolického rizika u tzv. 

osôb s nízkym rizikom, čiţe jednotlivcov, ktorí zatiaľ nespĺňajú kritériá pre diagnostiku MS. 

Potvrdili sme to aj v našom súbore, kde sme zachytili pomerne vysoké zastúpenie jedincov 

s vysokorizikovými hodnotami jedného alebo dvoch komponentov MS, u ktorých by však 

zatiaľ MS nebol diagnostikovaný. Podobne po intervenčných alebo liečebných zásahoch 
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u pacienta s MS moţno pomocou cMSs sledovať zlepšenie parametrov kardiometabolického 

rizika, ktoré nie je detegovateľné pomocou dichotomickej definície MS (12). 

Vzhľadom na dôleţitosť modifikácie ţivotného štýlu pre zníţenie rizika chorôb 

súvisiacich s MS, sa zníţenie hodnoty cMSs môţe vyuţiť aj na motiváciu pacientov 

k fyzickej aktivite alebo k zmenám v stravovaní (30). Z faktorov ţivotného štýlu sme 

sledovali vzťah MS k fyzickej aktivite a k niektorým stravovacím zvyklostiam na podklade 

PsiMSs ako kontinuálneho a nie kategorického údaja. Tento postup sa odporúča ako 

štatisticky citlivejší a menej náchylný na chyby ako dichotomické prístupy (31). Výsledky 

štúdie Stabeliniho et al. (32) potvrdili, ţe fyzická aktivita, najmä aktivita strednej aţ 

intenzívnej intenzity, nepriamo súvisí so skóre rizika MS u adolescentov. V našom súbore 

sme potvrdili pokles v trvaní týţdennej telesnej aktivity a rovnako aj pokles telesnej zdatnosti 

smerom k vyššiemu počtu komponentov MS. Štúdia Sun et al. (33) skúmala súvislosti medzi 

stravovacími zvyklosťami a cMSs u mladých dospelých. Zistili, ţe dodrţiavanie výţivových 

odporúčaní (najmä týkajúce sa zníţenia konzumácie tuku a tučných jedál) nemalo u 2 410 

účastníkov vo veku 26 – 36 rokov vplyv na metabolické riziko. V našom súbore sme hodnotili 

len celkový počet jedál denne, vynechávanie raňajok a frekvenciu konzumácie sladených 

nápojov, pričom najhoršie údaje sme získali zo skupiny s 3 (najniţší počet jedál denne, 

najčastejšia konzumácia sladených nápojov) a 2 (najčastejšie vynechávanie raňajok) 

prítomnými komponentmi MS. Pri hodnotení stravovacích zvyklostí v skupine rizikových 

(obéznych) adolescentov často naráţame na problém s predpokladaným podhodnocovaním 

konzumácie rizikových potravín, najmä tých, o ktorých sa všeobecne vie, ţe sa podieľajú na 

zvyšovaní hmotnosti (sladkosti, sladké a slané pochutiny, vypráţané a stánkové jedlá). K 

podobným výsledkom dospeli aj Štefániková a kol. (34) v súbore vysokoškolských študentov 

s nadváhou/obezitou, ktorí mali priaznivejšiu energetickú bilanciu neţ študenti s primeranou 

hmotnosťou, lebo pre jedincov s vyššou telesnou hmotnosťou je typické, ţe majú tendenciu 

podhodnocovať skonzumované mnoţstvo potravín. Predpokladáme, ţe aj v našom súbore 

adolescentov sa vyskytol podobný jav a preto asociácie cMSs so stravovacími zvyklosťami 

nepriniesli konzistentné a jednoznačné výsledky. 

 

Záver 

Výpočet PSiMSs je jednoduchý a presný, umoţňuje posúdenie závaţnosti 

kardiometabolického rizika u jedincov ešte pred diagnostikou MS. Kontinuálne skóre MS je 

uţitočné pri identifikácii jedincov v zvýšenom riziku a pri organizácii preventívnej 

starostlivosti o zdravie detí a mládeţe. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú v súčasnosti najčastejšou príčinou úmrtia mužov aj 

žien vo svete a rovnako aj na Slovensku. Každoročne na KVO zomrie na našej planéte viac 

ako 17,3 miliónov ľudí. Hlavné rizikové faktory KVO, ako fajčenie, nedostatok pohybu, 

nevhodné stravovanie, vyplývajú z nezdravého spôsobu života a dajú sa identifikovať už v 

detstve. Existuje dostatočné množstvo vedeckých dôkazov, že ateroskleróza, ako patologický 

základ KVO, sa začína v detstve a vznik a progresia aterosklerózy jasne koreluje s počtom a 

intenzitou prítomných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Je aj dokázané, že rizikové 

faktory pretrvávajú z detstva do dospelosti (tzv. tracking) a pre manažment identifikovaných 

rizikových faktorov existujú účinné intervenčné opatrenia. Výživové a režimové návyky, 

tvoriace základy životného štýlu, vznikajú v detskom veku a v období dospievania a 

pretrvávajú po celý život jedinca. 

 

Materiál a metodika 

Základom pre získanie údajov na štatistické spracovanie bol celoslovenský projekt 

Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a 

hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál, ktorý bol realizovaný 

v rámci Programov a projektov Úradov verejného zdravotníctva v SR. Gestorom projektu bol 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote spolu s ÚVZ SR (1).  

Celý súbor sa skladal zo 4 176 respondentov vo vekovej skupine od 15,00 do 18,99 rokov, 

2 071 chlapcov a 2 105 dievčat. Priemerný vek respondentov bol 17,13 rokov (17,21 

u chlapcov a 17,05 u dievčat). Podľa metodiky výberu respondentov išlo o reprezentatívnu 

vzorku Slovenskej republiky. Štvrtá etapa projektu nasledovala po prvých troch etapách 

                                                             
1
 Štúdia bola podporená grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008UPJŠ-4/2020 a 

vnútornými projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 
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v rokoch 2009, 2011 a 2012, keď sme projekt realizovali u detí predškolského, mladšieho 

a staršieho školského veku. Od každého dieťaťa sme získavali údaje prostredníctvom sady 

dotazníkov, ktoré po inštruktáži vyplnili respondenti po písomnom súhlase so spracovaním 

údajov zákonného zástupcu, v prípade plnoletosti respondenta. Meranie vybraných 

antropometrických údajov (hmotnosť, výška, obvod pása, obvod bokov) a merania TK 

realizovali zamestnanci oddelení hygieny detí a mládeže regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva v súlade s metodikou platnou a používanou pre poradenské centrá pri 

jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR (2). Prítomnosť obezity 

u detí sme verifikovali pri hodnote BMI (hmotnosť v kg / výška v m
2
) rovnej alebo vyššej ako 

97. percentil štandardných hodnôt pre dané pohlavie a vek. Ako štandardné hodnoty sme 

použili výsledky zo VI. celoštátneho prieskumu v roku 2001 (3). 

Na hodnotenie systolického a / alebo diastolického TK u adolescentov vo vekovej skupine 

15,00 – 17,99 rokov sme použili percentilové tabuľky Štvrtej správy americkej pracovnej 

skupiny pre detskú hypertenziu (National High Blood Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents) z roku 2004 (4), podľa ktorého 

hypertenzia u detí je definovaná ako hodnota systolického a / alebo diastolického tlaku, ktorá 

je rovná alebo vyššia ako príslušný 95. percentil pre pohlavie, vek a výšku pri troch alebo 

viacerých oddelených meraniach. Keďže podmienka troch alebo viacerých oddelených meraní 

na diagnostikovanie hypertenzie v našom prieskume nebola splnená, môžeme hovoriť len o 

respondentoch s hodnotami TK v pásme hypertenzie. Percentil výšky respondentov sme určili 

na základe rastových tabuliek Centers for Disease Control and Prevention (5). Prítomnosť 

vysokého TK u adolescentov vo vekovej skupine 18,00 – 18,99 rokov bola stanovená na 

základe 7. správy Spojeného výboru pre prevenciu, detekciu, hodnotenie a liečbu vysokého 

TK Národného ústavu zdravia USA – JNC 7 (6, 7) The Seventh Report of the Joint National 

Committee on Prevention, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, National 

Institues of Health) ako hodnota systolického TK rovná alebo vyššia ako 140 mmHg 

a diastolického TK rovná alebo vyššia ako 90 mmHg (6, 7). Štatistickú analýzu dát sme 

realizovali v programe IBM SPSS Statistics 20 a v programe Microsoft Office Excel 2007 

(analytické nástroje). Použili sme: deskriptívnu analýzu na určenie absolútnej početnosti 

odpovedí v rámci kvalitatívnych položiek a ukazovatele stredu a rozptylu pri kvantitatívnych 

položkách a Chí-kvadrátový test v prípade testovania kategoriálnych premenných na hladine 

významnosti α = 0,05. 

 

Výsledky  

Základná charakteristika skúmaného súboru adolescentov. Vekové zloženie základného 

súboru podľa pohlavia je uvedené v tab. 1. 

 
Tab. 1. Vekové zloženie základného súboru podľa pohlavia 

Vek (roky) 
15,00 – 15,99 16,00 – 16,99 17,00 – 17,99 18,00 – 18,99 Spolu 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Chlapci 262 12,65 633 30,56 615 29,7 561 27,09 2071 49,59 

Dievčatá 358 17,01 690 32,78 585 27,79 472 22,42 2105 50,41 

Spolu 620 14,85 1323 31,68 1200 28,74 1033 24,74 4176 100,00 
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Výskyt rizikových faktorov v súbore  

Obezita sa vyskytovala u 260 respondentov (6,2 %), počet respondentov s hodnotami TK 

v pásme hypertenzie bol 847 – 20,2 % (obr. 1). Systolický TK bol zvýšený u 742 

respondentov (17,8 %), diastolický TK bol zvýšený u 213 respondentov (5,1 %), systolický aj 

diastolický TK bol zvýšený u 108 respondentov (2,6 %). Bez obezity a zvýšených hodnôt TK, 

to znamená, že bez sledovaných intermediárnych rizikových faktorov bolo 3 190 

respondentov (obr. 1).  

 

Obr. 1. Percentuálny podiel respondentov s obezitou a s hodnotami TK v pásme hypertenzie 

 
Tab. 2. Prehľad základných štatistických ukazovateľov vybraných antropometrických údajov a krvného tlaku 

sledovaného súboru 

Štatistické ukazovatele 
BMI  

(kg/m2) 
Výška  

(m) 
Váha  

(kg) 
TKs  

(mmHg) 
TKd  

(mmHg) 

Priemer 21,87 1,72 65,03 120,77 71,44 

Medián 21,22 1,72 63 120 71 

Modus 20,75 1,75 65 120 70 

Smerodajná odchýlka 3,6 0,09 13,36 14,27 8,87 

Minimum 14,02 1,4 34 84 32 

Maximum 48,77 2 130 187 119 

Vysvetlivky: BMI – Body mass index, TKs – systolický TK, TKd – diastolický TK 

 

Prehľad základných deskriptívnych štatistických ukazovateľov vybraných 

antropometrických údajov (BMI, výšky, váhy, systolického a diastolického TK) sledovaného 

súboru (tab. 2) poukázal na výskyt veľmi vysokých hodnôt BMI, kde maximum je 

u adolescentov 48,77, čo znamená morbídny stupeň obezity.  

Hodnotenie vplyvu obezity na výskyt vysokých hodnôt TK  

Vysoké hodnoty TK sa vyskytovali u 121 (46,5 %) obéznych detí a len u 726 (18,5 %) 

neobéznych detí, čo je štatisticky signifikantný rozdiel (χ
2 

= 118,21; df = 1; p < 0,001), šanca 

mať vysoké hodnoty TK je 3,83-krát (OR, 95 % CI 2,96-4,94) vyššia u detí s obezitou ako 

u neobéznych detí. 

Obezita Vysoké hodnoty TK

Nie 93,8% 79,9%

Áno 6,2% 20,3%
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Hodnotenie vplyvu vybraných konštitucionálnych faktorov na výskyt obezity a vysokých 

hodnôt TK 

Vek. Vo výskyte obezity v jednotlivých vekových skupinách – u 15,00- až 15,99-ročných 

bolo obéznych 31 detí, u 16,00- až 16,99-ročných 89, u 17,00- až 17,99-ročných 75 a u 18,00- 

až 18,99-ročných 65 – nebol zistený štatisticky významný rozdiel (χ
2 

= 2,17; df = 3; p = 

0,537). Štatisticky významný rozdiel sme zistili (χ
2 

= 30,98; df = 3; p < 0,001) vo výskyte 

vyšších hodnôt TK v jednotlivých vekových skupinách – u 15,00- až 15,99-ročných vyššie 

hodnoty TK malo 143 detí, u 16,00- až 16,99-ročných 299, u 17,00- až 17,99-ročných 257 

a u 18,00- až 18,99-ročných 148 (tab. 3).  

 

Tab. 3. Podiel výskytu obezity a vyšších hodnôt TK v jednotlivých vekových skupinách 

Veková skupina 
Obezita 

p 
Vyššie hodnoty TK 

p 
n (%) n (%) 

15,00 – 15,99 31 5,0 

n.s. 

143 23,1 

< 0,001 
16,00 – 16,99 89 6,7 299 22,6 

17,00 – 17,99 75 6,2 257 21,4 

18,00 – 18,99 65 6,3 148 14,% 

Vysvetlivky: n.s. – nesignifikantný 

 

Pohlavie. Obezita sa vyskytovala u 155 chlapcov a u 105 dievčat čo je štatisticky 

signifikantný rozdiel (χ
2 

= 10,72; df = 1; p = 0,001), šanca byť obéznym je 1,54-krát (OR, 

95 % CI 1,19-1,99) vyššia u chlapcov ako u dievčat. Vysoké hodnoty TK sa vyskytovali 

u 551 chlapcov a u 296 dievčat, čo je štatisticky signifikantný rozdiel (χ
2 

= 100,82; df = 1; p < 

0,001), šanca mať vysoké hodnoty TK je 2,22-krát (OR, 95 % CI 1,89-2,59) vyššia 

u chlapcov ako u dievčat (tab. 4). 

Hodnotenie vplyvu vybraných sociálnych faktorov na výskyt obezity a vysokých hodnôt 

TK 

V rámci sociálnych faktorov sme sledovali bývanie v meste alebo na dedine. Ďalej sme 

sledovali rodinné zázemie adolescenta v podobe bývania s obidvoma rodičmi, poprípade 

s jedným rodičom alebo bez rodičov (deti z detských domovov alebo bývajúce s inou osobou 

ako s rodičmi), vzdelanie otca a matky a počet súrodencov (tab. 5).  

Bývanie (tab. 5). Obezita sa vyskytovala u 115 respondentov z mesta (5,7 %) a u 145 

respondentov z dediny (6,8 %), bez štatisticky významného rozdielu (χ
2 

= 1,97; df = 1; p = 

0,16). Vysoké hodnoty TK sa vyskytovali u 417 respondentov z mesta (20,5 %) a u 430 

respondentov z dediny (20,0 %), bez štatisticky významného rozdielu (χ
2 

= 0,12; df = 1; p = 

0,70).  

Úplnosť rodiny (tab. 5). Vo výskyte obezity medzi adolescentmi bývajúcimi s obidvoma 

rodičmi (197; 6,1 %), s jedným rodičom (50; 6,6 %) a nie s rodičmi (12; 8,0 %) nebol 

štatisticky významný rozdiel (χ
2 

= 1,12; df = 2; p = 0,57). Štatisticky významný rozdiel sme 

zistili vo výskyte vysokých hodnôt TK (χ
2 

= 6,79; df = 2; p = 0,03), kde najvyšší podiel 

vysokých hodnôt TK bol medzi adolescentmi bývajúcimi s obidvoma rodičmi (687; 21,2 %), 

v porovnaní s adolescentmi bývajúcimi s jedným rodičom (133; 17,5 %) a nie s rodičmi (24; 

16,0 %).  
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Tab. 4. Podiel výskytu obezity a vyšších hodnôt TK podľa pohlavia 

Veková skupina 
Obezita 

p 
Vyššie hodnoty TK 

p 
n (%) n (%) 

Chlapci 155 7,5 
< 0,01 

551 26,6 
< 0,001 

Dievčatá 105 5,0 296 14,1% 

  

 Tab. 5. Sledované sociálne faktory a ich štatistická významnosť pri výskyte obezity a vyšších hodnôt TK 

Sledované sociálne faktory 
Obezita ↑TK 

n (%) p n (%) p 

Bývanie 
Mesto 115 5,7 

n.s. 
417 20,5 

n.s. 
Dedina 145 6,8 430 20,0 

Úplnosť rodiny 

2 rodičia 197 6,1 

n.s. 

687 21,2 

< 0,05 1 rodič 50 6,6 133 17,5 

Bez rodičov 12 8,0 24 16,0 

Vzdelanie otca 
VŠ / SŠ s mat. 171 5,4 

< 0,01 
637 20,1 

n.s. 
ZŠ / SŠ bez mat. 79 8,4 199 21,2 

Vzdelanie matky 
VŠ / SŠ s mat. 180 5,7 

< 0,05 
645 20,5 

n.s. 
ZŠ / SŠ bez mat. 77 7,7 199 19,9 

Počet súrodencov 

0 42 8,1 

n.s. 

118 22,8 

n.s. 

1 123 6,0 412 19,9 

2 61 6,0 201 19,6 

3 17 5,4 69 21,8 

4 a viac 14 6,3 43 19,3 

Vysvetlivky: VŠ – vysokoškolské, SŠ – stredoškolské, ZŠ – základné, mat. – maturita, n.s. – nesignifikantný 

 

Najvyššie ukončené vzdelanie otca (tab. 5) 

Pri základnej charakteristike súboru ako najčastejšie vzdelanie u otca respondentov sa 

potvrdilo stredoškolské vzdelanie s maturitou (2 068; 49,5 %), menej otcov malo vzdelanie 

stredoškolské bez maturity (1 179; 28,2 %), vysokoškolské (765; 18,3 %) a základné (88; 

2,1 %). Keďže v malom súbore adolescentov, ktorých otec mal ukončené základné vzdelanie 

nebol ani jeden adolescent s obezitou, zlúčili sme súbory otcov so základným 

a stredoškolským vzdelaním bez maturity a otcov s vysokoškolským a stredoškolským 

vzdelaním s maturitou. Štatisticky významný rozdiel (χ
2 

= 10,92; df = 1; p = 0,001) sme zistili 

vo výskyte obezity u detí otcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním 

s maturitou (171; 5,4 %) v porovnaní s deťmi otcov so základným alebo stredoškolským 

vzdelaním bez maturity (79; 8,4 %). Šanca byť obéznym u dieťaťa otca so základným alebo 

stredoškolským vzdelaním bez maturity je 1,61-krát (OR, 95 % CI 1,22-2,12) vyššia ako 

u dieťaťa otca s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou. Vo výskyte 

vysokých hodnôt TK u detí otcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním 

s maturitou (637; 20,1 %) v porovnaní s deťmi otcov so základným alebo stredoškolským 

vzdelaním bez maturity (199; 21,2 %) nebol štatisticky významný rozdiel (χ
2 

= 0,43; df = 1; p 

= 0,51). 

Najvyššie ukončené vzdelanie matky (tab. 5) 

V zhode s najvyšším ukončením vzdelaním otcov, aj u matiek najčastejšie ukončené 

najvyššie vzdelanie bolo stredoškolské s maturitou (2 257; 54,0 %), ďalej vzdelanie 

stredoškolské bez maturity (900; 21,6 %), vysokoškolské (888; 21,3 %) a základné (102; 

2,4 %). Rovnako sme zlúčili súbory matiek so základným a stredoškolským vzdelaním bez 

maturity a matiek s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním s maturitou. Štatisticky 
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významný rozdiel (χ
2 

= 5,28; df = 1; p = 0,03) sme zistili vo výskyte obezity u detí matiek 

s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou (180; 5,7 %) v porovnaní 

s deťmi, kde matka má základná alebo stredoškolské vzdelanie bez maturity (77; 7,7 %). 

Šanca byť obéznym u dieťaťa matky so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez 

maturity je 1,37-krát (OR, 95 % CI 1,04-1,81) vyššia ako u dieťaťa matky s vysokoškolským 

alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou. Vo výskyte vysokých hodnôt TK u detí matiek 

s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou (645; 20,5 %) v porovnaní 

s deťmi matiek so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity (199; 19,9 %) 

nebol štatisticky významný rozdiel (χ
2 
= 0,16; df = 1; p = 0,69). 

Počet súrodencov (tab. 5) 

Najvyšší podiel obezity bol u jedináčikov (42; 8,1 %) v porovnaní s adolescentmi 

s jedným (123; 6,0 %), dvoma (61; 6,0 %), troma (17; 5,4 %) a štyrmi a viac ako štyrmi (14; 

6,3 %) súrodencami, tento rozdiel však nie je štatisticky významný (χ
2 

= 3,94; df = 4; p = 

0,41). Podiel výskytu vysokých hodnôt TK bol najvyšší u jedináčikov (118; 22,8 %) 

v porovnaní s adolescentmi s jedným (412; 19,9 %), dvoma (201; 19,6 %), troma (69; 21,8 %) 

a štyrmi a viac ako štyrmi (43; 19,3 %) súrodencami, tento rozdiel však tiež nie je štatisticky 

významný (χ
2 

= 3,03; df = 4; p = 0,55). Zo sledovaných sociálnych faktorov na výskyt obezity 

u adolescentov malo vplyv vzdelanie rodičov (čím vyššie vzdelanie, tým nižší výskyt obezity) 

a na výskyt vyšších hodnôt krvného tlaku malo vplyv rodinné zázemie, pričom najvyšší 

podiel adolescentov s vyššími hodnotami krvného tlaku býval s oboma rodičmi (tab. 5).  

 

Diskusia 

Alarmujúcim zistením je, že až 20,7 % adolescentov v našom súbore malo jeden zo 

sledovaných intermediárnych rizikových faktorov (obezitu a / alebo aj nadlimitné hodnoty 

TK) a 2,9 % respondentov malo súčasne obezitu aj zvýšené hodnoty TK. Bez obezity a 

zvýšených hodnôt TK, teda bez sledovaných intermediárnych rizikových faktorov KVO bolo 

len 76,4 % respondentov. Celková prevalencia obezity v našom súbore pri hodnote BMI 

rovnej alebo vyššej ako 97. percentil štandardných hodnôt na základe výsledkov zo VI. 

celoštátneho prieskumu v roku 2001 (3) bola 6,2 %, čo korešponduje s dátami systematického 

prehľadu výskytu obezity u adolescentov v Európe (8). Definícia hypertenzie u detí a 

adolescentov je založená na normatívnej distribúcii TK v súbore zdravých jednotlivcov s 

ohľadom na pohlavie, vek, telesný rast a etnickú skladbu príslušnej populácie. Pre deti a 

dorast v SR doteraz neexistuje relevantná databáza normálnych hodnôt TK (9). Preto na 

hodnotenie TK u adolescentov vo vekovej skupine 15,00 – 17,99 rokov sme použili 

percentilové tabuľky Štvrtej správy americkej pracovnej skupiny pre detskú hypertenziu z 

roku 2004 (NHBPEP, 2004). Postupne sa hromadiace štúdie uvádzajú 2 – 20 % prevalenciu 

hypertenzie v detskej populácii (9), v našom súbore podiel adolescentov s hodnotami TK v 

pásme hypertenzie bol 20,3 %. Keďže v pôvodnej metodike projektu Monitoring stravovacích 

zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície 

vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál bolo zahrnuté len jednorazové meranie TK a 

nebola splnená podmienka troch alebo viacerých oddelených meraní na diagnostikovanie 
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hypertenzie, môžeme hovoriť len o adolescentoch s hodnotami TK v pásme hypertenzie bez 

možnosti presnej diagnostiky hypertenzie, preto predpokladáme, že skutočný výskyt 

hypertenzie v sledovanom súbore je nižší.  

Obezita u detí je najsilnejším nezávislým rizikovým faktorom hypertenzie (10). Podľa 

našich zistení šanca mať vysoké hodnoty TK je 3,83-krát (OR, 95 % CI 2,96-4,94) vyššia u 

detí s obezitou ako u neobéznych detí, čo je v súlade so zisteniami autorov Regecová a kol. 

(11) na súbore 5 420 adolescentov vo veku 17 rokov, kde logistická regresná analýza 

potvrdila, že na hodnoty TK má dominantný vplyv hmotnosť, respektíve BMI. V tejto štúdii 

sa uvádza výskyt hypertenzie u 6,5 % chlapcov bez obezity a 28,9 % chlapcov s obezitou a u 

1,9 % dievčat bez obezity a 9,0 % dievčat s obezitou (11). V našom súbore sa vysoké hodnoty 

TK vyskytovali u 46,5 % obéznych detí a len u 18,5 % neobéznych detí. Regecová a kol. 

navrhujú, aby limity pre normálne hodnoty TK boli definované podľa údajov detí s 

primeranou hmotnosťou, správnosť jej návrhu podporujú aj naše zistenia. Podľa výsledkov 

štúdie, ktorá hodnotila výskyt hypertenzie na súbore 6 790 adolescentov vo veku 11 – 17 

rokov v Houstone, nadhmotnosť bola nezávisle asociovaná s vysokým TK – OR 4,2 (95 % 

CI, 3,07-5,75) (12).  

Pohlavie ako jedno zo sledovaných konštitucionálnych faktorov malo štatisticky 

významný vplyv na výskyt obezity aj hodnôt TK v pásme hypertenzie, pričom šanca byť 

obéznym bola 1,54-krát (OR, 95 % CI 1,19-1,99) vyššia u chlapcov. Pravdepodobnosť mať 

vysoké hodnoty TK bola 2,22-krát (OR, 95 % CI 1,89-2,59) vyššia u chlapcov ako u dievčat. 

Aj v štúdii Regecovej a kol. (11) v súbore 17-ročných adolescentov bol výskyt obezity vyšší u 

chlapcov – 5,35 % ako u dievčat – 3,13 % (v našom súbore obezita sa vyskytovala u 7,5 % 

chlapcov a 5,0 % dievčat) a chlapci mali signifikantne vyššie priemerné aj horné percentilové 

hodnoty TK v porovnaní s dievčatami (11). Výskyt obezity bol vyšší u chlapcov ako u dievčat 

(13). Aj v rámci európskeho projektu s názvom ENERGY – Project sa zistila signifikantne 

vyššia prevalencia nadhmotnosti u chlapcov ako u dievčat (14). Viacero prierezových štúdií 

preukázalo vyššiu prevalenciu vysokého systolického TK u chlapcov ako u dievčat (15, 16, 

17).  

Pri hodnotení vplyvu vybraných sociálnych faktorov sme zistili štatisticky významný 

rozdiel vo výskyte vysokých hodnôt TK na hladine významnosti p < 0,05 medzi adolescentmi 

bývajúcimi s obidvoma rodičmi (687; 21,2 %), v porovnaní s adolescentmi bývajúcimi s 

jedným rodičom (133; 17,5 %) a bez rodičov (24; 16,0 %). El-Sheikh a Harger zistili, že 8- až 

11-ročné deti s vysokou úrovňou konfliktov medzi rodičmi doma reagovali na simulovanú 

hádku dospelých v laboratóriu vyššou úrovňou kardiovaskulárnej reaktivity, ale iba v prípade, 

že udávali vysokú úroveň sebaobviňovania a vnímania hrozby (18).  

Najvyššie ukončené vzdelanie otca a aj matky malo štatisticky významný vplyv na výskyt 

obezity u ich dieťaťa. Šanca byť obéznym u dieťaťa otca so základným alebo stredoškolským 

vzdelaním bez maturity je 1,61-krát (OR, 95 % CI 1,22-2,12) vyššia ako u dieťaťa otca s 

vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou. Šanca byť obéznym u dieťaťa 

matky so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity je 1,37-krát (OR, 95 % CI 

1,04-1,81) vyššia ako u dieťaťa matky s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním s 
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maturitou. Je dobre známe, že prevalencia nadhmotnosti a obezity je výrazne vyššia u 

mládeže z rodín s nižším socioekonomickým statusom (19, 20, 21, 22, 23).  

 

Záver 

V prierezovej štúdii sme hodnotili prítomnosť vybraných konštitucionálnych, 

behaviorálnych a sociálnych rizikových faktorov KVO a ich vplyv na vznik obezity 

a elevovaných hodnôt TK na reprezentatívnej vzorke 4 176 adolescentov vo vekovej skupine 

15 ‒ 18 rokov s rovnomernou distribúciou v rámci Slovenska. Spracované údaje sme získali 

zo štyroch sád dotazníkov, z antropometrických meraní a meraní TK. V súlade s literárnymi 

údajmi sme dokázali štatisticky významne vyšší výskyt obezity a elevovaných hodnôt TK 

u chlapcov, jednoznačný vplyv obezity na vyššie hodnoty TK a vplyv úrovne vzdelania 

rodičov na výskyt patofyziologických rizikových faktorov. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Vývoj a dostupnosť nových technológií významne ovplyvňuje dnešnú modernú 

spoločnosť. Fenoménom sa stali najmä inteligentné telefóny, tzv. smartfóny. V nich sú 

priamo integrované prehrávače hudby a vďaka tejto funkcii postupne nahradili mp3 

prehrávače, a v minulosti discmany a walkmany. V dôsledku toho je mladá generácia v 

súčasnosti vystavená intenzívnejšej dobrovoľnej hlukovej expozícii spôsobenej nadmerným 

počúvaním hudby pomocou osobných hudobných prehrávačov (OHP). Podľa štúdie z USA 

počet jednotlivcov počúvajúcich hudbu cez slúchadlá sa medzi rokmi 1990 a 2005 zvýšil 

o 75 % (1). Správa Európskej komisie z roku 2008 uvádza, ţe osobné hudobné zariadenia 

pouţíva stále viac obyvateľov. Od roku 2004 do roku 2007 sa jednotkový predaj v Európskej 

únii odhaduje na 184 aţ 246 miliónov (2, 3). Podľa novších údajov štatistickej spoločnosti 

Gartner Inc. celosvetový predaj smartfónov koncovým uţívateľom dosiahol 1,5 miliardy 

kusov (4). 

Nadmerné zaťaţenie sluchového systému vysokými hladinami zvuku môţe viesť k 

zvyšujúcemu sa počtu chronických chorôb. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, 

ţe viac ako miliarda mladých ľudí má zvýšené riziko straty sluchu vzhľadom na rizikovú 

dobrovoľnú hlukovú expozíciu. Dokonca 50 % mladých ľudí je nadmerne exponovaných 

vysokým hladinám zvuku nad 75 decibelov z OHP a 40 % je nadmerne exponovaných 

vysokým hladinám zvuku od 104 do 112 decibelov z klubov, diskoték a barov. WHO ďalej 

uvádza, ţe viac ako 43 miliónov mladých ľudí vo veku 12 – 35 rokov má poškodený sluch 

(5). 

                                                             
1 Práca čiastočne podporená grantmi YABS (Youth and Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-

101-/0001 -00, KEGA č. 057UK -4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu 

v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie a projektom Tvorba študijného programu MPH Master of 

Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Kód ITMS: 26140230009 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Cieľom štúdie bolo zistiť, ako často a na akej úrovni hlasitosti študenti stredných a 

vysokých škôl v Bratislave počúvajú hudbu prostredníctvom svojich osobných hudobných 

prehrávačov. Zisťovali sme, aký typ slúchadiel uprednostňujú a do akej miery presahujú 

odporúčaný čas na počúvanie OHP.  

 

Materiál a metódy 

Naša štúdia zahŕňala 1 060 študentov stredných a vysokých škôl. Súbor tvorilo 525 

stredoškolákov v priemernom veku 16,8 ± 1 rok (199 chlapcov, 324 dievčat) a 535 

vysokoškolákov v priemernom veku 22,8 ± 1 rok (158 chlapcov, 377 dievčat) (tab. 1).  

 
Tab. 1. Zastúpenie študentov stredných a vysokých škôl 

 Študenti stredných škôl Študenti vysokých škôl 

Počet (n) 525 535 

Chlapci 199 158 

Dievčatá 324 377 

Priemerný vek (priemer ± SD) 16,8 ± 1,4 22,8 ± 1,2 

Bývanie v tichej lokalite 290 282 

Bývanie v lokalite exponovanej hluku 235 253 

SD – smerodajná odchýlka 

 

Vyuţili sme autorizované metodické postupy subjektívneho hodnotenia pouţívania OHP. 

Študenti stredných škôl vypĺňali dotazníky štúdie YABS (Youth and Parents Behavioral 

Survey in Slovakia) (6, 7). Študenti vysokých škôl vypĺňali validizovaný Dotazník 

o obťaţovaním hlukom (8). Oba dotazníky boli vyvinuté na Ústave hygieny lekárskej fakulty 

v Bratislave v spolupráci s CDC (Centre for Disease Control) v Atlante USA (9) a štúdiou 

Ohrkan v Bavorsku (10). Dotazníky boli anonymné a respondenti v nich subjektívne hodnotili 

mieru dobrovoľnej expozície hluku, psychosociálnu pohodu a obťaţovanie. Subjektívne 

hodnotili aj kvalitu svojho sluchu, frekvenciu počúvania hudby cez OHP, charakteristiku 

a hlasitosť počúvanej hudby cez slúchadlá. 

Na vyhodnotenie výsledkov sme pouţili deskriptívnu štatistiku, bivariantnú, 

multivariantnú a stratifikovanú analýzu a programy Epi Info™, verzia 7.1.1.1, 2013 a IBM 

SPSS verzia 24. 

Všetky získané údaje boli spracované a vyhodnotené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. 

z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných 

údajov. Štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

a Fakultnej nemocnice v Bratislave.  

 

Výsledky 

Skupina stredoškolských študentov počúvala hudbu pomocou osobných hudobných 

prehrávačov významne častejšie oproti skupine vysokoškolákov (90 % vs. 81 %, p < 0,05). 

Podľa pohlavia dominovali študentky stredných škôl, u ktorých aţ 90 % počúvalo hudbu 

pomocou OHP v priebehu týţdňa (obr. 1).  
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Obr. 1. Počúvanie OHP za posledný týţdeň (p < 0,05) 

 

Viac ako 200 minút za týţdeň počúvali hudbu cez OHP stredoškoláci (50 % oproti 37 % 

vysokoškolákov) (p < 0,001) (obr. 2). Podľa pohlavia OHP dlhšie pouţívali chlapci, 53 % 

stredoškoláci a 57,3 % vysokoškoláci.  

 

 
 

Obr. 2. Rozdelenie respondentov do kategórií podľa dĺţky času pouţívania OHP (p < 0,001) 
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Nastavenia hlasitosti OHP sme rozdelili do štyroch skupín podľa intenzity zvuku – 1. 

hlasitosť bola niţšia ako hlasitosť ľudskej reči, 2. pri nastavení hlasitosti bolo moţné ešte 

počuť rozhovor, 3. bolo moţné počuť prechádzajúce auto, a 4. nebolo moţné počuť nič. 

Študenti zo stredných škôl mali častejšie (p < 0,05) nastavený svoj OHP na najvyššiu 

hlasitosť, 34,2 % mohlo ešte počuť prechádzajúce auto a 22,6 % uţ nemohlo počuť iný zvuk. 

Vysokoškoláci preferovali tichšie nastavenie svojho OHP, 37,5 % mohlo ešte počuť rozhovor, 

16,9 % mali nastavenú hlasitosť OHP menej ako ľudská reč (obr. 3). 

 

 

Obr. 3. Nastavenie hlasitosti osobných hudobných prehrávačov (p < 0,05) 

 

Pri subjektívnej charakteristike nastavenia zvuku OHP stredoškoláci uprednostnili 

hlasnejšie nastavenie (p < 0,001). Aţ 39 % ţiakov stredných škôl uviedlo charakteristiku 

nastavenia zvuku OHP ako skôr hlasnejšiu a 13 % ako veľmi hlasnú. Skôr hlasnejšie malo 

nastavený svoj OHP 30 % vysokoškolských študentov a 3 % charakterizovalo zvuk 

nastavenia ako veľmi hlasný. 

 

 

Obr. 4. Subjektívna charakteristika hlasitosti osobných hudobných prehrávačov 
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Študenti subjektívne hodnotili aj kvalitu svojho sluchu. Signifikantne horšie počutie 

uvádzali študenti vysokých škôl (p < 0,001), kde 20,4 % malo mierne zníţenú schopnosť 

počutia a 1,3 % malo významne zníţenú schopnosť počutia. Medzi stredoškolákmi malo 

mierne zhoršený sluch 13 % študentov a 0,2 % uviedlo subjektívne významne zhoršenú 

schopnosť počutia. 

 

Diskusia 

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť frekvenciu a úroveň hlasitosti počúvania hudby pomocou 

osobných hudobných prehrávačov u študentov stredných a vysokých škôl v Bratislave. 

Respondenti zároveň subjektívne hodnotili kvalitu svojho sluchu. Výsledky ukázali, ţe 

študenti stredných škôl signifikantne častejšie pouţívajú OHP s dlhšou dobou počúvania. 

V tomto súbore dominovali dievčatá, z ktorých 90 % počúvalo OHP za posledný týţdeň. 

Dlhšia doba počúvania sa zistila v oboch skupinách u chlapcov. Dievčatá síce častejšie 

pouţívajú osobný hudobný prehrávač, ale doba počúvania bola kratšia. 

Naše výsledky korešpondujú so štúdiou uskutočnenej v Nemecku na stredných školách, 

kde 85 % študentov pouţívalo osobný hudobný prehrávač, a podobne ako v našej štúdii ho 

častejšie pouţívali dievčatá (89 %) (10). Podobné výsledky zistili aj v švédskej štúdii, kde 

88,6 % stredoškolákov uviedlo pouţívanie OHP za posledný týţdeň. V tejto skupine 14 % 

hlásilo subjektívne zhoršené počutie (11). Z nášho súboru 1 060 respondentov hlásilo 

zhoršené počutie 18 %. Kvalitu sluchu študenti hodnotili subjektívne, a preto je potrebné 

vyvodiť závery z výsledkov opatrne. Bolo by vhodné u študentov vykonať odbornú skúšku 

sluchu pomocou tónového audiometra. Pri pokračovaní výskumu je nutné zobrať do úvahy, 

aký typ prehrávača respondenti pouţívajú a aký hudobný ţáner preferujú. Podľa štúdie Kima 

a Hana (12) hladiny zvuku na najniţšej a najvyššej hlasitosti sa líšia pri rôznych modeloch 

smartfónov a hudobných ţánroch. Najvyššie hladiny zvuku pri pouţití najvyššej hlasitosti 

dosiahol IPhone 6 (113,1 dBA). Z hudobných ţánrov dosiahol dance-pop najvyššiu úroveň 

hlasitosti (91,1 dBA) spomedzi všetkých smarfónov. Výskum uskutočnený na vzorke mladých 

dospelých vo veku 18 aţ 30 rokov v Izraeli poukazuje na vysoké hladiny zvuku pri pouţívaní 

OHP, nakoľko respondenti hlásili počúvanie 4- aţ 7-krát do týţdňa, najmenej 30 minút pri 

vysokých úrovniach hlasitosti na 75 – 100 % (13). 

V štúdii sme sa zaoberali populáciou ţijúcou v mestskom prostredí a je moţné, ţe pri 

porovnaní s vidieckou populáciou nájdeme rozdiely pri pouţívaní osobných hudobných 

prehrávačov. V mestských aglomeráciách je obyvateľstvo intenzívnejšie vystavené expozícii 

hluku z dopravy, stavieb, priemyselných areálov, alebo tzv. sociálnemu hluku či 

voľnočasovému hluku (8, 14). Je pravdepodobné, ţe študenti ţijúci vo väčších mestách 

častejšie siahajú po osobných hudobných prehrávačoch, ako prostriedku na zamaskovanie 

vonkajšieho neţiaduceho hluku. 

 

Záver 

Výsledné údaje poukazujú na potrebu vyvinúť preventívne opatrenia zamerané na ochranu 

a podporu zdravia zraniteľných skupín. Stratám sluchu v dôsledku vystavenia hlasitým 



252 

 

zvukom sa dá zabrániť pomocou jednoduchých postupov, ako je napríklad udrţiavanie 

hlasitosti v bezpečných úrovniach počúvania a obmedzovanie času stráveného hlučnými 

činnosťami. WHO v rámci v rámci iniciatívy Make Listening Safe odporúča zníţiť hladinu 

hluku z voľnočasových aktivít pod 70 dB počas dňa a stanovila prahové dĺţky expozície pre 

OHP 4 hodiny týţdenne alebo 5 rokov súvislého pouţívania OHP (5, 15). Prevencia straty 

sluchu prostredníctvom bezpečného počúvania je zodpovednosťou jednotlivca, avšak 

zvyšovanie povedomia a vytváranie prostredia pre bezpečné počúvanie leţí na komunite, 

výrobcoch zariadení, vládach a iných organizáciách venujúcich sa ochrane zdravia.  

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Cieľom medzinárodnej štúdie bolo monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie 

školákov v ich sociálnom kontexte a prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich 

rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní školákov. Zistené poznatky sú dôležité pre 

plánovanie a organizovanie efektívnych programov v oblasti podpory a výchovy k zdraviu, 

sledovanie ich účinnosti, a to nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni.  

Projekt je koordinovaný v spolupráci s Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej 

organizácie pre Európu, Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) na Univerzite 

v St. Andrews, Veľká Británia a Univerzitou v Bergene, Nórsko. Koordináciu zabezpečuje 

medzinárodný koordinačný výbor vedený prof. Jo Inchley (Child & Adolescent Health 

Research Unit, University of St Andrews, United Kingdom). 

 

Výskumný súbor 

Výskumný súbor bol stratifikovaný podľa regiónu a typu školy (základná škola, 

osemročné gymnázium). Cieľom bolo získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch 

reprezentatívne pre populáciu na Slovenku. Zo zoznamu všetkých základných škôl (ZŠ) 

a osemročných gymnázií, ktorý poskytlo Centrum vedecko-technických informácií SR 

(CVTI), bolo náhodným výberom uskutočneným v HBSC Data Management Centre (Bergen, 

Nórsko) vybraných 151 škôl z dôvodu potreby nadhodnotenia veľkosti vzorky. Vybrané školy 

boli telefonicky kontaktované a požiadané o súhlas zúčastniť sa na medzinárodnej štúdii 

HBSC. Počas telefonického rozhovoru so školami, ktoré súhlasili s účasťou (109), boli 

náhodným výberom vybrané konkrétne triedy, v ktorých prebehol zber údajov. Vyradených 

bolo 31 ZŠ (väčšina škôl odmietla účasť vo výskume z dôvodu vysokej frekvencie rôznych 

výskumov na ich škole). To predstavuje 78 % mieru odozvy na úrovni škôl. V triedach na 

vybraných školách, ktoré sa zúčastnili štúdie bolo spolu registrovaných 14 816 žiakov. 

Dotazník nakoniec vyplnilo 8 902, čo predstavuje 60 % mieru odozvy. Po vyčistení databázy 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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od chybných dotazníkov (ovplyvňovanie pri vypĺňaní, neuvedené pohlavie a pod.) boli z 

konečného počtu 8 902 žiakov vybratí žiaci vo veku 11, 13, a 15 rokov. Vekové zloženie a 

pomer chlapcov a dievčat je uvedený v tab. 1.  

 
Tab. 1. Vekové zloženie súboru 

Skupina 
Priemerný vek 

(r.) 
Chlapci  

n (%) 
Dievčatá 

n (%) 
Spolu 

n (%) 

11-roční 11,53 (SD = 0,28) 772 48,6 815 51,4 1587 100 

13-roční 13,51 (SD = 0,29) 985 51,4 927 48,6 1909 100 

15-roční 15,39 (SD = 0,24) 703 54,4 590 45,6 1293 100 

 

Výsledky 

Prieskum o sociálnych determinantoch zdravia školákov poukázal na viacero 

pozoruhodných zistení, vychádzajúc z porovnaní odpovedí žiakov na jednotlivé otázky z 

troch prieskumov uskutočnených v rokoch 2010, 2014 a 2018. 

Rezervy v psychohygiene a pohybovej gramotnosti 

Výskyt viacnásobných zdravotných ťažkostí bol už v minulosti vyšší u slovenských 

školákov v porovnaní s priemerom HBSC krajín (1). V roku 2018 tretina chlapcov (28 – 

36 %) a skoro polovica dievčat (38 – 53 %) prežívala dve alebo viac zdravotných ťažkostí 

aspoň raz týždenne, pričom v skupine 15-ročných došlo oproti roku 2010 k nárastu výskytu 

viacnásobných zdravotných ťažkostí. K najčastejším zdravotným problémom patrili 

nervozita, podráždenosť a problémy so zaspávaním. Už vo veku 11 rokov približne 10 % 

školákov (8 – 11 %) užívalo lieky na problémy so zaspávaním či nervozitu. Zároveň len 

polovica 15-ročných školákov (50 – 53 %) spala aspoň 8 hodín denne počas pracovného 

týždňa. Konzumácia energetických nápojov na potlačenie únavy, príťažlivosť virtuálneho 

sveta sociálnych sietí či počítačových hier, ktoré sú k dispozícii nonstop a náhrada 

raňajkovania konzumáciou sladených nápojov, môžu vysvetľovať vysoký výskyt 

podráždenosti, nervozity i problémov so zaspávaním.  

Naopak, vo výskyte lekársky ošetrených úrazov sme v minulosti patrili medzi krajiny 

s najnižším výskytom (1), ale po roku 2014 došlo k prudkému nárastu výskytu úrazov 

u slovenských školákov. V roku 2018 utrpela úraz, ktorý musel byť ošetrený lekárom, až 

polovica školákov (43 – 52 %).  

Viac než polovica školákov (55 – 65 %) vo veku 15 rokov uviedla, že má problémy s 

emóciami, koncentráciou či správaním, pričom emocionálnymi a behaviorálnymi problémami 

(Stregths and Difficulties Questionnaire skóre v abnormálnom pásme) trpelo 10 % chlapcov a 

20 % dievčat v tomto veku.  

Dentálna hygiena – neuspokojivá a bez zmeny od roku 2010 

Denné umývanie zubov udávajú školáci na Slovensku porovnateľne s priemerom HBSC 

krajín (1). Približne polovica chlapcov (50 – 56 %) a tri štvrtiny dievčat (71 – 74 %) si čistilo 

zuby viac ako raz denne, pričom od roku 2010 došlo k minimálnym zmenám a len v skupine 

mladších dievčat. Alarmujúce je zistenie, že viac ako polovica školákov trpí krvácaním 
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ďasien (49 – 63 %), a približne 15 % školákov (12 – 19 %) v uplynulom roku nenavštívilo 

zubného lekára ani raz.  

Stravovacie návyky – priveľa sladených nápojov a absencia raňajok 

Slovenskí školáci uvádzajú každodenné raňajkovanie výrazne menej často v porovnaní s 

priemerom HBSC krajín (1). Približne polovica školákov vo veku 11 rokov (48 – 54 %) a iba 

dve pätiny školákov vo veku 15 rokov (37 – 43 %) raňajkovala každý pracovný deň. Počet 

školákov, ktorí raňajkujú každý pracovný deň, od roku 2010 klesá. Slovenskí školáci 

konzumovali ovocie rovnako často a zeleninu menej často ako je priemer HBSC krajín (1). 

Konzumácia ovocia a zeleniny u slovenských školákov rastie od roku 2014. Je potrebné si 

však uvedomiť, že aj napriek pozitívnemu trendu je ešte stále veľký potenciál v tejto oblasti, 

nakoľko percento konzumujúcich detí zeleninu každý deň je stále na úrovni v rozmedzí od 

28 % do 44 %, v prípade ovocia od 31 % do 52 %. Dobrou správou, a teda aj predpokladom 

úspešnosti a efektu doterajších intervenčných aktivít v tomto smere, je klesajúci trend v 

konzumácií sladkostí, rovnako aj sladených nápojov. Denné pitie sladených nápojov je na 

Slovensku veľmi rozšírené (16 – 28 %), v minulosti výrazne presahujúce priemer HBSC 

krajín (1). 

Nepriaznivá je aj situácia v prípade konzumácie energetických nápojov, kde viac ako raz 

týždenne pilo energetické nápoje 13 % 11-ročných, ale až 31 % 15-ročných chlapcov. Pre 

porovnanie dievčatá konzumovali tieto nápoje v tomto časovom intervale približne o polovicu 

menej (6 – 18 %), a to vo všetkých vekových skupinách.  

Rodina – zlepšila sa komunikácia, stále málo pravidiel a spoločne zdieľaných aktivít 

Štruktúra a fungovanie rodiny sa v dôsledku mnohých aj spoločenských zmien mení, a tak 

20 % školákov zažilo rozvod alebo odlúčenie svojich rodičov, 14 % školákov zažilo 

opakované závažné konflikty alebo fyzické roztržky medzi rodičmi. Samotné odlúčenie od 

rodiča z dôvodu práce v zahraničí uviedlo 11 % opýtaných školákov a viac ako tretina 

opýtaných školákov (36 %) zažila sťahovanie do iného bytu/domu, alebo mesta/dediny. 

Slovenským školákom sa v porovnaní s ich rovesníkmi z iných krajín komunikovalo s matkou 

i otcom ťažšie a umiestnili sa v týchto indikátoroch medzi 10 krajinami s najnižším počtom 

školákov, ktorí uviedli, že ich komunikácia s matkou či otcom je ľahká (1). Kým 

komunikáciu s matkou považovalo za ľahkú alebo veľmi ľahkú 69 % dievčat a 80 % chlapcov 

vo veku 15 rokov, komunikáciu s otcom takto hodnotilo len 51 % dievčat a 71 % chlapcov vo 

veku 15 rokov. Výrazne pozitívny trend sme zaznamenali pri hodnotení komunikácie s otcom. 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2014 a 2010 výrazne stúpol počet chlapcov aj dievčat 

vo všetkých vekových kategóriách, ktorí vnímali komunikáciu s otcom ako ľahkú alebo veľmi 

ľahkú. 

Spoločne strávené aktivity sú príležitosťou na budovanie vzájomného vzťahu. 

Najčastejšie školáci trávili svoj voľný čas spolu s rodičmi pri sledovaní televízie alebo 

spoločnom stolovaní. Vo veku 11 rokov každý deň sledovalo televíziu s rodičmi 43 % 

chlapcov a 38 % dievčat. Približne polovica z nich uviedla, že spolu so svojimi rodičmi 

zvykne jedávať každý deň. Takmer štvrtina 11-ročných školákov uviedla, že so svojimi 

rodičmi nešportuje vôbec. Rovnako takmer štvrtina 11-ročných školákov uviedla, že sa 
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svojimi rodičmi rozpráva len málo alebo vôbec. S pribúdajúcim vekom sa počet školákov, 

ktorí trávili svoj voľný čas spolu s rodičmi rôznym spôsobom znižoval a napríklad vo veku 15 

rokov 12 % chlapcov a 11 % dievčat priznalo, že sa so svojimi rodičmi vôbec nerozpráva. 

Komunita, okolie 

Sociálny kapitál komunity hodnotili približne dve tretiny školákov pozitívne: ľudia v ich 

komunite sa na ulici zdravia a rozprávajú (59 – 66 %), je bezpečné pre menšie deti sa na ulici 

hrať (56 – 62 %), je to priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas (51 – 73 %), môžu suseda 

požiadať o pomoc alebo láskavosť (48 – 69 %), ľuďom sa dá veriť (29 – 58 %) a nemusia sa 

obávať, že by sa ich pokúsili využiť (48 – 66 %). V deprimovanom prostredí (v mieste 

bydliska sa vyskytuje veľa skupín mladých ľudí, ktorí spôsobujú problémy, alebo odpadky, 

rozbité sklo a smeti všade navôkol, či schátrané budovy a domy) bývalo menej ako 15 % 

školákov (4 – 16 %). 

Škola – kríza postoja k škole, nie k vzdelávaniu 

V škole sa páči iba každému piatemu školákovi vo veku 13 a 15 rokov, pričom drvivej 

väčšine 15-ročných školákov na vzdelaní veľmi záleží. Pritom až pätina školákov mala 

niekedy problém s čítaním a viac než polovica s matematikou. Skoro každému 11-ročnému 

školákovi a viac než polovici 15-ročných školákov pravidelne pomáhajú s úlohami rodičia, no 

iba približne 10 % školákov nachádza tento druh podpory v školskom prostredí, ktorý je 

kľúčový najmä pre deti zo znevýhodneného prostredia. Vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi 

hodnotia školáci prevažne pozitívne, hoci so zvyšujúcim sa vekom, najmä u dievčat, výrazne 

klesá dôvera v učiteľov.  

Podpora a pomoc rodiny pri príprave do školy je významným faktorom školskej 

úspešnosti, ale na druhej strane je i pri dobrej vôli rodičov významne limitovaná kultúrnym 

kapitálom, ktorý je v danej rodine k dispozícii. Čím viac je školská úspešnosť závislá od 

podpory a pomoci rodiny, tým menšie sú šance žiakov zo znevýhodneného prostredia v škole 

uspieť či dokonca dobehnúť svojich spolužiakov, a tým väčší je podiel školy na prehlbovaní 

socioekonomických nerovností v spoločnosti. Zo zistení štúdie HBSC vyplýva, že rodinné 

prostredie je významným zdrojom pravidelnej podpory a pomoci pri príprave do školy, a to aj 

vo vyšších vekových kategóriách, kým škola sa ako zdroj tejto podpory podieľa iba 

minimálne. Skoro každému 11-ročnému školákovi alebo školáčke (85 – 89 %) pravidelne 

alebo občas rodičia pomáhajú v príprave do školy a viac než polovica 15-ročných školákov a 

školáčok stále využíva pomoc rodičov pri príprave do školy. Na príprave školákov do školy sa 

podieľajú aj starí rodičia (45 % občas alebo pravidelne pomáha 11-ročným chlapcom), 

súrodenci (približne 40 % občas alebo pravidelne pomáha 11- až 13-ročným chlapcom a 

dievčatám), niekto iný z rodiny (34 % občas alebo pravidelne pomáha 11-ročným). Naopak, 

iba približne 10 % školákov čerpá podporu a pomoc pri príprave do školy od dospelej osoby 

zo školy. Iba štvrtina školákov uviedla, že v škole majú miestnosť, kde si žiaci môžu robiť 

domáce úlohy a pripravovať sa do školy, no viac ako polovica z nich ju nevyužíva, teda 

reálne z nej benefituje približne 12 % školákov. Pätina školákov vo veku 13 a 15 rokov mala 

vysokú mieru zdravotnej gramotnosti (18 – 21 %), ale 13 % až 14 % školákov malo, naopak, 

nízku mieru zdravotnej gramotnosti. 
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Diskusia a závery  

Obdobie adolescencie či dospievania patrí medzi výrazné obdobie z pohľadu formovania 

postojov k zdraviu a význame zdravia ako sociálneho faktora. Zároveň naučené a získané 

postoje k zdraviu v adolescencii ovplyvňujú nielen vnímanie subjektívneho zdravia, ale 

najmä objektívne indikátory zdravia v dospelosti (2). V protiklade k celkovej úrovni zdravia 

stoja konkrétne somatické či psychické problémy jedinca, ktoré môžu vyplývať z viacerých 

príčin, či už z hodnotenia kvality života, vzťahov v rodine a rovesníckych vzťahov (3). 

Viaceré štúdie zaznamenali zvýšenú spotrebu liekov na predpis zo strany adolescentov, najmä 

analgetík a anxiolytík (4, 5). Rovnako aj výsledky nášho prieskumu preukázali problémy 

najmä 15-ročných so zaspávaním, nervozitou a podráždenosťou a celkovo s behaviorálnymi 

problémami, ktoré môžu mladí ľudia riešiť aj prostredníctvom užívania liekov alebo iných 

návykových látok s následným vznikom a rozvojom závislostí. 

V oblasti podpory zdravia a ústnej hygieny je výchova k pravidelnému umývaniu zubov 

súčasťou širšie vnímanej starostlivosti o zdravie detí a mládeže. Škola je miesto, kde dieťa 

prichádza do kontaktu jednak s informáciami v oblasti stravovania, ale aj s konkrétnou 

ponukou jedál a nápojov, ktoré by mali mať z hľadiska nutričného a energetického zloženia 

zastúpenie v ponuke zariadení školského stravovania. Na druhej strane edukácia rodičov 

o potrebe a význame pravidelného čistenia zubov a preventívnych prehliadok u stomatológa 

zvyšuje zdravotnú gramotnosť detí (6). Z hľadiska výsledkov nášho prieskumu je problém 

najmä s krvácavosťou ďasien, ktorá môže viesť alebo je už príznakom ochorenia zubov 

a ďasien. Z tohto hľadiska je potrebné pokračovať v edukácii detí o aspektoch zubnej hygieny 

a rodičov o potrebe ísť s deťmi na preventívnu prehliadku. Pozitívnym údajom je skutočnosť, 

že sa najmä u dievčat od roku 2010 zvýšil počet tých, ktoré si umývajú zuby viac ako raz 

denne. 

Jedným z najväčších dlhodobých problémov v oblasti nutričného správania je 

vynechávanie raňajok a konzumácia energetických nápojov, čo potvrdili aj výsledky nášho 

prieskumu. Stravovacie návyky v prvom rade formujú návyky nadobudnuté v rodine. 

Spoločne strávené chvíle pri raňajkách sú jedným z najlepších spôsobov ako viesť deti 

k potrebe raňajkovania. Na druhej strane s tým však súvisí formovanie návyku zdržať sa 

konzumácie jedál v neskorších večerných hodinách, čo vedie k väčšej stimulácii k jedeniu 

ráno (7). Z hľadiska trendu konzumácie energetických nápojov v dospelej populácii prevažuje 

výrazne väčšia časť populácie, ktorá nekonzumuje vôbec alebo len zriedka energetické nápoje 

na rozdiel od detskej populácie v našom súbore (8). 

V našom súbore sa potvrdil pozitívny trend pozitívneho zlepšenia komunikácie s otcom 

oproti minulosti. Na druhej strane rozdiely vo vnímaní a hodnotení úrovne a kvality 

komunikácie bude zrejme aj naďalej ovplyvňovať premenná pohlavie. Rodičovská kontrola je 

významným faktorom, ktorý reguluje voľnočasové aktivity ich detí a najmä možné prejavy 

problémového správania (9). Z tohto pohľadu je funkčná komunikácia predpokladom na 

výmenu informáciu a možnosť komunikovania pravidiel vo vzťahu k podpore zdravia.  
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Socio-ekologický prístup alebo zmena individualistického vnímania vlastnej roly v živote 

tvorí jeden z významných výziev pre dnešok. Teória založená na socio-ekologickom prístupe 

zapája jednotlivca do života komunity, v ktorej žije a tým ju spoluvytvára (10). Z tohto 

hľadiska je vnímanie kvality života vo svojom okolí vrátane bezpečnosti a dôvery v okolie 

významným predpokladom k zmene vlastného správania a následne správania okolia. 

Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva fakt, že so zvyšujúcim sa vekom klesá úroveň 

pozitívneho hodnotenia vonkajšieho prostredia, bezpečnosti a dôvery v komunitu. 

Škola a školské prostredie sú významným miestom na formovanie a rozvoj funkčnej 

gramotnosti, emocionálnej zrelosti a sociálnej kompetencie. Nízka úroveň funkčnej 

gramotnosti je spojená s nedokončenou školskou dochádzkou, absenciami v škole a nízkym 

socioekonomickým statusom (11). Vnímanie a hodnotenie kvality školského prostredia 

predstavuje významný faktor determinujúci spokojnosť so školským prostredím. Ovplyvňuje 

výsledky edukačného procesu, najmä v sociálne znevýhodnených sociálnych skupinách 

obyvateľstva (12). Významným faktorom školskej úspešnosti je pomoc rodičov pri príprave 

do školy. Pomoc rodičov má klesajúcu tendenciu dovedna s rastúcim vekom ich detí, čo je 

v istom smere výsledkom prijatej zodpovednosti a najmä samostatnosti pracovať s úlohami, 

ktoré postupne prichádzajú. Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že väčšine súboru školákov 

veľmi záleží na tom, aké vzdelanie získajú. S úrovňou funkčnej gramotnosti nepriamo súvisí 

úroveň zdravotnej gramotnosti, ktorá je determinovaná úrovňou edukácie na predmetoch 

súvisiacich so zdravím a vzdelania rodičov v tejto oblasti. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Dôležitou úlohou zamestnávateľov, ale i celej spoločnosti je vytvárať optimálne pracovné 

podmienky umožňujúce vykonávať prácu dlhodobo a bez poškodenia zdravia. 

Zamestnávatelia vo všetkých štátoch dbajú na kvalitnú pracovnú silu, ktorá je podmienkou 

dobrého a efektívneho fungovania celej spoločnosti. Pri nezabezpečení a zanedbaní 

optimálnych pracovných podmienok pribúdajú pracovné úrazy a poškodenia zdravia. So 

stúpajúcou chorobnosťou sa predlžuje pracovná neschopnosť, následne stúpa invalidita 

a klesá produktivita práce. Tieto ukazovatele negatívne ovplyvňujú nielen samotných 

pracovníkov, ale aj celú spoločnosť, čo v konečnom dôsledku prispieva k ekonomickej 

nerovnováhe štátu (1, 2). Poškodenia zdravia z práce, choroby z povolania (CHzP) sú 

celospoločensky vysoko nežiaducim javom. Prevencia ich výskytu by mala byť 

celospoločenským záujmom. Cieľom práce bolo retrospektívnou analýzou poukázať na vývoj 

profesionálnych ochorení v Českej republike (ČR) a Slovenskej republike (SR) za časové 

obdobie rokov 2012 – 2018. 

 

Materiál a metódy 

Retrospektívnou analýzou údajov získaných z Národného centra zdravotníckych 

informácií Slovenskej republiky (NCZI SR) a Státního zdravotního ústavu Českej republiky 

(SZÚ ČR) sme zisťovali počty a trend vývoja CHzP za obdobie rokov 2012 – 2018.  

 

Výsledky a diskusia 

Výskyt a počet CHzP je jedným z hlavných ukazovateľov úrovne starostlivosti o zdravie 

pracujúcej populácie. Odzrkadľuje stav kvality pracovného prostredia a primárnej prevencie 

profesionálnych ochorení. V ČR je možné hlásenie viac ako jednej CHzP, ohrozenia CHzP 

alebo ich kombinácie u jedného pracovníka, čo môžeme vidieť aj na počtoch hlásených CHzP 

(vyššie počty ako v SR).  

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Slovenská republika  

V rokoch 2012 – 2018 bolo zaznamenaných celkom 2 324 nových prípadov CHzP. V 

roku 2012 bolo hlásených 344 prípadov CHzP a profesionálnych otráv, z toho 141 (41 %) 

prípadov u žien a 203 (59 %) prípadov u mužov. Najčastejšie diagnostikované ochorenie bolo 

syndróm karpálneho tunela (SKT) (3).  

V roku 2013 oproti roku 2012 došlo k poklesu hlásených CHzP o 12,5 %. Z hľadiska 

pohlavia CHzP mali častejšie muži 62 % (186 prípadov) ako ženy 38 % (115 prípadov). 

Podľa veku pracovníkov boli najčastejšie CHzP (rovnako ako v roku 2012) postihnutí 

pracujúci vo veku 50 – 59 rokov s posunom do vyšších vekových skupín (4).  

V roku 2014 bolo hlásených 373 prípadov CHzP a profesionálnych otráv, pričom u žien 

bolo 129 novozistených prípadov (35 %) a u mužov 244 prípadov (65 %) (5).  

V roku 2015 bolo hlásených 328 prípadov CHzP a profesionálnych otráv, pričom z 

celkového počtu novovzniknutých prípadov sa ženy podieľali 35 % (115 prípadov) a muži 

65 % (213 prípadov). Najčastejšie boli CHzP postihnutí pracovníci vo veku 55 – 59 rokov a 

45 – 49 rokov (6). V roku 2016 bolo hlásených 316 prípadov CHzP a profesionálnych otráv, z 

toho z celkového počtu novozistených prípadov u žien 43 % (136 prípadov) a 47 % (180) 

prípadov u mužov (7).  

V roku 2017 bolo hlásených 354 prípadov CHzP a profesionálnych otráv, pričom na 

celkovom počte novozistených prípadov sa ženy podieľali 41,5 % (147 prípadov). 

Najčastejšie CHzP boli postihnutí pracovníci v piatom decéniu (48,9 % zo všetkých hlásených 

CHzP). Z hľadiska profesií bol najvyšší výskyt profesionálnych ochorení a ohrození CHzP v 

celkovom počte 144 hlásení u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (8, 9).  

V roku 2018 bolo hlásených 308 prípadov novopriznaných CHzP (u 121 žien a u 187 

mužov). Prenosné infekčné a parazitárne choroby, vrátane chorôb prenosných zo zvierat na 

ľudí (antropozoonózy), profesionálne dermatózy, silikóza pľúc a profesionálna bronchiálna 

astma boli zastúpené vo výrazne nižšom počte. V najstaršej skupine pracovníkov – 60+ sa 

ukazuje stúpajúci trend (10) (tab. 1). 

 
Tab. 1. Vývoj počtu vybraných chorôb z povolania v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2018 (spracované 
podľa 3 – 7, 8, 10) 

Rok CHzP spolu DNJZk Choroba z vibrácií Poškodenie sluchu z hluku 

2012 344 168 49 37 

2013 301 141 58 33 

2014 373 180 56 40 

2015 328 156 64 30 

2016 316 173 46 19 

2017 354 178 59 26 

2018 308 147 55 28 

DNJZk – dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín 

 

Z vyššie uvedených analýz a na základe údajov z NCZI SR (2012 – 2018) prehľadne 

uvedených na obr. 1 môžeme skonštatovať, že za sledované obdobie bolo hlásených najviac 
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CHzP v roku 2014 (373 CHzP) a následne v roku 2017 (355).  

 

 
Obr. 1. Vývoj počtu chorôb z povolania za roky 2012 – 2018 (spracované podľa 3 – 7, 8, 10) 

 

Česká republika 

V období rokov 2012 – 2018 bolo hlásených celkom 6995 prípadov CHzP. V roku 2012 

bolo hlásených 1099 CHzP, z toho u 352 žien a 559 u mužov (11).  

V roku 2013 bolo v hlásených 1 042 CHzP, z toho 331 u žien a 545 u mužov. Najviac 

CHzP bolo diagnostikovaných v Moravskoslezskom kraji (celkom 281, 28,6 % všetkých 

hlásených prípadov). Najčastejšie ochoreli pracovníci pracujúci v odvetví ekonomickej 

činnosti ťažba a dobývanie, spolu 167 prípadov (12).  

V roku 2014 bolo hlásených 1 250 CHzP, z toho 467 u žien a 598 u mužov. 

Najpočetnejšou CHzP bola v Moravskoslezskom kraji choroba spôsobená fyzikálnymi 

faktormi – 199, 38,3 % všetkých hlásených prípadov. Išlo predovšetkým o pneumokoniózu 

spôsobenú prachom s obsahom voľného kryštalického oxidu kremičitého (124 prípadov) (13).  

V roku 2015 bolo hlásených 1 092 CHzP, z toho 369 u žien a 542 u mužov (14). V roku 

2016 bolo hlásených 1 297 CHzP, (z toho 508 u žien a 543 u mužov) (15). V roku 2017 bolo 

hlásených 1 370 CHzP, (z toho 551 u žien a 566 u mužov). Z tohto počtu bolo 1 278 CHzP a 

92 ohrození CHzP. Najviac CHzP bolo diagnostikovaných v Moravskoslezskom kraji (spolu 

34 %, 438 všetkých hlásených prípadov). Najpočetnejšou CHzP bola v Moravskoslezskom 

kraji choroba spôsobená fyzikálnymi faktormi – 329, 43 % všetkých prípadov. V odvetví 

ekonomickej činnosti zdravotná a sociálna starostlivosť prevažovali prenosné a parazitárne 

ochorenia (131 prípadov, z toho scabies 95-krát) (16).  

V roku 2018 bolo u 1 034 pracovníkov (503 žien a 531 mužov) hlásených spolu 1 282 

profesionálnych ochorení, z toho bolo 1 222 CHzP a 60 ohrozenie CHzP. Analýza získaných 

údajov ukázala, že u 204 osôb bola v priebehu roka hlásená viac ako jedna CHzP, ohrozenie 

CHzP alebo ich kombinácie. Najčastejšie bola diagnostikovaná kombinácia SKT na pravej a 

ľavej ruke. V roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 klesol celkový počet hlásených 

profesionálnych ochorení o 88 (6,4 % prípadov) (17) (tab. 2).  
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Tab. 2. Vývoj počtu vybraných chorôb z povolania v Českej republike rokoch 2012 -2018 (Vlastné spracovanie 

podľa 11-17) 

Rok CHzP spolu DNJZk Choroba z vibrácií Poškodenie sluchu z hluku 

2012 911 312 196 11 

2013 876 290 151 13 

2014 1074 341 154 17 

2015 941 374 155 11 

2016 1051 445 199 14 

2017 1117 535 217 10 

2018 1034 483 178 19 

DNJZk – dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín 

 

Podľa vyššie uvedenej analýzy dát bolo za nami sledované obdobie najviac 

profesionálnych ochorení v roku 2017 a najmenej v roku 2013 (obr. 2). 

 

 
Obr. 2. Vývoj počtu chorôb z povolania za roky 2012-2018 v Českej republike  

(spracované podľa 11 – 17) 

 

Nielen v SR, ale aj v ČR je za sledované obdobie najčastejšou CHzP ochorenie 

z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín (DNJZk). Najčastejšie sú 

ochorenia hlásené vo vekovej skupine 50- až 59-ročných. Najčastejšou diagnózou bol SKT. 

V SR sa v roku 2016 prvýkrát objavil údaj o vyššom počte novozistených ochorení z DNJZk 

u žien v porovnaní s mužmi. Išlo o SKT najčastejšie pri montáži a kompletizácii rôznych 

komponentov pre automobilový priemysel, ktorý vedie spravidla k trvalej zmene pracovného 

zaradenia (7). 

 

Záver 

Na základe výsledkov retrospektívnej analýzy vývoja profesionálnych ochorení v ČR a v 

SR za obdobie rokov 2012 – 2018 musíme poukázať na nevyhnutnosť venovať zvýšenú 

pozornosť ochrane, podpore a rozvoji zdravia pracujúcej populácie. Vysoké počty CHzP 

upozorňujú na aktuálnosť a závažnosť danej problematiky. Dôležitou úlohou 

zamestnávateľov, ale i celej spoločnosti, je vytvárať optimálne pracovné podmienky, ktoré 

umožnia vykonávať prácu bez poškodenia zdravia.  
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Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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POSTOJ VEREJNÝCH ZDRAVOTNÍKOV K PROBLEMATIKE VZDELÁVANIA 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

 

 

 

V súčasnej dobe sa vynakladá veľké úsilie na to, aby aj vo verejnom zdravotníctve boli 

takí odborníci, ktorí sa stanú skutočnými lídrami vo svojom odbore. Tento cieľ sa však nedá 

dosiahnuť bez adekvátneho vzdelania, či už pregraduálneho alebo kontinuálneho.  

Aby sa verejný zdravotník stal odborníkom vo svojej profesii, je potrebné vedieť správne 

využívať a kombinovať informácie a zároveň spolupracovať s inými sektormi na riešení 

širších determinantov v oblasti verejného zdravia (1). 

Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny odbor, ktorý v sebe zahŕňa oblasti medicíny a 

aj humanitných vied. Nevyhnutnosťou v praxi verejného zdravotníka sa stáva využívanie 

informačno-komunikačných technológií a štatistiky na interpretovanie zistených poznatkov.  

Týmto príspevkom chceme upriamiť pozornosť na potrebu kontinuálneho vzdelávania u 

verejných zdravotníkov. Prieskum reflektuje postoje verejných zdravotníkov zo štátnej správy 

a súkromného sektora k súčasnému vzdelávaniu v tomto odbore.  

 

Materiál a metódy 

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom neštandardizovaného elektronického dotazníka 

v Google prostredí. Súbor pozostával z 93 respondentov, verejných zdravotníkov zo 

súkromného sektora a štátnej správy. Výsledky boli spracované prostredníctvom programu 

Microsoft Excel. Na interpretáciu bola použitá deskriptívna štatistika s využitím 

percentuálneho zhodnotenia vo forme grafov a tabuliek.  

Priemerný vek respondentov bol 36,0 ± 10,07 roka. Z hľadiska vzdelania malo 89 % 

respondentov vysokoškolské vzdelanie a 11 % stredoškolské vzdelanie. Viac ako polovica 

respondentov (52 %) bola z regionálnych úradov verejného zdravotníctva, 48 % bolo z iných 

inštitúcií, ako napr. pracovné zdravotné služby, akademická pôda a pod.  

 

Výsledky a diskusia 

Prieskumom sme zistili, že až 81 % respondentov považovalo svoje vzdelanie zo štúdia za 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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dostatočné, no napriek tomu považujú kontinuálne vzdelávanie za potrebné. Len 11 % 

respondentov považuje informácie zo štúdia za postačujúce a 8 % respondentov považuje 

svoje vzdelanie ako nedostatočné (obr. 1). 

 
 

Obr. 1. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa hodnotenia vzdelania pri výkone ich práce, 2018 (n = 93) 

 
  

 
 

Obr. 2. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa 

toho, či v súčasnosti študujú, 2018 (n = 93) 

 

Obr. 3. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa 

absolvovania nejakého druhu vzdelávania počas 

svojej praxe, 2018 (n = 93) 
 

 

 

 
 

Obr. 4. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa 

poskytovania určitej formy vzdelávania 

zamestnávateľom, 2018 (n = 93) 

 

Obr. 5. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa 

záujmu o zvyšovanie kvalifikácie, 2018 (n = 93) 
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Ďalej sme sa pýtali respondentov, či v súčasnosti študujú. Študujúcich bolo 52 % 

a neštudujúcich 48 % respondentov (obr. 2). V rámci svojej praxe absolvovalo 71 % 

respondentov ďalší druh vzdelávania, špecializácie alebo certifikovanej pracovnej činnosti. 

Iný druh vzdelávania, špecializácie alebo certifikovanej pracovnej činnosti neabsolvovalo 

29 % respondentov (obr. 3). Ako najčastejší druh vzdelávania, ktoré respondenti uvádzali bol: 

  špecializácia, 

  MPH, PhD. štúdium, 

  certifikáty, 

 akreditácie, kurzy, cudzie jazyky atď. 

Následne sme sa pýtali respondentov, či im zamestnávatelia poskytujú nejakú formu 

vzdelávania. V 82 % prípadoch respondenti uviedli, že im ju zamestnávatelia poskytujú. Len 

18 % zamestnávateľov vzdelávanie neposkytuje (obr. 4). Ako najčastejšiu formu vzdelávania 

respondenti z RÚVZ uvádzali interné semináre, prednášky, konferencie. Ostatným verejným 

zdravotníkom bolo poskytované študijné voľno, cudzie jazyky, kurzy a pod. Záujem o 

zvyšovanie kvalifikácie má 57 % respondentov, 43 % respondentov uviedlo, že záujem nemá 

(obr. 5). 

To, že možnosti ďalšieho vzdelávania verejno-zdravotníckych pracovníkov nie sú 

dostatočné, si myslí až 58 % respondentov. Len 17 % respondentov považuje možnosti 

ďalšieho vzdelávania za dostatočné a 25 % nevie, či možnosti sú alebo nie sú dostatočné (obr. 

6). 

 
 

Obr. 6. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa hodnotenia možností ďalšieho vzdelávania verejno-

zdravotníckych pracovníkov, 2018 (n = 93) 

 

Zvýšenie mzdy by bolo motiváciou k ďalšiemu vzdelávaniu u 60 % respondentov. 

Kariérny postup by motivoval 40 % respondentov, zvýšenie odbornej kvalifikácie by 

motivovalo 50 % respondentov. O štúdium nemá záujem a žiadnu motiváciu nemá 5 % 

respondentov a 2 % respondentov študuje pre seba a nie pre kariéru (tab. 1). 

Verejné zdravotníctvo môžeme považovať za jeden z hlavných vektorov, ktoré určujú 

smerovanie starostlivosti o verejné zdravie. Odborník vo verejnom zdravotníctve musí mať 

manažérske zručnosti, ovládať štatistické hodnotenie a mať medicínske uvažovanie (2). Tieto 
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kompetencie dosiahneme iba za predpokladu, že verejný zdravotník bude mať záujem 

o kontinuálne štúdium, ktoré je nevyhnutné pri vykonávaní tohto povolania, či už v štátnej 

správe alebo v iných odvetviach verejného zdravotníctva. 

 
Tab. 1. Percentuálne zastúpenie respondentov podľa motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu, 2018 (n = 93) 

Motivácia n % 

Zvýšenie mzdy 60 65 

Zvýšenie odbornej kvalifikácie 50 54 

Kariérny postup 40 43 

Nič by ma nemotivovalo, nemám záujem o štúdium 5 5 

Iné (študujem pre seba) 1 1 

 

Vo všeobecnosti pozorujeme vysoký tlak verejnosti na kvalitu vzdelávania a zaradenie 

absolventov do pracovného procesu. Výnimkou teda nie je ani študijný odbor verejné 

zdravotníctvo. Tento multidisciplinárny odbor v sebe zahŕňa rôzne prvky zdravotníctva 

od kliniky cez prevenciu až po informatiku a štatistiku. V samotnej podstate ide o vedu 

o ochrane a zlepšení zdravia ľudí a spoločenstiev (3). Toto je dôvod, prečo je potrebné sa 

vo vzdelávaní zamerať na využívanie moderných prostriedkov, ktoré napomôžu tomu, aby 

sa z absolventa verejného zdravotníctva stal flexibilný erudovaný pracovník v oblasti zdravia 

verejnosti.  

Z nášho prieskumu vyplýva, že záujem o štúdium môžeme pozorovať skôr u pracovníkov 

mimo RÚVZ. Viac ako tri štvrtiny pracovníkov považuje svoje vzdelanie za dostatočné. 

Tento fakt môže vyplývať predovšetkým z toho, že zatiaľ čo pracovníci RÚVZ pracujú 

predovšetkým s legislatívou a vykonávajú kontrolnú činnosť, verejní zdravotníci napr. 

z akademickej pôdy majú širší pohľad na verejné zdravotníctvo a jeho fungovanie nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí.  

Podľa výsledkov nášho prieskumu študuje viac ako polovica pracovníkov z iného 

odvetvia verejného zdravotníctva. Viac ako tri štvrtiny pracovníkov na RÚVZ v súčasnosti 

neštuduje. Študujúci najčastejšie uviedli štúdium Master of Public Health (MPH). 

Predpokladáme, že toto štúdium si vybrali predovšetkým preto, lebo absolvovanie študijného 

odboru odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve sa považuje za jeden z predpokladov 

na miesto vedúceho oddelenia alebo štatutárneho zástupcu.  

Musíme však konštatovať, že viac ako polovica pracovníkov RÚVZ absolvovala 

v minulosti nejakú formu vzdelávania, a to predovšetkým špecializáciu. V minulosti totiž 

musel každý absolvent s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore asistent hygieny 

a epidemiológie absolvovať špecializačné štúdium, ktoré bolo zamerané priamo na oddelenie, 

na ktorom pracoval. A práve takúto formu vzdelávania je potrebné opäť zaviesť do praxe. 

Hoci v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností môžeme sledovať rôzne špecializácie, ich 

realizácia v súčasnej dobe je veľmi ťažká.  
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Z nášho prieskumu ďalej vyplýva, že viac ako polovica zamestnávateľov poskytuje 

svojím zamestnancom nejakú formu vzdelávania. Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje 

v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania – špecializácia 

a certifikované činnosti alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. Neakreditovanou 

vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita (5).  

U pracovníkov RÚVZ ide predovšetkým o interné semináre realizované v rámci 

pracoviska. Úlohou týchto seminárov je predovšetkým informovať kolegov o aktuálnej 

problematike na jednotlivých odboroch a oddeleniach, a zároveň to, že za tieto semináre 

verejný zdravotník dostane kredity, ktoré je povinný odovzdať komore, v ktorej je 

registrovaný. Z nášho pohľadu vnímame toto vzdelávanie rozporuplne, hoci ho hodnotíme 

pozitívne. U verejných zdravotníkov z iných odvetví sa ako najčastejšia forma štúdia 

uvádzajú rôzne semináre a jazykové kurzy. Predpokladáme, že je to predovšetkým z toho 

dôvodu, že súkromný sektor má väčšie možnosti pri financovaní vzdelávacích aktivít ako 

RÚVZ.  

Viac ako polovica oslovených respondentov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Úlohou 

zamestnávateľov je preto vytvoriť podmienky na ďalšie vzdelávanie pre svojich 

zamestnancov a členov v súlade s európskymi predpismi na zabezpečenie celoživotného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (6).  

Počas špecializačného štúdia sa verejný zdravotník učí vykonávať špecializované 

pracovné činnosti. O zaradenie do špecializačného štúdia môže zamestnanec požiadať sám, 

alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa. V rámci verejného zdravotníctva 

sa špecializačné štúdium zameriava na rôzne odbory od epidemiológie, preventívneho 

pracovného lekárstva až po zdravotnícku informatiku a štatistiku (7). Napriek tomu, 

že nariadenie vlády 296/2010 Z. z. ponúka možnosti viacerých špecializácií, v súčasnosti sú 

mnohé obmedzené a nedostupné. Je veľmi pravdepodobné, že práve z tohto dôvodu väčšina 

respondentov uviedla, že možnosti pre vzdelávanie nie sú dostatočné, alebo že nevedia aké sú. 

Nedostatok informácií o možnostiach štúdia je často limitujúci faktor, prečo sa verejný 

zdravotník ďalej nevzdeláva. Okrem tohto faktora býva sčasti i nedostatočne motivovaný. 

Nami oslovení verejní zdravotníci považujú za najväčšiu motiváciu predovšetkým finančné 

ohodnotenie, zvýšenie odbornej kvalifikácie či kariérny postup. Aj dnes sa stretávame 

so situáciami, kde erudovaní odborníci vo svojom odbore zastávajú miesta radových 

zamestnancov. Z tohto dôvodu mnoho verejných zdravotníkov odchádza do súkromného 

sektora, kde sú často vytvorené vhodnejšie podmienky pre kariérny postup a aj možnosti 

pre vzdelávanie.  

Vzdelávanie verejných zdravotníkov na Slovensku sa musí prispôsobovať aktuálnym 

trendom v spoločnosti. Súhrnom nášho prieskumu vyplýva, že verejný zdravotník považuje 

vzdelanie za potrebné a má oň záujem, nemá však dostatočné možnosti, kde ho realizovať.  

 

Záver 

Problematika vzdelávania je v súčasnej dobe vysoko aktuálna. Tlak na kvalitu pozorujeme 
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nielen vo vysokom školstve, ale aj v sústavnom vzdelávaní. Je evidentné, že možnosti 

pre štúdium vo verejnom zdravotníctve sú nedostatočné, a preto vzniká potreba túto situáciu 

riešiť. Riešením by bolo zvýšenie povedomia verejných zdravotníkov o možnostiach 

vzdelávania a zjednodušenie prístupu k špecializáciám v jednotlivých odboroch. Verejný 

zdravotník je povolanie, v ktorom je človek povinný sa vzdelávať celý život.  

Verejné zdravie je totiž nesmierne dôležité, nakoľko odráža zdravie celej spoločnosti a iba 

erudovaní odborníci vo verejnom zdravotníctve vedia adekvátne zhodnotiť a podávať 

informácie potrebné pre správne fungovanie verejného zdravotníctva.  
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Gastrointestinálny trakt je domovom pre bilióny mikroorganizmov (baktérie, archea, 

eukaryoty a vírusy) a s tým je spojená aj prítomnosť viac ako 3 miliónov unikátnych génov. 

Viac ako 1 000 druhov baktérii známych ako črevná mikrobiota (ČM) osídľuje 

gastrointestinálny trakt človeka a zároveň ovplyvňuje fyziologické funkcie a zdravie hostiteľa 

(spolupôsobí pri trávení, metabolických funkciách, udrţiavaní homeostázy a v boji proti 

infekciám). Zmena zloţenia, rozmanitosti a funkcie ČM, tzv. dysbióza, je spätá s mnoţstvom 

chronických ochorení, ako napr. obezita, cukrovka 2. typu, zápalové črevné ochorenia, 

alergia, ateroskleróza, rakovina, a rovnako aj s nepohodou. 

Metódy vyuţívané pri študovaní ČM 

Pomocou zobrazených metodík (obr. 1) bolo identifikovaných niekoľko faktorov (obr. 2), 

ktoré ovplyvňujú kompozíciu ČM a jej metabolickú kapacitu formujúcu sa uţ pri narodení. V 

čreve plodu je len veľmi málo mikróbov, resp. sa tam ţiadne nevyskytujú, keďţe maternica je 

prakticky sterilná. Kolonizácia mikróbmi začína pri narodení a je významne ovplyvnená 

spôsobom pôrodu (prirodzený alebo cisárskym rezom) a dojčenskou výţivou (materské 

mlieko alebo náhradná mliečna výţiva). Ostatné faktory, vrátane zvýšenej hygieny, zníţenej 

expozície infekciám vďaka očkovaniu, eliminácii enteropatogénov a uţívanie antibiotík, 

resp. iných druhov liečiv, môţe tieţ zmeniť zloţenie ČM. Štýl stravovania, vek a stres majú 

tieţ významný vplyv na zloţenie ČM počas celého ţivota (obr. 3). 

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje zloţenie a diverzitu ČM, je cvičenie. Pravidelná 

fyzická aktivita poskytuje jedincovi mnoho zdravotných benefitov, a to napr. ochranu pred 

vznikom chronických ochorení a zvyšovanie kvality ţivota. Konkrétnymi mechanizmami, 

ktorými cvičenie pôsobí na telesnú schránku človeka, sú: podpora protizápalových procesov, 

posilnenie neuromuskulárnej funkcie a aktivácia osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky. 

V poslednom období sa zameriava pozornosť na obojsmerný vzťah medzi pravidelným 

cvičením, ČM a imunitným systémom hostiteľa. 

 

                                                             
1
 Táto práca bola podporená projektom VVGS-2019-1223. 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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Obr. 1. Vzorky stolice alebo gastrointestinálneho obsahu môţu byť pouţité priamo pre analýzu metabolitov, 
resp. prostredníctvom chemických a mechanických procesov dochádza k vyizolovaniu DNA. Extrahovaná DNA 

sa následne analyzuje pomocou cielenej genomiky, shotgun sekvenovania alebo amplifikácie 16S ribozomálnej 

RNA (rRNA); upravené podľa (1) 

 

Obr. 2. Faktory ovplyvňujúce zloţenie, diverzitu a funkčnú kapacitu črevnej mikrobioty; upravené podľa (2) 
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Študovaní dobrovoľníci s vyššou kardiorespiračnou zdatnosťou vykazovali vyššiu 

diverzitu ČM, ako aj relatívnu hojnosť baktérii produkujúcich mastné kyseliny s krátkym 

reťazcom (SCFA), ktoré sú dôleţité nielen pri zabezpečení homeostázy črevných 

mikroorganizmov, ale aj pri regulácii a migrácii neutrofilov, zniţujú priepustnosť sliznice 

čreva, inhibujú zápalové cytokíny, kontrolujú redoxné prostredie bunky a slúţia ako zdroj 

energie pre rôzne tkanivá. Štúdie dokazujú, ţe aeróbny tréning v trvaní 6 týţdňov dokáţe 

zmeniť ČM a mnoţstvo vyprodukovaných SCFA u predtým chudých, ako aj obéznych 

dospelých jedincov, ţijúcich sedavým spôsobom ţivota bez akýchkoľvek zmien v ich 

zauţívaných stravovacích návykoch. Zmeny ČM, ktoré nastali po opätovnom vrátení sa k 

sedavému spôsobu ţivota, súviseli so zmenami, ktoré nastali ako odpoveď na cvičenie, čo 

poskytuje ďalšie dôkazy, ţe cvičenie signifikantne ovplyvňuje zloţenie ČM človeka (1). 

 
Obr. 3. Vplyv osi mozog-črevo-sval pri modulácii dysbiotickej ČM smerom k zdravej ČM prostredníctvom 

cvičenia; upravené podľa (3) 

 

Kontrolované štúdie na zvieratách ukázali, ţe pravidelné cvičenie nezávisle od ostatných 

faktorov mení zloţenie a funkčnú kapacitu ČM (tab. 1). 

Štúdie na zvieratách preukázali aj to, ţe transplantáciou mikrobioty pravidelne cvičiacich 

jedincov „germ-free“ myšiam, sa zabezpečila zvýšená ochrana voči akútnej kolitíde v 

porovnaní s myšami, ktorým bola transplantovaná mikrobiota jedincov ţijúcich sedavým 
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spôsobom ţivota. Štúdie v tab. 2 potvrdzujú, ţe cvičenie hrá úlohu pri formovaní ČM človeka 

(tab. 2). 

 

Tab. 1. Prehľad animálnych štúdií zaoberajúcich sa vplyvom cvičenia na moduláciu ČM 

Rok Štúdia Výsledky Referencie 

2008 Animálna 
Prvý poznatok o tom, ţe 5 týţdňov pravidelného cvičenia 
zvýšilo koncentráciu bakteriálneho metabolitu – butyrátu*. 

(4) 

2014 Animálna 
Dobrovoľné behanie myší na koliesku zvýšilo mikrobiálnu 
diverzitu, ale iba u myší kŕmených stravou s vysokým 

obsahom tukov. 

(5) 

2015 Animálna 
Dobrovoľné behanie potkanov na koliesku zvyšuje diverzitu 

ČM u mláďat potkanov v porovnaní s dospelými jedincami. 
(6) 

*Butyrát patrí medzi mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA), ktorý vzniká fermentáciou vlákniny 

baktériami. Je primárnym „palivom“ pre kolonocyty, podporuje delenie epitelových buniek hrubého čreva, 

zabezpečuje integritu črevnej bariéry a podieľa sa na regulácii imunitného systému a génovej expresie. 

 

Tab. 2. Prehľad humánnych štúdií zaoberajúcich sa vplyvom cvičenia na ČM 

Rok Štúdia Výsledky Referencie 

2016 
Humánna/ 

krátkodobá 

Dospievajúci jedinci (n = 39) s vyšším fitness mali zvýšené 
relatívne zastúpenie butyrát-produkujúcich baktérií a takisto bola 

detegovaná aj vyššia koncentrácia butyrátu v stolici. 

(7) 

2017 
Humánna/ 

krátkodobá 

Zvýšené relatívne zastúpenie Faecalibacterium prausnitzii, 
Roseburia hominis a Akkermansia Muciniphila u aktívnych ţien; 

zníţené relatívne zastúpenie Barnesiellaceae a Odoribacteraceae 

(8) 

2017 
Humánna/ 

krátkodobá 

Prevaţne ţeny s nadváhou a obézne ţeny (n = 71) boli študované 
pri rôznych leveloch aktivity. Niţšie hodnoty VO2max boli spojené 

s niţším relatívnym zastúpením Bacteriodetes a vyšším relatívnym 

zastúpením Eubacterium rectale – skupina Clostridium coccoides. 

(9) 

2018 
Humánna/ 
krátkodobá 

Hráči rugby (n = 40) mali zvýšenú biosyntézu aminokyselín, 

metabolizmus cukrov a zvýšenú koncentráciu SCFA v stolici v 

porovnaní s kontrolou (n = 46). 

(10) 

2018 
Humánna/ 

krátkodobá 
Zvýšený pomer medzi Firmicutes a Bacteroidetes bol významne 

spojený s hodnotou VO2max. 
(11) 

2018 
Humánna/ 

dlhodobá 

• Stravovanie bolo kontrolované jedálničkom (7 dní) a jedálničkom 
špeciálne pripraveným pre odber vzoriek (3 dni pred kaţdým 

odberom stolice). 

• Dospelí jedinci (chudí aj obézni) ţijúci sedavým spôsobom ţivota 
(n = 32): pravidelné cvičenie počas 6 týţdňov (stredná aţ vysoká 

záťaţ) + 6 týţdňov opätovného sedavého ţivotného štýlu. 

• Došlo k zmenám v zastúpení niekoľkých bakteriálnych rodov v 
závislosti od hodnoty BMI: Faecalibacterium ↑ u chudých 

jedincov, ↓ u obéznych; Bacteroides ↓ u chudých jedincov, ↑ u 

obéznych. Vo väčšom mnoţstve zastúpené butyrát produkujúce 

baktérie, ↑ koncentrácia acetátu a butyrátu v stolici. 

• Spomínané zmeny sa vrátili do pôvodného stavu po navrátení sa 

k sedavému spôsobu ţivota. 

(12) 

2018 
Humánna/ 

dlhodobá 

Ţeny s nadváhou so sedavým spôsobom ţivota (n = 17), 6 týţdňov 
bicyklovania rôznej intenzity. U cvičiacich zvýšené relatívne 

zastúpenie Akkermansia a zníţené zastúpenie Proteobacteria. Len 

polovičné mnoţstvo mikrobiómu ţien reagovalo na cvičenie 

zmenami, avšak pri cvičení došlo k zníţeniu expresie génov 

spojených s metabolizmom fruktózy a aminokyselín. 

(13) 
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Scheiman et al. (z Harvardovej univerzity v Bostone) zistili, ţe existuje spojenie medzi 

členmi rodu Veillonella a cvičením. U maratónskych beţcov (po maratóne) identifikovali 

zvýšené relatívne zastúpenie rodu Veillonella a zo stolice izolovali druh Veillonella atypica. 

Následne aplikovali tento druh myšiam a zistili, ţe sa zvýšila ich beţecká výdrţ. Veillonella 

vyuţíva laktát ako základný zdroj uhlíka. Pouţitím 
13

C3-značeného laktátu u myší potvrdili, 

ţe laktát nachádzajúci sa v sére, prechádza cez epitel do lumenu čreva. V. atypica dokáţe 

zvýšiť výkonnosť beţcov (ich beţecký čas) tým, ţe dokáţe metabolizovať cvičením 

vzniknutý laktát na propionát (jedna z SCFA) – je to prirodzený, génmi spomínanej baktérie 

kódovaný enzymatický proces, ktorý dokáţe zvýšiť športový výkon (14). 

 

Záver 

 Bilióny mikroorganizmov, osídľujúce gastrointestinálny trakt, majú nesmierny význam 

pre zdravie človeka. 

 Zloţenie ČM ovplyvňuje mnoţstvo faktorov, medzi ktoré patrí aj cvičenie. 

 Zmeny ČM, ktoré nastali po opätovnom vrátení sa k sedavému spôsobu ţivota, súviseli so 

zmenami, ktoré nastali ako odpoveď na cvičenie. 

 Cvičenie mení zloţenie a funkčnú kapacitu ČM aj nezávisle od diéty. 

 Cvičením spôsobené zmeny ČM závisia od úrovne obezity, druhu a intenzity cvičenia. 

 Cvičenie má ochranný charakter voči mnohým chronickým ochoreniam a ponúka 

atraktívny a finančne nenáročný spôsob, ako si zvýšiť kvalitu ţivota. 

Bolo dokázané, ţe cvičenie zvyšuje počet butyrát produkujúcich baktérii, a tým aj 

koncentráciu butyrátu v stolici. Redukuje aj prozápalové cytokíny a zároveň ochraňuje bunky 

čreva pred oxidatívnym stresom.  

Cvičenie blahodarne vplýva na celú telesnú fyziológiu človeka a má ochranný účinok 

voči: 

 rakovine hrubého čreva (o 24 % zredukovaný predpoklad vzniku rakoviny hrubého čreva 

u fyzicky aktívnych jedincov v porovnaní s jedincami so sedavým spôsobom ţivota) (15), 

 zápalovým črevným ochoreniam (o 22 % zredukovaný predpoklad pre vznik akútnej 

ulceróznej kolitídy) (16,17), 

 depresii, úzkosti (existuje prepojenie medzi ČM a nervovou sústavou prostredníctvom 

metabolitov – napr. niektoré druhy mikroorganizmov (Lactobacillus sp.) sú schopné 

produkovať neurotransmitery, a to serotonín a kyselinu gama-aminomaslovú (GABA) 

(18), 

 obezite (butyrát a iné SCFA stimulujú tvorbu hormónov sýtosti, napr. leptín, a tak 

pomáhajú pri regulácii príjmu potravín a pomáhajú aj oddialiť, resp. utlmiť prepuknutie 

diabetu tým, ţe podporujú funkciu črevnej bariéry) (19). 
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Okrem potreby objasnenia mechanizmov, ktoré sú späté s vplyvom cvičenia na ľudský 

organizmus a ČM, účinky konkrétnych foriem cvičenia si vyţadujú ďalšie štúdie a 

v súvislosti s tým existujú otvorené (ešte nezodpovedané) otázky: 

 Aká frekvencia, druh a intenzita cvičenia je najprospešnejšia? 

 Ako ovplyvňuje cvičenie ČM u detí a ako u dospelých? 

 Ako ovplyvňuje cvičenie ČM u zdravých a ako u chorých jedincov? 

 Ako cvičenie spolu s odlišnými typmi diéty ovplyvňuje ČM? 

 Ako ovplyvňuje príjem probiotík a prebiotík ČM pravidelne cvičiacich jedincov? 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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V ostatných rokoch moţno pozorovať, ţe mnohé významné pracoviská preventívnej, 

experimentálnej a klinickej medicíny sa intenzívne zaoberajú spoznávaním rozsiahlych 

metabolických a imunitných funkcií črevného mikrobiómu. V súčasných prácach sa 

mikrobióm povaţuje za „nový“ metabolicko-imunitný a hormonálny orgán, pri ktorom popri 

jeho funkciách sa študuje aj vzťah génov mikrobiómu ku genómu hostiteľa. V podstate ide 

pritom o renesanciu bádateľských prác o mikrobióme zo začiatku predchádzajúceho storočia 

ruského vedca Iľju Mečnikova, ktorý ako zakladateľ imunológie objavil a popísal jeho 

imunitnú funkciu. Za svoje prioritné práce obdrţal v roku 1908 Nobelovu cenu za objavy 

v medicíne – úlohu fagocytózy a probiotík. Benefitnú úlohu probiotík sledoval v súvislosti 

s vysokou spotrebou kyslomliečnych nápojov u obyvateľov stredoázijských republík 

Uzbekistanu, Kirgizska, Tadţikistanu a Turkménska, ale aj Abcházska, u ktorých potvrdil ich 

priaznivý účinok v prevencii predčasného starnutia a existujúcej dlhovekosti tamojšieho 

obyvateľstva. Táto problematika sa intenzívne skúma aj v súčasnosti. 

Ako nová úloha sa javí riešenie stavov črevnej dysmikrobiózy a jej súvisu s prevalenciou 

viacerých nekontagióznych chorôb. Dysmikrobióza pri nich vystupuje ako jeden z hlavných 

etiopatogenických činiteľov ich rozšírenosti v populácii. Do popredia medicínskeho záujmu 

sa tým presadzujú snahy o prevenciu črevnej dysmikrobiózy, resp. jej korigovanie smerom 

k fyziologickej symbióze, vyrovnanosti vzťahu medzi hostiteľom a osídlením črevnou 

mikrobiotou. 

Prehľad problematiky črevného mikrobiómu 

Črevný mikrobióm pozostáva zo všetkých baktérií a ich génov, bakteriofágov, húb, plesní, 

kvasiniek a vírusov, ktoré existujú v črevnom ekosystéme človeka (1). Počet buniek 

mikrobiómu je 10
14

, pozostáva z viac ako 30 000 druhov, čiţe je vyšší, ako je počet buniek 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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ľudského tela (10
12

). Jeho vznik a vývin zasahujú do najranejšieho obdobia ţivota človeka 

a rozhodujúcu úlohu majú pritom dva faktory: spôsob pôrodu a výţivy. 

Podstatný rozdiel v bakteriálnom osídlení gastrointestinálneho traktu (GIT) u prirodzene 

ţivených dojčiat oproti dojčatám na náhradnej (umelej) mliečnej výţive znázorňuje obr. 1 (2). 

Pokiaľ u dojčených detí ide o optimálnu štruktúru črevnej mikrobioty, u dojčiat na náhradnej 

mliečnej výţive ide o nepriaznivé bakteriálne osídlenie, blíţiace sa obrazu u dospelých. 

Potvrdilo sa to v cielenej štúdii, v ktorej sa sledoval mikrobiologickým vyšetrením stolice 

rozdiel mikrobiálneho zastúpenia u dojčiat ţivených materským mliekom oproti dojčatám na 

náhradnej mliečnej výţive a práve v tejto druhej skupine priniesla nasledovné výsledky. Vyšší 

počet proteolytických mikróbov a mikróbov z rodu Bacteroides, Eubacterium, Fusobacterium 

a Peptostreptococcus a tým konštatovanie, ţe mikrobiota dojčiat na náhradnej mliečnej 

výţive je porovnateľná s mikrobiotou dospelých (3). Podobné výsledky poskytuje aj 

mikrobiota u novorodencov privedených na svet cisárskym rezom (sectio Caesarea) vo forme 

nízkeho zastúpenia Bifidobacteriaceae, Lactobacillales a Bacteroides a ich GIT je tieţ 

častejšie kolonizovaný Clostridium difficile, v porovnaní s novorodencami porodenými 

prirodzenou cestou – per vias naturales. Riziko pôrodu cisárskym rezom a náhradnej mliečnej 

výţivy znázorňuje obr. 2. Z uvedeného vyplýva, ţe pôrod per vias naturales a dojčenie 

poskytujú najlepšie predpoklady pre vytvorenie zdraviu prospešnej črevnej mikrobioty, a to 

nielen v detstve a mladistvosti, ale aj v období dospelosti. 

 

 
 

Obr. 1. Ľudská črevná mikrobiota v rôznom veku (zdroj: Polívka, 1993) 
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Obr. 2. Faktory narušujúce vytvorenie komenzálnej mikrobioty 

 

Mikrobiálne osídlenie tráviaceho traktu u človeka tvorí niekoľko sto biliónov baktérií a 

hmotnostne takmer neuveriteľný obsah – 1,5 – 2,0 kg. Mikroorganizmy, ktoré sa povaţujú za 

cenné probiotiká uvádza tab. 1 (4). 

Najintenzívnejší mikrobiálny metabolizmus prebieha v hrubom čreve (kolone) 

a v tenkom, najmä v jeho terminálnych partiách, v ileocekálnej oblasti. Konečným produktom 

fermentačného procesu sacharidov – diétnej vlákniny a nevstrebaného škrobu sú hlavne 3 

krátkoreťazcové mastné kyseliny (KMK) – octová, propiónová a maslová (butyrová) (obr. 3). 

  

Tab. 1. Mikroorganizmy, ktoré sa povaţujú za cenné probiotiká (4) 

Baktérie mliečneho kysnutia 

Druhy Lactobacillus: L. acidophillus, L. amylovorus, L. casei,  

  L. crispatus, L. bulgaricus, L. plantarum 

  L. rhamnosus 

Druhy Bifidobacterium: B. longum, B. adolescentis, B. infantis, 

  B. bifidum, B. animalis 

Iné druhy: Enterococcus faecium, E. faecalis,  

  Streptococcus thermophilus,  

  Leuconostok mesenteroides 

Iné baktérie: Escherichia coli 

  Bacilus cereus 

  Propionibacterium freudenreichii 

 

Kľúčovú úlohu pritom zohráva kyselina butyrová, ako zdroj energie pre kolonocyty, ale 

popisuje sa aj jej antineoplastický účinok inhibíciou premeny prokancerogénov na 

karcinogénne látky (5) a protizápalový účinok všetkých troch KMK, ktorý sa potvrdil v diéte 

pri nešpecifických črevných zápaloch IBD (Inflammatory Bowel Disease) pri diagnózach M. 

Crohn a Colitis ulcerosa. Predstavuje to významný poznatok, nakoľko v súčasnosti figuruje 
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chronický nevýrazný zápal v etiopatogenéze takmer pri všetkých chronických chorobách 

vrátane aterosklerózy. 

 
Obr. 3. Hydrolytická činnosť črevného mikrobiómu 

 

Významnými potravinami pre vytváranie optimálnej črevnej mikrobioty je zo ţivočíšnych 

zdrojov na prvom mieste materské mlieko s bohatým obsahom galakto- a frukto-

oligosacharidov, vo forme cenného prebiotika s bifidogénnym efektom pre rast črevného 

mikrobiómu (6) a, samozrejme, tým aj spotreba mlieka a viacerých kyslomliečnych výrobkov, 

ktoré sú zdrojom ušľachtilých baktérií mliečneho kvasenia. Tie priamo bránia pomnoţeniu 

neuţitočných aţ škodlivých baktérií, hlavne metabolizmu proteínov a peptidov produkujúcich 

toxické látky, ako sú čpavok, fenol, indol, plyny a ďalšie metabolity povaţované za 

kancerogénne, a súčasne pritom podporujú osídlenie GIT-u prospešnými baktériami, čiţe 

udrţiavajú alebo docieľujú priaznivú zmenu črevnej mikrobioty vytvorením eumikrobiózy. 

Potvrdili to dve 4-týţdňové štúdie, v jednom prípade s podávaním kyslomliečneho nápoja 

v dennom mnoţstve 250 ml s bohatým obsahom bifidobaktérií – B. bifidum a B. longum, 

Lactobacillus acidophilus a Streptococcus hirae u 20 probandov, a v druhej štúdii 

pri rovnakom počte členov súboru s podávaním uvedených lyofilizovaných aktívnych baktérií 

(7, 8). Na základe oboch štúdií sa poukazuje na priaznivé zmeny a úpravu v zloţení črevnej 

mikrobioty, hlavne na významné zníţenie počtu sulfitredukujúcich klostrídií v stolici, ktoré 

tesne koreluje s klesajúcou enzymatickou aktivitou β–D–glukuronidázy, ktorú produkujú 

najmä klostrídie. Vo viacerých prácach sa súčasne upozorňuje na riziko zvýšenej spotreby 

tukov, ktoré vedie k vytvoreniu nadmerného mnoţstva sekundárnych ţlčových kyselín – 

litocholovej a deoxycholovej, tzv. enterických deoxycholov (DCA), ktoré sú onkogénne 

z hľadiska iniciácie karcinómov kolorekta a heparu (9). V súčasnosti sa všeobecne akceptuje 
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názor, ţe výţivou moţno v ţiadanom smere modulovať črevnú mikrobiotu a jej preventívne 

pôsobenie, a to aj zdrojmi rastlinného pôvodu. 

Tieto predstavujú hlavne zdroje cennej diétnej vlákniny, ktorými sú: strukoviny, sója, 

celozrnné obilninové výrobky, tmavá ryţa, zelenina, ovocie, najmä jablká a citrusové plody 

s obsahom prebiotika pektínu. Patria sem aj huby, napr. hliva ustricová s obsahom β–

glukánov (ako výţiva pre mikrobióm), podobne aj mevinolínu K (čo je statín) a vlákniny, 

pri ktorej sme v klinickom dietetickom teste potvrdili významné hypolipidemické, ale aj 

antioxidačné účinky (10). V experimentálnej práci sa uvádza, ţe probiotiká v kombinácii 

s prebiotikami, spolu teda symbiotiká, môţu spôsobiť kompetitívnu inhibíciu kolonizácie 

čreva patogénnymi mikróbmi, ktoré produkujú endotoxíny, a tak viesť k zlepšeniu bariérovej 

funkcie čreva a k zníţeniu vytvárania prozápalových cytokínov (11). Obsah vlákniny 

a lignanov, najmä v cereáliách, ktorá sa vplyvom bakteriálnej flóry čreva mení na 

antiestrogény, má preventívny účinok pred vznikom rakoviny prsníka, maternice a prostaty 

(9). 

V názve práce je uvedená ambivalentná povaha, ako výţivy tak i mikrobiómu, ktorá 

konečne prichádza aj v ţivote. Disponujeme dôkazmi, ţe mikrobióm sa podieľa jednak na 

zdraví ľudí, ale aj na vzniku viacerých chorôb. Dobre vieme, ţe viaceré negatívne vplyvy, 

vrátane nesprávnej výţivy, spôsobujú nepriaznivé zmeny vo vyrovnanosti a funkčnosti 

črevného mikrobiómu a vedú k tzv. dysmikrobióze čreva. A práve tejto sa dnes pripisuje, ţe 

je jednou z hlavných príčin v etiopatogenéze viacerých chronických chorôb, ku ktorým patria: 

kardiovaskulárne – ateroskleróza, ischemická choroba srdca (12, 13), metabolické – DM2 

i DM1 (14, 15), obezita (16, 17), dyslipoproteinémie (18), metabolický syndróm (19), IBD – 

UC a M. Crohn (20, 21), mikrobiálne klostrídiové kolitídy (22), nealkoholové stukovatenie 

pečene – NAFLD (23), imunologické a alergologické (24), duševné so zdôraznením 

spoznanej osi črevo – mikrobióm – mozog (25, 26), nazývanej aj „druhý mozog“, a dokonca 

aj nádorové (27). 

Nová moţnosť korekcie črevnej dysmikrobiózy biologickou liečbou uvedených chorôb 

Ide o fekálnu mikrobiálnu terapiu (FMT), ktorá sa vo viacerých prácach uvádza, ako 

fekálna mikrobiálna transplantácia. Princíp tejto biologickej liečebnej metódy spočíva 

v prenose stolice od zdravého darcu chorému subjektu. Potvrdila sa ako účinná podporná 

liečebná metóda pri ulceróznej kolitíde a recidivujúcej klostrídiovej kolitíde v priekopníckych 

prácach uvedenej metódy v gastroenterológii (20, 21) a infektológii (22) na Slovensku. 

Zhodné výsledky s uvedenou liečbou ulceróznej kolitídy uvádzajú aj zahraniční autori (28, 

29). Uvaţuje sa o opodstatnení jej pouţitia aj pri ďalších chorobných stavoch, ako sú: M. 

Crohn, colon irritabile, ale i metabolických – pri obezite, DM2 a DM1, 

neurodegeneratívnych, autoimunitných, alergických, stavoch po operácii karcinómu 

kolorekta, ale aj po bariatrických gastrických bypassoch u obéznych jedincov (30). 

Avšak v prevencii dysmikrobiózy čreva zohráva kľúčovú úlohu spotreba kyslomliečnych 

výrobkov a tým príjem ušľachtilých mliečnych baktérií – probiotík a v prípade ich obohatenia 

o inulín (z čakanky, topinamburu, artyčoku a avokáda) ide o dodanie cennej prebiotickej 

vlákniny. Uvedená kombinácia sa označuje ako benefitné symbiotické pôsobenie na črevný 



283 

 

mikrobióm.  

 

Záver 

Uvedený prehľad prác jednoznačne potvrdzuje opodstatnenie zavedenia cielenej 

modulácie mikrobiálneho osídlenia tráviaceho traktu s vyuţitím probiotických 

mikroorganizmov a bioaktívnych prebiotík, ktorá by tak účinne prispela k prevencii i terapii 

viacerých tzv. civilizačných chorôb. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Mikrobiota predstavuje komplexný ekosystém mikroorganizmov pozostávajúci z baktérií, 

vírusov, prvokov a húb žijúcich v rôznych oblastiach ľudského tela, pričom väčšina (70 %) 

mikrobioty sa nachádza v gastrointestinálnom trakte. Významný vplyv črevnej mikrobioty je 

aj pri rozvoji kardiometabolických ochorení (obezita, diabetes 2. typu, hypertenzia, 

metabolický syndróm, ateroskleróza). 

Podľa WHO sú hlavnou príčinou úmrtí srdcovo-cievne ochorenia, ktoré zapríčinia 

globálne viac ako 20 miliónov úmrtí za rok (1). V posledných desaťročiach nastáva neustály 

nárast prevalencie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ako je obezita, diabetes 2. 

typu a metabolický syndróm, ktoré sa stali jednými z primárnych problémov verejného 

zdravia (2, 3). Nemalo by byť prekvapujúce, že mnoho vedeckých štúdií z posledného 

obdobia bolo zameraných na funkciu črevnej mikrobioty pri kardiometabolických poruchách. 

Rastúci záujem vedeckej a klinickej komunity sa navyše sústreďuje na moduláciu tejto 

mikrobioty, ako na terapeutickú stratégiu pri srdcovo-cievnych ochoreniach a metabolických 

poruchách. Na druhej strane je črevná mokrobiota ovplyvnená prijímanou potravou, jej 

kvalitou, pomerom a množstvom. Stravovanie ovplyvňuje mnohé rizikové faktory srdcovo-

cievnych ochorení, ale zároveň ovplyvňuje aj črevnú mikrobiotu (4).  

Črevná mikrobiota 

Vývoj mikrobioty nastáva bezprostredne po narodení a jej pôvodné zloženie je výrazne 

ovplyvnené genetickými, environmentálnymi faktormi, spôsobom narodenia, ako aj výživou 

v ranom veku (5, 6, 7). Mikrobiota, z ktorej baktérie tvoria dominantnú taxonomickú skupinu, 

váži približne 1,5 kilogramu (8). Črevné prostredie obsahuje až 1 000 druhov 

mikroorganizmov (9). Existujú dva dominantné bakteriálne typy, a to Bacteroidetes a 

Firmicutes, ktoré tvoria viac ako 90 % baktérií osídľujúcich distálnu časť ľudského čreva 

(10). 

                                                             
1 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008UPJŠ-4/2020 a 

vnútornými projektmi IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 
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Črevná mikrobiota predstavuje rôznorodý ekosystém. Vykonáva mnoho funkcií, ako sú 

udržiavanie homeostázy tela, syntéza vitamínov, regulácia absorpcie mikro- a makroprvkov, 

neutralizácia toxínov, fermentácia nestrávených zvyškov potravy a produkcia mastných 

kyselín s krátkym reťazcom, ktoré sú pre organizmus dôležité (11). Nesprávna výživa 

zapríčiňuje vznik črevnej dysbiózy, čo predstavuje zmenu zloženia črevnej mikrobioty a môže 

prispievať k rozvoju obezity a diabetu, predovšetkým 2. typu, a tým narastá riziko vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení (12). 

Vitamín C, ako hlavný antioxidant a faktor odstraňovania voľných radikálov, významne 

zvyšuje počet Lactobacillus a Bifidobacterium a znižuje množstvo Escherichia coli v 

črevnom prostredí (13). Štúdia z roku 2019 dokázala, že hladiny vitamínu D3 pozitívne 

korelovali s prospešnými baktériami: Subdoligranulum, Ruminiclostridium, Intestinimonas, 

Pseudoflavonifractor, Paenibacillus a Marvinbryantia. Okrem toho bol u týchto baktérií 

potvrdený antihypertenzívny účinok (14). 

Črevná mikrobiota a jej vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení 

Vznik srdcovo-cievnych ochorení je výsledkom odlišných, ale sprievodných 

patologických javov: aterosklerózy a trombózy. Na aterotrombóze sa podieľa inzulínová 

rezistencia, zápal a endoteliálna dysfunkcia. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú metabolický 

syndróm zohráva pri vývoji aterotrombózy, inzulínovej rezistencii, zápalu a endoteliálnej 

dysfunkcie, a vzhľadom na to, že črevná mikrobiota sa podieľa na všetkých týchto 

chorobných stavoch, môže jej skúmanie v patofyziologickom procese aterotrombózy viesť k 

zaujímavým výsledkom. Mikrobiota môže byť dôležitá aj pokiaľ ide o terapeutické stratégie 

na zníženie kardiovaskulárneho rizika. Na črevnú mikrobiotu môže mať vplyv aj produkcia 

zlúčeniny trimetylamín-N-oxidu (TMAO). TMAO je malý bezfarebný aminooxid generovaný 

črevným mikrobiálnym metabolizmom pri trávení živín. Vyšší príjem červeného mäsa v 

potrave tvorbu TMAO zvyšuje. Táto látka sa vyskytuje v zvýšenej miere v krvi osôb trpiacich 

kardiovaskulárnymi chorobami, poruchami obličiek, cukrovkou a dokonca niektorými typmi 

rakoviny. Ako sa pozorovalo v štúdiách na myšiach a na ľuďoch s kardiovaskulárny 

ochorením, po prijatí veľkého množstva karnitínu a fosfatidylcholínu boli hladiny TMAO v 

krvi nižšie v skupine pacientov liečených širokospektrálnymi antibiotikami. Okrem toho boli 

hladiny TMAO vyššie u všežravcov v porovnaní s vegetariánmi a vegánmi, čo dokazuje, že 

stravovacie návyky majú vplyv na zloženie črevnej mikrobioty a vznik srdcovo-cievnych 

ochorení (10). V súčasnej dobe nie je presne definované, či zlúčenina TMAO prispieva k 

vzniku a rozvoju týchto chronických chorôb, alebo chorobné stavy iba sprevádza. Niektorí 

autori pokladajú zvýšené koncentrácie TMAO v krvi za rizikový faktor srdcovo-cievnych a 

ďalších chronických ochorení. Vysoké hladiny TMAO v sére sa potvrdili ako platný 

prognostický faktor 5-ročnej úmrtnosti v skupine viac ako 700 pacientov s ischemickým a 

neischemickým zlyhaním srdca (15). 

Priaznivý účinok vegetariánskej stravy na zníženie rizika kardiovaskulárnych chorôb je 

spojený aj s nízkym príjmom nasýtených mastných kyselín, cholesterolu, sodíka a omega-3 

mastných kyselín, spolu so zvýšeným príjmom vlákniny, kyseliny listovej, horčíka, vitamínu 
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C a omega-6 mastných kyselín (16). Vitamíny skupín B a K ovplyvňujú zrážanie krvi, ktoré 

tiež významne ovplyvňuje správne fungovanie obehového systému a riziko trombózy (14). 

Črevná mikrobiota potenciálne vplýva aj na reguláciu krvného tlaku, s čím súvisí rozvoj 

hypertenzie. Bola dokázaná prospešnosť baktérie rodu Lactobacillus pri regulácii krvného 

tlaku. Metaanalýza z roku 2014 preukázala významné zníženie krvného tlaku u pacientov 

liečených probiotikami (17). 

Črevná mikrobiota a jej vplyv na vznik cukrovky 

Črevná mikrobiota u pacientov s cukrovkou je v porovnaní so zdravými jedincami 

odlišná. Pacienti s diabetom 2. typu majú nízky počet baktérií produkujúcich butyrát (soľ 

krátko-reťazcovej kyseliny maslovej, ktorá je produkovaná hlavne baktériami fermentujúcimi 

vlákninu v čreve) a vysoký počet oportúnnych patogénnych baktérií (18). Butyrát je látka, 

ktorá by mala byť v črevách obsiahnutá prirodzene. Produkujú ju črevné baktérie. Butyrát 

obnovuje celistvosť črevnej sliznice, znižuje prenikanie obsahu čriev do sliznice a krvi 

a podieľa sa na tlmení chronických zápalov v črevách. Butyrát je významný pri udržiavaní 

integrity črevných buniek (19). Baktérie produkujúce butyrát (napr. Roseburia intestinalis) 

majú vplyv na reguláciu glykémie a zlepšujú citlivosť na inzulín (19, 20). Baktérie 

produkujúce butyrát môžu navyše stimulovať obranu voči oxidačnému stresu (18). 

U diabetikov bol dokázaný aj priaznivý účinok metformínu (liečiva používaného pri diabete 

2. typu ako orálne antidiabetikum) na črevnú mikrobiotu (21, 22). 

Črevná mikrobiota a jej vplyv na vznik nadváhy a obezity 

Nadváha a obezita vznikajú v dôsledku zmien v príjme a výdaji energie, ktoré vedú k 

energetickej nerovnováhe, zvyšuje sa riziko vzniku chronických chorôb, ako je metabolický 

syndróm, diabetes 2. typu, dyslipidémia, náhla smrť, srdcovo-cievne ochorenia (arteriálna 

hypertenzia, ischemická choroba srdca, zlyhanie srdca), cievne mozgové ochorenia, žlčové 

kamene, spánková apnoe, rakovina (prsník, hrubé črevo, endometrium) a osteoartritída (23, 

24). Výskumy potvrdili, že u pacientov s obezitou sa zvyčajne vyvinie chronický zápal 

tukového tkaniva (25). V súlade s týmto zistením bola črevná mikrobiota u obéznych 

pacientov spojená s vyššou hladinou prozápalových cytokínov (26). Potrava s vysokým 

obsahom tuku môže ovplyvniť integritu črevného epitelu, čo môže viesť k narušeniu funkcie 

intestinálnej bariéry a zvýšenej priepustnosti čreva bakteriálnym fragmentom. Tieto 

endotoxíny spúšťajú prozápalovú kaskádu (27, 28). 

Niekoľko štúdií na ľuďoch, ale aj na zvieratách dokázalo, že črevná mikrobiota prispieva 

k patogenéze obezity. Štúdie na myšiach odhalili zvýšený pomer Firmicutes / Bacteroidetes a 

tento pomer sa pozoroval aj v črevnej mikrobiote obéznych ľudí. Pacienti trpiaci obezitou 

mali vyšší pomer Firmicutes a nižší pomer Bacteroidetes (29, 30). Ďalšie dve štúdie sa 

uskutočnili na pacientoch podstupujúcich bariatrickú chirurgiu. U týchto pacientov hladiny 

Bacteroidetes a Prevotella negatívne korelovali s adipozitou (31). Okrem toho sa po 

žalúdočnom bariatrickom bypasse typu Roux-en-Y modifikovalo zloženie črevnej mikrobioty, 

čo naznačuje, že úbytok hmotnosti môže pozitívne ovplyvniť jej zloženie. Črevná mikrobiota 

môže mať výrazný vplyv na prírastok alebo úbytok hmotnosti (32). Všetky doterajšie zistenia 

naznačujú, že črevná mikrobiota hrá dôležitú úlohu pri rozvoji obezity (33). Túto hypotézu 
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nedávno potvrdila štúdia z roku 2015, kde sa preukázalo, že podávanie špecifického kmeňa 

Bifidobacterium znižuje systémový zápal a zlepšuje metabolickú dysfunkciu u obéznych 

myší, ktoré prijímali potravu s vyšším obsahom tukov. Podávanie bifidobaktérií v čreve 

čiastočne obnovilo zmeny mikrobioty vyvolané touto potravou, znížilo prebytok Firmicutes a 

Proteobacteria, makrofágov a cytokínov. Tieto účinky boli sprevádzané znížením prírastku 

telesnej hmotnosti a hladiny cholesterolu, triglyceridov a glukózy (34). 

Fekálna mikrobiálna transplantácia 

V dnešnej doje je dobre známe, že rovnováha a rozmanitosť črevnej mikrobioty je jedným 

z hlavných predpokladov pre zdravý život a strata tejto rovnováhy je prítomná pri veľkom 

množstve nielen gastrointestinálnych, ale aj iných ochorení (35). 

Fekálna mikrobiálna terapia patrí medzi efektívnu a uznávanú liečebnú metódu (36). 

Cieľom tejto liečby je napraviť, resp. regulovať narušenú črevnú mikrobiotu prenosom stolice 

od zdravých darcov (najčastejšie sú to príbuzní, manžel/ka, priatelia alebo zdraví 

dobrovoľníci) do čreva chorého jedinca. Transplantácia sa vykonáva cez horný 

gastrointestinálny trakt (nazojejunálnou sondou), alebo cez dolný gastrointestinálny trakt 

(kolonoskopicky alebo retenčnou klyzmou). Narušenie symbiózy v čreve môže viesť k 

rôznym chorobám, napr. infekcia Clostridium difficile, chronické zápalové ochorenia čriev, 

syndróm dráždivého čreva, autoimunitné choroby, alergie, srdcovo-cievne ochorenia a 

metabolické poruchy. Liečba sa využívala už v starej Číne a v stredoveku. Po prvýkrát 

v modernom svete bola fekálna mikrobiálna transplantácia terapeuticky použitá v roku 1958 

Eisemanom pri pseudomembranóznej kolitíde. V roku 2013 bola publikovaná prvá 

randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia tejto liečebnej metódy v prípade recidivujúcej 

infekcie Clostridium difficile, a tak vstúpila do éry medicíny založenej na dôkazoch. V 

súčasnosti rastie záujem o túto metódu v liečbe rôznych gastrointestinálnych, metabolických 

a srdcovo-cievnych chorôb (36, 37). 

 

Záver 

V posledných rokoch sa zistilo, že črevná mikrobiota sa podieľa na mnohých črevných a 

aj mimočrevných ochoreniach. Získané literárne vedecké a klinické údaje preukázali jasnú 

významnú úlohu črevnej mikrobioty pri kardiometabolických poruchách, ako sú obezita, 

cukrovka a ateroskleróza. Ďalšími observačnými a intervenčnými štúdiami by sa mohla 

črevná mikrobiota v blízkej budúcnosti stať významnou súčasťou prevencie a liečby 

vybraných kardiometabolických ochorení. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Alzheimerova choroba (Alzheimer's disease, AD) je progresívne a ireverzibilné 

neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k postupnému zhoršeniu kognitívnych schopností 

a nakoniec vedie k demencii. Sprevádza ho skoré poškodenie epizodickej pamäte, po ktorom 

nasledujú progresívne deficity v krátkodobej pamäti, ktoré vedú k definitívnemu deficitu 

procedurálnej pamäte (1). Prevalencia AD v Európe, podobne ako v iných krajinách, stúpa 

s vekom a dosahuje asi 23 % u subjektov starších ako 86 rokov, ako uvádza metaanalýza 

autorov Niu a kol. (2). Táto štúdia tieţ potvrdila, ţe ţeny sú viac postihnuté ako muţi (7,13 % 

oproti 3,31 %) a dôvod spočíva najmä v tom, ţe ţeny majú vyššiu mieru preţitia ako muţi a 

vek je, ako uţ bolo uvedené, najdôleţitejším rizikovým faktorom vývoja AD. Pokiaľ ide o 

výskyt, postihnuté skupiny sú vo veku 75 a viac rokov. Dysbióza črevnej mikrobioty u 

starších ľudí môţe indukovať zvýšenú priepustnosť črevnej bariéry a imunitnú aktiváciu, čo 

vedie k systémovému zápalu, ktorý môţe následne narušiť hematoencefalickú bariéru a 

podporovať neurozápal, nervové poškodenie a nakoniec neurodegeneráciu – relevantný 

patomechanizmus v ranom štádiu Alzheimerovej choroby (3).  

Patogenéza Alzheimerovej choroby 

Charakteristickým znakom neurologických porúch, akými sú Alzheimerova alebo 

Parkinsonova choroba, je nesprávne zostavenie, agregácia a ukladanie proteínov v mozgu (1). 

Pri AD sú prítomné dva hlavné histopatologické nálezy – intracelulárne uloţené 

neurofibrilárne klbká a extracelulárne akumulované amyloidné plaky (obr. 1).  

Neurofibrilárne klbká sú tvorené patologicky zmeneným τ-proteínom. Tau proteín 

podporuje zostavenie tubulínu do mikrotubulov, jednej z hlavných zloţiek neuronálneho 

cytoskeletu, ktorá definuje normálnu morfológiu a poskytuje štrukturálnu podporu neurónom. 

Väzba tau na tubulín je regulovaná jeho stavom fosforylácie, ktorý je normálne regulovaný 

koordinovaným pôsobením kináz a fosfatáz na molekulu tau. V patologických stavoch, ako 

napríklad v prípade AD, abnormálna hyperfosforylácia τ-proteínu vedie nielen k strate jeho 

                                                             
1 Práca bola podporená grantom APVV-16-0176 a projektom PROBIO-3 kód ITMS 2014+: 313011T651 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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funkcie, ale aj k dezorganizácii mikrotubúl. Hyperfosforylovaný τ-proteín sa tak postupne 

hromadí do tvaru neurofibrinálnych klbiek, ktoré narušia štruktúru bunky a spôsobia jej zánik 

(4). 

Amyloidné plaky, označované aj ako senilné plaky, sú depozity proteínového fragmentu 

nazývaného β-amyloid (abnormálny metabolit amyloidového prekurzorového proteínu, APP). 

APP je za normálnych podmienok prítomný v mozgových bunkách a je pre organizmus 

nevyhnutný, štiepi ho enzým α-sekretáza na krátke rozpustné fragmenty, ktoré pôsobia 

neuroprotektívne a pravdepodobne sa podieľajú na plasticite nervových buniek a chránia ich 

pred poškodením. Za patologických okolností sa APP štiepi β- a γ-sekretázou na dlhšie 

fragmenty, ktoré sú nerozpustné, zhlukujú sa a následne polymerujú na β-amyloid. 

V oblastiach mozgového tkaniva, kde sa β-amyloid a neurofibrilárne klbká ukladajú, 

dochádza k neurodegenerácii a odumieraniu nervových buniek (5). Dochádza k výraznému 

úbytku mozgovej hmoty – atrofii mozgu (obr. 1), a tým k zníţenej tvorbe a uvoľňovaniu 

acetylcholínu.  

 

 
Obr. 1. Znázorňuje rozdiel medzi normálnym mozgom a mozgom pri Alzheimerovej chorobe, kde je 

charakteristická prítomnosť neurofibrilárnych klbiek a amyloidových plakov. Dochádza k odumieraniu neurónov 

a úbytku mozgového tkaniva (upravené podľa wilkesadultdaycare.org) (25). 

 

Acetylcholín (ACh) je neurotransmiter, ktorý má rozhodujúcu úlohu v periférnom a 

centrálnom nervovom systéme pri prenose nervového signálu. Cholinergický systém sa 

podieľa na kritických fyziologických procesoch, ako sú pozornosť, učenie, pamäť, stresová 
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reakcia, bdelosť a spánok a senzorické informácie. Za normálnych okolností po depolarizácii 

cholinergických neurónov je ACh excitovaný zo synaptických vezikúl a uvoľňovaný do 

synaptickej štrbiny, kde môţe aktivovať muskarínové aj nikotínové receptory. ACh prítomný 

v synaptickej štrbine je rýchlo inaktivovaný enzýmom acetylcholinesteráza (AChE), pričom 

sa uvoľňuje cholín a acetát (6). U pacientov s AD sa pozoruje zníţenie hladiny ACh a aj 

niektoré dôkazy naznačujú účasť AChE na patogenéze AD, a to interakciou s APP a tvorbou 

amyloidných plakov (7). Všetky tieto cholinergné zmeny, ktoré sa vyskytujú pri AD, úzko 

korelujú so zhoršenou pozornosťou a pamäťou pozorovanou u pacientov s AD. 

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k starnutiu a progresii mnohých neurodegeneratívnych 

chorôb vrátane AD, je oxidačný stres. Zvýšená produkcia reaktívnych foriem kyslíka je 

spojená so stratou mitochondriálnej funkcie závislej od veku a choroby, so zmenenou 

homeostázou kovov a peroxidáciou lipidov, dochádza k synaptickej dysfunkcii. Strata 

synapsií v postihnutých oblastiach mozgu najlepšie koreluje s kognitívnymi poruchami u 

pacientov s AD. Okrem akumulácie poškodenia voľnými radikálmi sa pozorovali zmeny v 

aktivite alebo expresii antioxidačných enzýmov, ako je superoxiddismutáza a kataláza v 

centrálnom nervovom systéme aj v periférnych tkanivách pacientov s AD (8). 

Črevná mikrobiota a zmeny v jej zloţení 

Mikrobiota získaná pri narodení sa kvalitatívne mení v priebehu ďalších rokov ţivota. V 

čreve dojčených detí prevaţujú proteobaktérie a dobre sú zastúpené aj bifidobaktérie, pričom 

mikrobiota u detí ţivených umelými formulami je tvorená hlavne baktériami Bacteroides a 

Clostridia. V čreve zdravých dospelých jedincov dominujú baktérie väčšinou rod Bacteroides 

a Firmicutes (prevaţne rod Eubacteria), zatiaľ čo Actinobacteria (vrátane rodu 

Bifidobacterium), Proteobacteria a Verrucomicrobia predstavujú iba malú časť (9). Pokiaľ 

ide o starších ľudí, zloţenie črevnej mikrobioty nie je vţdy jednoznačné, ale môţe sa líšiť v 

závislosti od stravovacích návykov, špecifických chorôb a liečby antibiotikami. Mnohé štúdie 

naznačujú, ţe abnormality v črevnej mikrobiote môţu významne ovplyvňovať funkciu a 

správanie mozgu prostredníctvom osi mikrobiota-črevo-mozog, pričom ide o obojsmernú 

komunikáciu (10, 11). Narušená črevná integrita a zlyhanie intestinálnej homeostázy je 

príčinou niekoľkých ochorení, ako je diabetes mellitus, zápalové a autoimunitné ochorenia, 

a aj neuropsychiatrické poruchy, ako je depresia, porucha autistického spektra, Parkinsonova 

a Alzheimerova choroba. 

Úloha črevnej mikrobioty pri rozvoji Alzheimerovej choroby 

Rastúce mnoţstvo experimentálnych a klinických údajov potvrdzuje kľúčovú úlohu 

črevnej dysbiózy a interakcií črevnej mikrobioty a hostiteľa pri neurodegenerácii. 

Konvergencia zápalovej odpovede odvodenej od čreva spolu so starnutím a zlou stravou u 

starších ľudí prispieva k patogenéze AD. Chen a kol. (12) uviedli, ţe pacienti so syndrómom 

dráţdivého čreva (IBS), spolu s hyperaktiváciou črevného imunitného systému, zmenenou 

gastrointestinálnou motilitou a dysbiózou, majú zvýšené riziko vzniku AD. Aj napriek tomu, 

ţe je ťaţké rozlíšiť, ktorý z mnohých faktorov podieľajúcich sa na patogenéze IBS má pri 

vzniku AD hlavnú úlohu, nemoţno podceňovať dôleţité kvalitatívne zmeny črevnej 

mikrobioty (12). Ďalej sa ukázalo, ţe niektoré zloţky črevnej mikrobioty – predovšetkým 
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baktérie – syntetizujú a uvoľňujú amyloidné peptidy a lipopolysacharidy, ktoré zase aktivujú 

zápalovú signalizáciu prostredníctvom uvoľňovania cytokínov, s potenciálnymi účinkami na 

patofyziologickú kaskádu Alzheimerovej choroby (13). Akonáhle je amyloid vyprodukovaný 

v čreve, môţe vďaka zvýšenej priepustnosti črevnej steny ľahko dosiahnuť systémový obeh a 

hromadiť sa v mozgu. Amyloid v čreve spolu s bakteriálnymi endotoxínmi spúšťa kaskádu 

ďalších reakcií, vrátane aktivácie faktora NF-kB, ktoré zvyšujú hladiny prozápalových 

cytokínov, tie môţu prechádzať z čreva do mozgu, a prispievať k jeho neurodegenerácii (14). 

Pokiaľ ide o bakteriálne druhy, ktorých zmena v črevnej mikrobiote vplýva na rozvoj AD, 

dostupné výsledky sú pomerne obmedzené a neumoţňujú konečnú charakterizáciu. Klinické 

štúdie zaznamenali u kognitívne postihnutých starších pacientov s mozgovou amyloidózou 

niţší výskyt dvoch bakteriálnych druhov v stolici, ktoré majú protizápalovú aktivitu – E. 

rectale a B. fragilis, v porovnaní s väčším mnoţstvom prozápalových rodov, ako sú 

Escherichia a Shigella (15). Okrem toho sa u nich zistili zvýšené hladiny prozápalových 

cytokínov, ako sú interleukín IL-1β a IL-6 v krvi v porovnaní s kontrolnými subjektami.  

Zdá sa, ţe úloha dysbiózy pri nástupe AD nie je spojená iba so zvýšením zápalu, ale je 

multifaktoriálna. Niektoré baktérie, ako napríklad Lactobacilli a Bifidobacteria, metabolizujú 

kyselinu ɣ-aminomaslovú – GABA, hlavný inhibičný neurotransmiter v nervovom systéme 

(14). Predklinické štúdie modelu AD u myší (myši SAMP-8) ukázali, ţe zvýšená signalizácia 

GABA zniţuje prenos acetylcholínu v hippokampe, navyše, nadmerná stimulácia receptorov 

GABA zniţuje konsolidáciu pamäte pri učení inhibičného vyhýbania sa u myší (16).  

Aj keď neexistujú priame údaje o zmenách v črevnej mikrobiote skupinou baktérií kmeňa 

Cyanobacteria u jedincov s AD, niektorí autori naznačujú, ţe produkcia určitých 

neurotoxínov týmito baktériami môţe zohrávať úlohu pri vzniku a vývoji kognitívnych 

dysfunkcií (17) . 

Ústna dutina je tieţ kolonizovaná komenzálnymi baktériami a epidemiologické štúdie 

poukázali na skutočnosť, ţe zlá ústna hygiena sa spája s predčasným nástupom AD, strata 

zubov sa povaţuje za rizikový faktor pre nástup demencie. U pacientov s demenciou bol v 

subgingiválnych plakoch zistený niţší výskyt baktérií Fusobacteriaceae a vyšší počet 

Prevotellaceae v porovnaní s kontrolami (18). 

Modulácia črevnej mikrobioty 

Vzájomné prepojenie medzi črevnou mikrobiotou a AD podnietilo záujem vedeckých 

tímov o hľadanie moţností modulácie dráhy mikrobiota-črevo-mozog, napríklad 

prostredníctvom probiotík, prebiotík, alebo potravinovou terapiou. Probiotické baktérie, ktoré 

sa najčastejšie študujú, zvyčajne patria do rodov Lactobacillus alebo Bifidobacterium, pričom 

ich niektoré druhy sú prirodzenými obyvateľmi črevnej mikrobioty a všeobecne sa povaţujú 

za bezpečné. 

Tillisch et al. (19) uskutočnili klinické štúdie s cieľom vyhodnotiť účinok probiotík na 

moduláciu mozgovej aktivity. Pouţitím magnetickej rezonancie zistili, ţe suplementácia 

zdravých jedincov fermentovaným mliekom s obsahom Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus a Lactococcus lactis subs. lactis 
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počas 4 týţdňov aktivovala konkrétne oblasti mozgu zapojené do centrálnej kontroly emócií 

a citov (19). V štúdii autorov Akbari a kol. (20), kde sa pacientom s AD podávalo mlieko 

obohatené o L. acidophilus, L. casei, B. bifidum a L. fermentum boli hodnotené učenie a 

pamäť prostredníctvom testu mentálneho stavu. U pacientov s AD, ktorí prijímali probiotiká, 

sa na rozdiel od kontrolnej skupiny preukázali významné zlepšenia testu mentálneho stavu 

a aj priaznivé účinky na hladiny malondialdehydu, vysoko senzitívneho C-reaktívneho 

proteínu (hs-CRP), zlepšenie inzulínovej rezistencie, sekrécie pankreatických β–buniek 

a zníţenie hladiny triacylglycerolov v sére (20). 

Ukázalo sa, ţe podávanie probiotík môţe ovplyvniť imunitné reakcie moduláciou 

produkcie cytokínov, zlepšením distribúcie a funkcie NK buniek, makrofágov, granulocytov a 

T buniek a zlepšením slizničnej a systémovej imunitnej odpovede. Podávanie baktérií B. 

breve A1 zmiernilo toxicitu amyloidu a zabránilo kognitívnemu poklesu u myší s vyvolanou 

AD modulačným účinkom na nadmernú imunitnú odpoveď a neuronálny zápal spôsobený 

amyloidovou injekciou (21).  

Ďalším moţným mechanizmom účinku, ktorým môţu probiotiká zmierniť AD, je 

produkcia metabolitov, ako sú mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA) – hlavne acetát, 

butyrát, laktát a propionát, ktoré sú hlavnými metabolitmi fermentácie vlákniny v potrave 

črevnou mikrobiotou. Vyprodukované SCFA-s môţu byť zapojené do preventívnych 

mechanizmov β-amyloidom indukovaného neurozápalu a kognitívnych porúch (21). Okrem 

toho sa uvádza, ţe SCFAs sú schopné modulovať syntézu neurotransmiterov a funkciu 

neurotrofických génov, vrátane neurotrofického faktora (brain-derived neurotrophic factor, 

BDNF). BDNF zohráva kľúčovú úlohu pri podpore preţitia existujúcich neurónov a 

podporuje rast a diferenciáciu nových neurónov a nových synaptických útvarov v mozgu. Je 

mimoriadne aktívny v oblastiach, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu vo vzdelávaní, pamäti a 

vyššej kognitívnej činnosti, a to najmä hippokampu a kôry. Zníţenie BDNF signalizácie v 

mozgu a v sére sa pozorovalo u pacientov s AD, podávanými probiotikami sa tento pokles 

zmiernil (22). 

Autori Abraham a kol. (23) v experimentálnej štúdii na APP/PS1 transgénnych myšiach 

navyše zistili, ţe nielen samotné probiotiká, ale najmä kombinácia pravidelného fyzického 

cvičenia a suplementácie probiotikami zmiernila progres AD, významne zlepšila vykonanie 

testov učenia a pamäte a histologicky sa prejavila zníţením veľkosti a počtu amyloidných 

plakov (23). 

Je známe, ţe k pozitívnej modulácii črevnej mikrobioty prispievajú okrem probiotík aj 

prebiotiká a ďalšie bioaktívne látky. Uskutočnili sa experimentálne aj klinické štúdie o 

moţnosti ovplyvnenia priebehu AD napr. rôznymi polyfenolovými zlúčeninami, 

suplementácou kávou, kakaom, červeným vínom, alebo rastlinnými extraktmi. Štúdie 

dokázali ich antioxidačné a protizápalové účinky prostredníctvom modulácie komplexných 

metabolických funkcií, no ich vyuţitie u pacientov s AD je stále nejednoznačné a vyţaduje si 

ďalšie štúdium ich neuroprotektívneho účinku (24). 
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Záver 

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie vo vyspelých krajinách, 

charakterizovanej poruchou pamäte a zmenou rôznych kognitívnych schopností. V spojení s 

globálnym trendom predlţovania ľudského ţivota a zvyšujúcim sa počtom starších ľudí v 

ľudskej populácii sa AD stáva jedným z najdôleţitejších zdravotných a sociálno-

ekonomických problémov súčasnosti. Na jej vzniku sa podieľajú genetické faktory, ich 

epigenetické determinanty a faktory prostredia. Presný spôsob komunikácie týchto troch 

kompartmentov pri vývoji ochorenia nie je objasnený. Strava bohatá na rastlinné potraviny, 

orechy a antioxidanty, obohatená aj o probiotické baktérie a nízka hladina nasýtených tukov a 

rafinovaných cukrov inhibuje zápalové reakcie a zniţuje riziko neurokognitívneho 

poškodenia. Diétna intervencia je jednou z najúčinnejších metód modifikácie črevnej 

mikrobioty a poskytuje vhodné preventívne a terapeutické moţnosti aj v prípade 

Alzheimerovej choroby.  
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Črevná mikrobiota je dôležitou súčasťou ľudského organizmu, bez ktorej by neboli 

zabezpečené viaceré fyziologické funkcie. Vývoj a funkčnosť tohto mikrobiálneho „orgánu“ 

je závislá od viacerých faktoroch. Zloženie črevnej mikrobioty závisí od spôsobu pôrodu 

a následnej výživy, veku, prekonaných ochorení, užívaných liekov, fyzickej aktivity, 

geografickej lokalizácie, ale predovšetkým od zloženia stravy. Zmena v kvalitatívnom a 

kvantitatívnom zložení mikrobiálnej populácie, tzv. dysbióza, bola popísaná pri rôznych 

gastrointestinálnych a chronických ochoreniach, akými sú napr. nešpecifické zápalové 

ochorenia čreva, kolorektálny karcinóm, obezita, diabetes mellitus, nealkoholická steatóza 

pečene, dokonca aj pri psychiatrických ochoreniach. Preto nie je prekvapujúce, že v poslednej 

dobe je pozornosť odborníkov zameraná predovšetkým na moduláciu mikrobioty. Probiotické 

mikroorganizmy a prebiotické substráty sa už takmer dve dekády úspešne využívajú práve za 

účelom modulácie črevnej mikrobioty a navodenia stavu homeostázy. Prebiotiká sú 

definované ako selektívne fermentovateľné zložky potravy, ktoré cielene podporujú rast 

prospešných mikroorganizmov, s následným pozitívnym účinkom na zdravie príjemcu. 

Okrem priamej podpory rastu mikroorganizmov sa ukazuje, že tieto látky môžu ovplyvňovať 

aj adherenčné schopnosti, tak patogénnych, ako aj prospešných probiotických baktérií, a tým 

ovplyvňovať kompozíciu črevnej mikrobioty. Príspevok objasňuje mechanizmy, ktorými 

prebiotiká modulujú schopnosť baktérií adherovať na črevný epitel. 

Prebiotiká  

Koncept prebiotík bol prvý krát predstavený Gibsonom a Roberfroidom v roku 1995 (1). 

Najnovšia definícia označuje prebiotiká ako substráty, ktoré selektívne využívajú 

mikroorganizmy hostiteľa a majú pre hostiteľa zdravotný benefit (2). V tomto kontexte pojem 

substrát predstavuje látku, ktorá poskytuje výživu nevyhnutnú pre rast mikroorganizmov a 

zároveň pojem selektívne využívajú naznačuje, že ju dokážu metabolizovať len niektoré 

mikrobiálne skupiny. Okrem toho, substrát, ktorý je označený ako prebiotikum, nesmie mať 
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negatívny účinok na hostiteľa, napríklad nafukovanie v dôsledku nadmernej produkcie plynu 

alebo rastu patogénnych mikroorganizmov.  

Väčšina substrátov, ktoré sú zaradené medzi prebiotiká, predstavujú oligosacharidy. Na 

základe chemického zloženia sa prebiotiká v súčasnosti rozdeľujú na:  

1. fruktány (inulín, frukto-oligosacharidy (FOS), oligofruktóza), 

2. galakto-oligosacharidy (GOS), 

3. rezistentný škrob a od glukózy odvodené oligosacharidy, 

4. ostatné oligosacharidy (odvodené od pektínu). 

Prirodzeným zdrojom prebiotík sú potraviny, ako banány, špargľa, ovsené vločky, sójové 

bôby, cesnak a jablká. Vysokým obsahom prebiotík sa vyznačuje materské mlieko, ktoré 

obsahuje predovšetkým oligosacharidy podporujúce rast bifidobaktérií. Pozitívne účinky 

prebiotík na ľudský organizmus sú úzko späté s ich utilizáciou hostiteľskou mikrobiotou. 

Produktom bakteriálnej fermentácie prebiotík sú najmä mastné kyseliny s krátkym reťazcom 

(SCFA), ako je acetát, propionát a butyrát. SCFA, najmä butyrát, sú dôležitým zdrojom 

výživy pre epitelové bunky vystielajúce tráviaci trakt (enterocyty). Tieto molekuly sú 

dostatočne malé na to, aby difundovali cez črevné enterocyty a vstúpili do cirkulácie. Preto 

nie je prekvapujúce, že prebiotiká v konečnom dôsledku ovplyvňujú procesy nielen 

v tráviacom trakte, ale aj vo vzdialených orgánoch a systémoch (obr. 1).  

 
Obr. 1. Účinky prebiotík na ľudské zdravie (upravené podľa 3). 
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Okrem priameho účinku prebiotík na selektívnu podporu rastu prospešných 

mikroorganizmov sa ukazuje, že tieto substráty môžu ovplyvňovať aj adherenčné schopnosti 

tak patogénnych, potenciálne patogénnych, ako aj probiotických baktérií, avšak odlišným 

spôsobom.  

Adherencia baktérií na črevný epitel 

Baktérie si v priebehu evolúcie vyvinuli množstvo mechanizmov, prostredníctvom 

ktorých sú schopné interagovať s bunkami hostiteľského organizmu a následne ovplyvňovať 

bunkovú signalizáciu s cieľom uľahčiť ich kolonizáciu. Väčšina, ak nie všetky mechanizmy 

sú závislé od schopnosti baktérií adherovať na hostiteľské bunky. Táto schopnosť je prvým 

a nevyhnutným krokom k úspešnej kolonizácii a tvorbe biofilmu. Črevná komenzálna 

mikrobiota osídľujúca črevný epitel vytvára bariéru voči patogénom. Črevný epitel je pokrytý 

hlienovitou vrstvou, ktorej viskózna štruktúra chráni epitel pred mechanickým poškodením 

a zabraňuje prieniku baktérií cez črevnú bariéru a následnej infekcii hostiteľa. Táto hlienovitá 

vrstva pozostáva hlavne z glykozylovaných proteínov (mucíny), glykolipidov, 

imunoglobulínov a elektrolytov (4). Bakteriálna adherencia k intestinálnym povrchom je 

v prvom kroku spôsobená nešpecifickou fyzikálnou väzbou (hydrofóbne interakcie), po ktorej 

nasleduje druhé štádium adherencie prostredníctvom špecifických zložiek bunkovej steny 

baktérií (5). Mucíny prostredníctvom svojich sacharidových reťazcov fungujú ako ligandy pre 

bakteriálne receptory (adhezíny, lektíny) sprostredkujúce ich adherenciu (obr. 2).  

 

 

Obr. 2. Interakcia medzi mucínmi a bakteriálnymi receptormi (upravené podľa 6). 

 

Vplyv prebiotík na adherenciu patogénov 

Okrem nepriameho účinku prebiotík, ako substrátov podporujúcich rast prospešných 

črevných mikroorganizmov, sú prebiotiká schopné priamou interakciou inhibovať adherenciu 

patogénnych baktérií na črevný epitel. Ako už bolo zmienené, nevyhnutným krokom pre 

patogénne mikroorganizmy spôsobiť infekciu je ich schopnosť adherovať na epitelové bunky, 
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následná kolonizácia črevného povrchu a produkcia toxínov, ktoré sa viažu na špecifické 

bunkové receptory. Viaceré experimentálne štúdie potvrdili, že niektoré oligosacharidy majú 

antagonistický účinok práve v tomto kroku a pôsobia ako návnada, a teda predstavujú 

solubilné receptory, na ktoré sa patogény a toxíny prednostne viažu a následne sa odstraňujú 

z tráviaceho traktu (7, 8).  

Materské mlieko obsahuje viac než 10 % prebiotických oligosacharidov, ktorých zloženie 

je veľmi komplexné. Udáva sa, že v materskom mlieku sa nachádza viac než 200 štruktúrne 

a veľkostne odlišných oligosacharidov (9). Oligosacharidy materského mlieka (OMM) 

predstavujú prebiotický substrát pre dojčatá a sú dôležitým stimulátorom rastu bifidobaktérií, 

ktoré sú dominantnou skupinou baktérií v tráviacom trakte dojčených detí. OMM sú 

štruktúrne podobné glykoproteínom prítomným na epitelových bunkách, na ktoré sa viažu 

patogény. Vďaka tejto vlastnosti predstavujú OMM receptorové analógy, ktoré potenciálne 

chránia dojčené deti pred infekciami (10). OMM sú schopné inhibovať adherenciu rôznych 

patogénov, ako napr. Listeria monocytogenes, Campylobacter, Vibrio cholerae, 

enteropatogénna E. coli, Shigatoxín-produkujúca E. coli, Salmonella (11). Zvýšený obsah 

oligosacharidov, ale predovšetkým špecifických 2-fukozylglykánov v materskom mlieku 

koreluje so zníženým rizikom vzniku hnačiek u dojčených detí (12).  

Experimentálne štúdie poukazujú na skutočnosť, že schopnosť prebiotík inhibovať 

adherenciu patogénnych baktérií závisí od typu prebiotického substrátu. Napríklad Ebersbach 

et al. (13) potvrdili, že inulín a jablčné pektíny podporujú adherenciu Listeria monocytogenes 

na črevnú sliznicu a podporujú následnú infekciu u morčiat, zatiaľ čo xylooligosacharidy 

a GOS majú inhibičný účinok voči tomuto patogénu. Okrem priamej väzby L. monocytogenes 

na GOS, títo autori potvrdili aj ďalší mechanizmus, ktorým prebiotiká inhibujú adherenčné 

vlastnosti tohto patogénu, a to ovplyvnením expresie génov kódujúcich faktory adherencie, 

ako internalin A alebo Listeria adhezívny proteín. Wang et al. (14) testovali anti-adherenčný 

účinok viacerých druhov komerčne dostupných oligosacharidov voči enteropatogénom 

Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae a Campylobacter jejuni. 

V in vitro štúdii rovnako potvrdili, že inhibičný účinok závisí nielen od druhu prebiotika, ale 

aj od jeho koncentrácie. Podobne iná štúdia potvrdila, že oligosacharidy izolované z manuka 

medu signifikantne redukovali adherenciu multirezistentných kmeňov Escherichia 

coli O157:H7, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa na bunkovú líniu HT-29, 

pričom táto aktivita závisela od koncentrácie prebiotického substrátu (15).  

Vplyv prebiotík na adherenciu komenzálov a probiotík 

Niektoré štúdie naznačujú, že prebiotické substráty sú schopné podporovať adherenciu 

komenzálnych a probiotických baktérií (16, 17, 18), aj keď doterajšie výsledky sú 

rozporuplné a presné mechanizmy nie sú objasnené. Napríklad Koh et al. (19) uvádzajú, že 

oligosacharid tagatóza podporuje adherenciu probiotického kmeňa Lactobacillus rhamnosus 

GG. Krausová et al. (17) však uvádzajú, že z troch testovaných komerčne dostupných 

prebiotických substrátov, len Orafti P95 a Orafti GR boli schopné zvýšiť adherenciu 

probiotického kmeňa L. gasseri PHM-7E1 na mucín o 5 až 10 % in vitro. Altamini et al. (20) 

sledovali vplyv rôznych oligosacharidov (celobióza, stachyóza, rafinóza, laktulóza, 
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chitoologosacharidy) na adherenciu komenzálnych baktérií in vitro, pričom zaznamenali, že 

najsilnejší anti-adherenčný účinok mala celobióza voči bifidobaktériam, laktobacilom aj 

klostrídiám. Na druhej strane laktulóza podporila adherenciu laktobacilov aj bifidobaktérií 

najmä na bunky produkujúce mucín. Podobne Sredkova et al. (21) potvrdili potencujúci 

účinok xylooligosacharidov a GOS na adherenciu L. rhamnossus, L. paracasei a L. 

acidophilus in vitro, avšak prebiotické substráty ako chitosan alebo jablčný pektín pôsobili 

inhibične. V našej pilotnej štúdii sme zistili, že súbežnou ko-kultiváciou rôznych prebiotík 

(inulín, Orafti P95, Orafti Synergy) s probiotickým kmeňom L. plantarum LS/07 dochádza 

k zníženiu adherencie probiotika na diferencované enterocyty Caco-2 in vitro. Avšak súbežná 

aplikácia testovaných prebiotík s L. plantarum LS/07 signifikantne inhibovala adherenciu 

patogénnej E. coli na enterocyty (obr. 3). Treba však zdôrazniť, že Caco-2 bunky nie sú 

schopné produkovať mucín a v súčasnosti preto overujeme vplyv uvedených prebiotických 

prípravkov na bakteriálnu adherenciu aj na bunkovej línii HT-29 MTX, ktorá sa vyznačuje 

sekréciou mucínu.  

 
Obr. 3. Vplyv prebiotík na adherenciu probiotického kmeňa L plantarum LS/ 07 a patogénnej E coli in vitro. EC 

– Escherichia coli; Pre – inulín; LP – Lactobacillus plantarum LS/ 07 

 

Zdá sa teda, že určité oligosacharidy sú schopné podporiť adherenciu probiotík, avšak ich 

účinok na túto skupinu mikroorganizmov je kmeňovo špecifický a preto úlohou naďalej 

zostáva hľadať najvhodnejšie symbiotické kombinácie.  

 

Záver 

Keďže presné mechanizmy, ktorými prebiotiká ovplyvňujú adherenciu predovšetkým 

probiotických a komenzálnych baktérií nie sú známe, je potreba ďalšieho výskumu v tejto 

oblasti a hľadanie efektívnych symbiotických kombinácií, ktoré by sa v budúcnosti využívali 

na posilnenie bariérovej funkcie čreva a udržanie črevnej homeostázy. Je zrejmé, že 

prebiotiká napriek všetkému predstavujú z hľadiska ich anti-adherenčných vlastností 

atraktívne látky využívané v terapii infekčných chorôb, pretože vyvinutie bakteriálnej 

rezistencie voči ich pôsobeniu je len málo pravdepodobné.  

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Zdravotný stav obyvateľov Slovenska sa od roku 2000 zlepšil, stále však zaostáva za 

priemerom EÚ. Obyvatelia Slovenska žijú dlhšie, stredná dĺžka života v roku 2000 bola 73,3 

roka a 76,7 roka v roku 2015 z dôvodu zníženia úmrtnosti osôb vo veku nad 65 rokov, stále je 

to o 4 roky menej ako priemer EÚ. Slovenskí muži žijú v priemere o viac ako 7 rokov kratšie 

ako ženy 73,1/80,2 (6). Zdravie je jednou z najdôležitejších a nenahraditeľných hodnôt 

v ľudskom živote. Výživa je jedným z dôležitých determinantov zdravia, ktoré rozhodujú 

o zdravotnom stave človeka a určujú potenciál pre jeho ďalší fyzický a psychický rozvoj. 

Chronické ochorenia predstavujú v súčasnosti jeden z prioritných záujmov sledovania 

v oblasti verejného zdravia. V súčasnosti sú chronické choroby v Európe na vzostupe, sú 

zodpovedné za 86 % úmrtí a predstavujú hlavný podiel z celkovej záťaže chorobami v rámci 

Európy. Chronické choroby sú dlhodobým zásahom do života pacienta, v SR postihujú 

53,7 % sledovanej populácie, častejšie ženy (59,0 %). Ich vzniku a rozvoju je niekedy veľmi 

ťažké predchádzať, pretože vznikajú kombináciou ovplyvniteľných (4 hlavné rizikové 

faktory: zlé stravovacie návyky, fyzická nečinnosť, konzumácia alkoholu, fajčenie) aj 

neovplyvniteľných rizikových faktorov (vek, pohlavie, genetická predispozícia) (10). 

Výživa – základ pre zápalové ochorenia 

Strava má hlboký vplyv na zloženie črevnej mikrobioty, ktorá kolonizuje črevný trakt. 

Mnohé z potravín, ktoré sa tradične považujú za zdravé, ako napr. vláknina, ryby a komodity 

stredomorskej stravy sú napojené na molekulárne dráhy, ktoré podporujú zdravý 

gastrointestinálny trakt a imunitnú toleranciu. Narušenie priaznivej črevnej komenzálnej flóry 

by mohlo byť skutočným hnacím motorom rozvoja zápalových ochorení v spojitosti 

s imunologickými dráhami. 

Z toho vyplýva, že zmeny v črevnej mikrobiote spôsobené stravou (najmä nedostatok 

vlákniny) predstavuje nový pohľad na možné vysvetlenie zvýšeného výskytu zápalových 

ochorení. Mikrobiota má omnoho väčší vplyv na zápalové procesy než sa predpokladalo 

                                                             
1 Práca bola podporená projektami APVV-16-0176, VEGA 1/0622/20 a NFP313010T651. 
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a doposiaľ podceňovalo, preto manipulácia mikrobioty môže byť sľubným novým prístupom 

na prevenciu alebo liečbu zápalových ochorení. 

Short chain fatty acids (SCFAs), hlavné mediátory homeostázy gastrointestinálneho traktu 

V hrubom čreve prebieha fermentácia všetkých zložiek potravy, ktoré neboli rozložené 

v tenkom čreve (vláknina, oligosacharidy, odolný škrob a pod.) Hrubé črevo človeka je jedno 

z najrozmanitejšie kolonizovaných a metabolicky aktívnych orgánov v ľudskom tele (3). Do 

hrubého čreva prechádzajú aj zvyšky bielkovinovej povahy, ktoré môžu byť ďalej rozkladané 

patogénnou mikroflórou na toxické látky, dusíkaté zlúčeniny (amíny), fenolové látky, 

a kyseliny s rozvetvenými reťazcami, v dôsledku čoho je potrebné stimulovať vývoj 

a kolonizáciu probiotických mikroorganizmov s cieľom potlačiť aktivitu proteolytických 

mikróbov. Bez prítomnosti prebiotík/vlákniny v strave by nemal význam ani príjem 

a užívanie vysokých dávok komerčných probiotík. 

V procese fermentácie vlákniny v hrubom čreve dochádza k tvorbe mastných kyselín 

s krátkym reťazcom (SCFA), ako sú kyselina octová, kyselina propiónová, kyselina maslová 

(butyrát), produkujú sa esenciálne vitamíny najmä zo skupiny B, absorbované črevnou 

sliznicou a sú distribuované cievnym a lymfatickým systémom, vstupujú do buniek 

a prispievajú k energetickým požiadavkám hostiteľa (obr. 1).  

 

 

Obr. 1. Črevná fermentácia vlákniny 

 

Vznikajúci acetát sa metabolizuje prevažne v svalových bunkách, obličkách, srdci 

a mozgu. Propionát sa využíva v pečeni a je zároveň prekurzorom pre potlačenie syntézy 

cholesterolu. Butyrát sa metabolizuje priamo v črevnom epiteli, kde slúži ako regulátor rastu 

a delenia buniek. Produkciou mastných kyselín dochádza k zníženiu hodnoty pH prostredia 

a tým sa podporuje rast a bunková diferenciácia črevných epitelových buniek a opätovne sa 

podporuje mikrobiota. Pri fermentácii v čreve vznikajú aj konečné formy rozkladu látok, ako 

sú jednoduché plyny: H2, CO2, H2S a CH4. 

Produkcia metabolitov – SCFA – sa zvyšuje po spotrebe vlákniny, ktoré majú hlavnú 

úlohu pri podpore črevnej homeostázy. Narušená, resp. kompromitovaná epiteliálna integrita 

čriev umožňuje translokáciu baktérií alebo disemináciu ich produktov, ako sú potravinové 

antigény a lipopolysacharidy z lúmenu čreva do tkanív, čím dochádza k stimulácii imunitných 

buniek. Je pravdepodobné, že narušená črevná homeostáza a narušená imunologická 
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tolerancia sú centrálnym mechanizmus, ktorý predchádza rozvoju mnohých zápalových 

ochorení. 

Vláknina, SCFA a komenzálne baktérie udržujú črevnú homeostázu týmito hlavnými 

mechanizmami: 

 konkurenčným vylúčením, kde diéta s vysokým obsahom vlákniny expanduje komenzálne 

baktérie, a teda obmedzuje prístup patogénnych baktérií k črevnému epitelu, 

 stimuláciou produkcie hlienu črevnými epiteliálnymi bunkami, hlienová bariéra je 

dôležitý element pre fyzikálne oddelenie baktérií od epiteliálneho povrchu a je 

prispievateľom k črevnej homeostáze a imunitnej tolerancii, 

 indukciou sekrécie imunoglobulínu A (IgA) B bunkami, imunoglobulín A (IgA) má 

kľúčovú úlohu v udržiavaní nezápalového vzťahu medzi hostiteľom a črevnou 

mikrobiotou, ako aj zložením črevnej mikrobioty, 

 podporou opravy tkanív a hojenia rán, keďže črevná mukóza je náchylná na tvorbu vredov 

a rôzne fyzikálne poškodenia,  

 indukciou propagácie vývoja regulačných T buniek (Treg) v čreve v procese, ktorý 

uľahčuje imunologickú toleranciu, 

 vplyvom SCFA na zvýšenie integrity epitelu v procese závislom od aktivácie 

inflamazómu a produkcie interleukín-18 (IL-18),  

 protizápalovými účinkami spôsobenými čiastočnou inhibíciou transkripčného nukleárneho 

faktora (NFkB), ako aj redukciou expresie zápalových chemokínov, cytokínu tumor 

nekrosis faktor (TNFα), interleukínu (IL-6) a interferónu (INF-у).  

Okrem SCFA existujú aj iné metabolity či už bakteriálne (SCFA, polysacharid A – PSA, 

peptidoglykan – PTGN) alebo potravinové metabolity (tryptofán, kynurenová kyselina, 

omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny). Bacteroidetes využívajú vlákninu pre syntézu 

glykanu (2). Komenzálna baktéria Bacteroides fragilis produkuje glykan, polysacharid A 

(PSA), ktoré majú silné protizápalové účinky. Peptidoglykán je ďalším príkladom 

bakteriálneho produktu, ktorý môže modulovať periférnu imunitnú funkciu. Peptidoglykán 

odvodený z črevnej mikrobioty vstupuje do krvi a je primerom pre vrodený imunitný systém, 

podporujúci zabíjanie určitých bakteriálnych patogénov (1). Omega-3 mastné kyseliny 

vykazujú protizápalové vlastnosti tým, že inhibujú produkciu TNF alebo IL-6 z makrofágov 

(11).  

Tryptofán, esenciálna aminokyselina, sa nachádza v potravinách, ako sú červené mäso, 

ryby, vajcia, jogurt a mnoho druhov zeleniny. Tryptofán môže byť katabolizovaný 

mikrobiálnymi druhmi, ako sú napríklad laktobacily. Indol-3-aldehyd, jeden z metabolitov 

tryptofánu, je produkovaný laktobacilmi (12). Tryptofán môže byť tiež transportovaný cez 

epitel pomocou angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE2). Deficit ACE2 u myší potom 

zhoršuje DSS (dextran sulfátu sodného) kolitídu čo naznačuje, že katabolizmus tryptofánu v 

tkanivách stavovcov je tiež nevyhnutný pre črevnú homeostázu. Tryptofán sa konvertuje na 

kynurenín, ďalej na kyselinu kynurenovú a niacín.  
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Vyvážené mikrobiálne zloženie vplýva na symbiózu, ktorá reguluje imunitné a zápalové 

odpovede cez anti-zápalové/imunitné modulačné produkty, ako sú SCFA, PSA, PTGN, ktoré 

pomáhajú udržiavať homeostázu. Dysbióza vedie k dysregulácii imunitného systému cez 

nedostatok benefitných mikrobiálnych produktov a zvýšenie virulentných faktorov, ktoré 

vedú k zápalu u citlivého hostiteľa. Dysbióza môže byť spôsobená spotrebou tzv. západnej 

výživy zmenami v iných faktoroch ako je genetika, používaním antibiotík a pod. (obr. 2). 

 
Obr. 2. Diéta, zloženie mikrobioty a regulácia imunitného systému 

 

Protizápalové vlastnosti mnohých metabolitov pravdepodobne súvisia s potrebou dobre 

regulovaných imunitných reakcií na baktérie alebo potravinové antigény v čreve. Stavovce 

majú vyvinuté mechanizmy, ktorými dokážu reagovať na dietetické a bakteriálne metabolity. 

Jeden mechanizmus je cez väzbu metabolitov na receptory proteínu G (GPCR), ktoré 

produkujú okamžite odpovede na špecifické metabolity a ich ligandy. Mnohé z bežných 

diétnych a bakteriálnych metabolitov majú GPCR senzor. Všetky GPCRs, ktoré snímajú 

metabolity, sú exprimované imunitnými bunkami, čiastočne bunkami vrodeného typu, hoci 

tieto znalosti boli získané z analýz expresie transkriptu. Sú tiež exprimované na črevnom 

epiteli, ktorý pravdepodobne súvisí s úlohami pri udržiavaní integrity epitelu, ďalej na 

tkanivách alebo bunkách. Úloha mnohých z týchto receptorov je nedostatočne definovaná a je 

nástrojom na štúdium ich prejavu a funkcie. Dôvod, prečo bunky tela, vrátane imunitných 

buniek, používajú tieto receptory na modifikáciu svojej funkcie, je stále nejasný, ale 

pravdepodobne to súvisí s potrebou vnímať dostupnosť živín.  

Pravdepodobne najlepšie charakterizované GPCR snímajúce metabolity, sú GPR43, 

GPR41 a GPR109A, ktoré viažu SCFA. Receptory proteínov GPR43 a GPR109A sa javia ako 

dôležité pre udržiavanie homeostázy čreva. Nedostatok GPR109A, čo je metabolitový senzor 

pre butyrát, je spojený s menším počtom črevných Treg buniek, ako výsledok zníženej 

schopnosti makrofágov a dendritických buniek podporovať ich vývoj. GPR109A viaže aj 
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metabolit tryptofánu – kyselinu nikotínovú. Medzi ďalšie dôležité GPCR snímajúce 

metabolity patrí GPR120, ktorý rozpoznáva mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ako napríklad 

n-3 mastné kyseliny (5), získané z potravín (vrátane rýb a olivového oleja). Mastné kyseliny 

sa už dlho považovali za protektívny metabolit pre astmu kvôli čiastočným pozorovaniam 

grónskych Eskimákov, ktorí konzumujú veľmi vysoké hladiny n-3 mastných kyselín a majú 

extrémne nízky výskyt srdcových ochorení a chronických zápalových ochorení, vrátane 

astmy. 

Protizápalové účinky SCFA nie sú limitované len pre GPR43, vzhľadom na nedávnu 

štúdiu (9), ktorá poukázala na úlohu propionátu a jeho receptora (GPR41) pri tvorbe 

makrofágov a prekurzorov dendritických buniek. Ďalšie štúdie jasne stanovili úlohu príjmu 

vlákniny ako ochranného prostriedku proti alergickým ochoreniam dýchacích ciest a astme.  

 

 

Obr. 3. Hlavné body spojenia metabolitov s imunitným systémom 

 

Hlavné body spojenia bakteriálnych metabolitov s imunitným systémom organizmu 

znázorňuje obr. 3 (8). Obrázok ilustruje niektoré z hlavných bodov, kde sa metabolity 

prítomné v potrave pretínajú s imunitným systémom, napr. v gastrointestinálnom trakte, krvi a 

fetálnom prostredí. Hoci sa pôvodne za primárne miesto pôsobenia metabolitov považovalo 

črevo buď prostredníctvom črevnej integrity epitelu alebo cez slizničnú imunitu, niekoľko 

autorov ukázalo, že metabolity ovplyvňujú črevo, krv, tkanivá a aj dendritickú bunkovú a 
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makrofágovú biológiu v kostnej dreni, ovplyvňujú reakciu T-pomocných 2-buniek (Th2) v 

dýchacích cestách, prostredníctvom ich prenosu cez placentu pôsobia na vyvíjajúci sa plod, sú 

prítomné v materskom mlieku a podobne (4, 7). 

Odlišné postavenie spomedzi chronických chorôb v rámci zisťovania EHIS 2014 

(Európske výberové zisťovanie o zdraví) majú alergie. Metodicky sem boli zaradené 

alergická nádcha, senná nádcha, alergické kožné prejavy, alergie na potraviny a alergická 

astma. V sledovanom období trpelo alergiami rôzneho druhu 13,3 % obyvateľstva Slovenska. 

Alergia sa častejšie týkala žien a zo všetkých už spomínaných chronických ochorení je 

jediným, u ktorého sa nepreukázala spojitosť s vekom. Možnými príčinami vzniku sú napr. 

stále sa zvyšujúce zaťaženie životného prostredia nečistotami, ako aj zmeny v spôsobe života 

a stravovacích návykoch (napr. zvýšená konzumácia určitých druhov jedla, liekov). Za jednu 

z najzávažnejších príčin výskytu alergií, najmä u malých detí, je možné považovať 

dodržiavanie prehnaných hygienických návykov. Hygienická hypotéza je v súčasnosti 

prevládajúcim vysvetlením nárastu astmy a atopických porúch v západných krajinách. 

Naznačuje to, že prehnaná čistota v prostredí viedla k poklesu počtu infekčných stimulov, 

ktoré sú potrebné pre správny vývoj imunitného systému. 

Každodenný pravidelný prísun ovocia a zeleniny v našej strave nie je úplne dostatočný. 

Výsledky zisťovania EHIS 2014 ukázali, že ovocie každodenne konzumovala menej ako 

polovica Slovenska (47,4 %) (10). 

 

Záver 

Ak má mikrobiota podstatný vplyv na imunitné reakcie, ako sme to naznačili, tieto 

informácie potom otvárajú nové cesty terapie. Probiotiká boli testované v mnohých 

klinických štúdiách s významnými úspechmi, hoci sa vykonalo len málo rozsiahlych štúdií s 

ľudskými zápalovými ochoreniami. Probiotiká vyžadujú vlákninu/prebiotikum pre svoj 

metabolizmus, a je pravdepodobné, že SCFA je jedným z mechanizmov, ktorými probiotiká 

a vláknina môžu byť vzájomne prospešné pri liečbe chronických, ale aj zápalových ochorení. 

Základom je predovšetkým úprava stravovacích návykov. 

 

Konflikt záujmov 

Autorka na svoju česť prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Existuje mnoho druhov medu v závislosti od toho, ktoré druhy rastlín a ich kvetov boli 

zdrojom nektáru zbieraného včelami. Hlavnou zloţkou medu sú sacharidy fruktóza a glukóza, 

fruktooligosacharidy predstavujú 95 – 99 % jeho suchej hmotnosti. Obsahuje aj vodu, 

organické kyseliny, vitamíny (vitamín C a vitamíny B6, B2 a B1), minerálne látky (najmä 

draslík a potom vápnik, horčík a sodík), enzýmy (katalázy, superoxiddismutázu) a stopové 

prvky (ţelezo, meď, zinok a mangán). Podľa pôvodu medu sa v ňom často zisťujú flavonoidy, 

fenolové kyseliny, tokoferoly a redukovaný glutatión, ako aj rôzne ďalšie peptidy. Med je 

najstaršie známe sladidlo a bol a je stále pouţívaný aj pre predpokladané liečebné účinky (1). 

Existuje mnoţstvo informácií o výţivových a liečivých vlastnostiach medu. Avšak med 

môţe obsahovať zlúčeniny, ktoré môţu viesť k jeho toxicite (2). Mnoţstvo chemických látok 

antropogénneho a prírodného pôvodu vstupuje do potravín ako neţiaduce kontaminanty. 

Legislatíva Európskej únie definuje kontaminanty ako látky, ktoré neboli zámerne pridané do 

potraviny a ktoré sú v potravine prítomné ako dôsledok produkcie (vrátane operácií 

uskutočnených v rámci pestovania a zberu plodín, chovu dobytka a veterinárneho lekárstva), 

výroby, spracovania, úpravy, ošetrenia, zabalenia, obalu, dopravy a skladovania, alebo ako 

dôsledok kontaminácie ţivotného prostredia, pričom cudzie predmety, ako napr. časti hmyzu, 

ţivočíšna srsť atď. nespadajú pod túto definíciu. Niektoré zloţky môţu byť nebezpečné vo 

vysokých koncentráciách, iné môţu vyvolať alergické reakcie u niektorých jedincov, môţu sa 

akumulovať v organizme. Niektoré spôsobujú neţiaduce účinky dlhodobou expozíciou 

nízkym dávkam (3).  

Rastlinné toxíny alebo fytotoxíny sú sekundárne rastlinné metabolity, ktoré vykazujú 

akútnu alebo chronickú toxicitu alebo majú anti-nutričné účinky. Môţu pôsobiť ako chemická 

obrana s cieľom ochrany rastlín od bylinoţravcov, baktérií a húb. Môţeme rozlišovať medzi 

vlastnými rastlinnými toxínmi, ktoré sú prítomné v jedlých plodinách a rastlinnými toxínmi 

                                                             
1 Článok vznikol v rámci aktivít podporovaných výskumným zámerom PROGRES Q29/LF1. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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vstupujúcimi do potravinového a krmivového reťazca kvôli kontaminácii nejedlými 

rastlinami. Príkladmi vlastných rastlinných toxínov v hlavných potravinových a krmivových 

komoditách sú glykoalkaloidy v zemiakoch a cyanogénne glykozidy v manioku a 

glukozinoláty u druhov z čeľade Brassicaceae. Aromatické rastliny pouţívané ako zloţka 

potravy (napríklad bylinky, korenie), ako suroviny pre chuťové a vonné látky (napríklad 

éterické oleje), alebo ako (tradičné) rastlinné lieky, sú príkladmi menej významných výrobkov 

z hľadiska objemu, ale v ktorých môţu byť vlastné rastlinné toxíny veľmi významné z 

hľadiska príjmu. Kontaminácia je ďalšou cestou expozície ľudí a hospodárskych zvierat 

rastlinným toxínom. Burina a jej semená môţu byť zozbierané spolu s potravinami 

a krmivami a skončiť v potravinovom/krmivovom reťazci. Zvieratá sa môţu pásť na 

kontaminovaných pasienkoch, alebo sa uchýliť ku skrmovaniu toxických rastlín v prípade 

nedostatku jedlých rastlín. To môţe priamo ovplyvniť zdravie a produktivitu zvierat, alebo 

viesť k nepriamej expozícii ľudí prostredníctvom kontaminácie ţivočíšnych produktov 

(napríklad mlieko, vajcia). Včely ţiviace sa na kvetoch toxických rastlín môţu spôsobiť 

kontamináciu medu. Pre rastlinné produkty je beţné, ţe suroviny sa zbierajú vo voľnej 

prírode. Necieľové druhy môţu byť zahrnuté buď náhodnou substitúciou alebo falšovaním. 

Nakoniec existujú rastlinné toxíny pouţívané ako prípravok na ochranu rastlín, ktorých 

rezíduá môţu zostať v plodinách v čase zberu (4). 

Rastliny obsahujúce sekundárne metabolity, ako sú pyrolizidínové alkaloidy, 

grayanotoxíny (GTX), hyoscyamín, hyoscín, saponín, strychnín, gelsemín, tutín, hyenanchín, 

oleandrín a oleandrigenín majú toxické vlastnosti. Med zozbieraný v oblastiach, kde je 

rozšírené pestovanie maku pre ópium, má omamné vlastnosti. Úmrtia po konzumácii veľkého 

mnoţstva medu pochádzajúceho z rôznych druhov rododendronov boli hlásené v oblasti 

Kaukazu, v Austrálii a úmrtia boli hlásené aj medzi Maormi a osadníkmi na novozélandskom 

North Island. Otravy nekončiace smrťou boli rozšírené na Novom Zélande aţ do dvadsiateho 

storočia, keď bola produkcia medu na North Island zastavená. Ako zdroj otravy bola 

identifikovaná kombinácia rastliny Coriaria arborea (tutu) a produkcie medovice z 

Scolypopa australis. V niektorých oblastiach North Island je teraz zakázaná produkcia medu a 

v iných oblastiach Nového Zélandu sa odporúča včelárom nezbierať med v určitých 

obdobiach roka, keď sú Scolypopa australis prevládajúce. Tutín patrí medzi pikrotoxíny a 

ovplyvňuje cicavce. Zdá sa, ţe nemá vplyv na včely a nedegraduje sa ohrevom alebo pri 

spracovaní medu. Tutín sa povaţuje za veľmi stabilný a má závaţný vplyv na ľudský nervový 

systém (2). V tejto práci sa budeme venovať podrobnejšie dvom skupinám významných 

rastlinných toxínov v mede. 

Pyrolizidínové alkaloidy (PA) – sú sekundárne rastlinné metabolity, ktoré patria k 

heterocyklickým rastlinným toxínom a zohrávajú úlohu v mechanizmoch ochrany rastlín proti 

bylinoţravcom a škodcom (5). PA sú toxíny syntetizované výlučne rastlinami (6). Odhaduje 

sa, ţe 6 000 rastlín môţe obsahovať PA (3 % kvitnúcich rastlín). Len malá časť bola 

preskúmaná a bolo identifikovaných viac neţ 600 PA a N-oxidových, z ktorých 50 % má 

hepatotoxické vlastnosti. PA sú veľmi rozšírené v čeľadi Asteraceae, Boraginaceae, 

Orchidaceae a Fabaceae. Známe PA obsahujúce rastliny sú kostihoj lekársky (Symphytum 
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officinale), starček Jakubov (Senecio jacobaea) a podbeľ liečivý (Tussilago farfara) (5). 

Obsah PA v rastlinnej surovine závisí od veľkého mnoţstva faktorov (druh, časť rastliny, 

zber, skladovanie, extrakčné postupy) (6). EFSA vo svojom stanovisku z roku 2011 pouţila 

1 324 vzoriek medu z maloobchodu. Počet PA na jednu vzorku bol v rozmedzí medzi 8 a 19. 

Tento med z maloobchodu obsahoval PA v mnoţstve 14,5 aţ 27,5 µg/kg, pričom hlavnými 

prispievateľmi k celkovému mnoţstvu PA vo vzorkách boli echimidín (44 %) a lykopsamín 

(37 %) (7). 

Hlavné zdroje expozície pre ľudí a zvieratá sú napr. obilniny kontaminované rastlinami 

produkujúcimi PA, výţivové doplnky obsahujúce byliny, bylinné čaje, čaje, med a peľ (5). 

Tieto sú predmetom zvýšeného záujmu a obáv kvôli ich vysokému celosvetovému výskytu a 

mnohým prípadom kontaminácie potravín a krmív a výskytu v rastlinných preparátoch ako 

inherentný rastlinný toxín (4). EFSA dospela k záveru, ţe existuje potenciálne zdravotné 

riziko z príjmu PA pre batoľatá a deti, ktoré sú častými spotrebiteľmi medu. Pre jednotlivcov, 

ktorí pravidelne konzumujú miestne vyrábaný nezmiešaný med by mohla byť expozícia PA 

aţ dvojnásobná v porovnaní s tými, ktorí konzumujú maloobchodný med (6). 

Toxické účinky PA u ľudí môţu byť akútne, subakútne a chronické. Akútna otrava je 

charakterizovaná hemoragickou nekrózou, hepatomegáliou a ascites s následným zlyhaním 

pečene a smrťou. Hepatomegália a ascites, endotelová proliferácia a mediálna hypertrofia 

vedúca k oklúzii hepatálnych ţíl, ktoré vedú k veno-okluzívnej chorobe, sú typické pre 

subakútne toxické účinky. Centrilobulárna kongescia, nekróza, fibróza a cirhóza pečene sú 

konečnou fázou chronickej intoxikácie PA (5). 1,2-nenasýtené PA sú genotoxické 

a karcinogénne (6). 

Grayanotoxíny (GTX). Zloţenie medu veľmi závisí od kvetov navštívených včelami 

a poveternostných podmienok v oblasti, z ktorej sa zozbieral med. Kvety rodu Rhododendron 

sú široko rozšírené v krajinách ako Španielsko, Portugalsko, Japonsko, Brazília, Spojené 

štáty, Nepál, Veľká Británia a najmä Turecko. Rod Rhododendron obsahuje viac ako 750 

druhov rastlín, z ktorých väčšina, aj keď nie všetky, obsahuje toxíny (napr. grayanotoxíny 

GTX). V Turecku bolo nájdených päť druhov, vrátane R. ponticum (fialový kvet), R. luteum 

(ţltý kvet), R. ungernii (biely kvet), R. smirnovii (ruţový kvet) a R. caucasicum (kavkazský 

rododendron) a ich 12 taxónov, ktoré môţu rásť od hladiny mora do výšky pribliţne 3 200 m. 

Med získaný z nektáru rastlín z rodiny Rhododendron je známy v Turecku ako „šialený“ 

alebo „horký“ med (8). Grayanotoxíny (GTX) sú tvorené rastlinnou čeľaďou Ericaceae, 

rodmi Rhododendron, Pieris (Andromeda), Leucothoe, Craibiodendron, Lyonia alebo 

Kalmia. Vďaka včelárstvu v regiónoch, kde rastú druhy produkujúce GTX, med môţe byť 

kontaminovaný a jeho poţitie môţe mať za následok akútne toxické účinky. To sa môţe 

vyskytnúť najmä v prípade konzumácie medu z východnej časti čiernomorského regiónu, kde 

je známy ako „šialený“ med (9). Pretoţe väčšina miestnych včelárov vyrába med v malom 

rozsahu, konečné produkty môţu pochádzať z oblasti husto pokrytých rastlinami čeľade 

Ericaceae a môţu tak obsahovať značné koncentrácie GTX (10) (obr. 1). 
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Obr. 1. Grayanotoxin (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/) 

 

Alimentárne otravy sú beţným problémom pre konzumentov „šialeného“ medu kvôli 

prítomnosti grayanotoxínov GTX, ktoré boli identifikované ako veľmi toxické v klinickom 

prípade. Tieto toxíny bez dusíka sú polyhydroxylované cyklické diterpény a známe aj ako 

andromedotoxín, acetylandromedol a rhodotoxín. Zatiaľ čo GTX-I a GTX-II sa nachádzajú v 

menších mnoţstvách, izoforma GTX-III je hlavný toxín v „šialenom“ mede. Bolo 

izolovaných viac ako 25 izoforiem GTX z rastlín rodu Rhododendron (8). Avšak účinky 

jednotlivých toxínov na ľudí nie sú známe. Aktuálne poznatky o relatívnej toxicite rôznych 

toxínov sú obmedzené a informácie sú odvodené len z niekoľkých pokusov na zvieratách (9). 

V Turecku produkujú GTX len R. ponticum a R. luteum (8). 

GTX má akútne toxické účinky a vzťah dávky a účinku niektorých z nich sa intenzívne 

skúmal u myší. Škodlivé účinky GTX sú výsledkom ich väzby na sodíkové kanály 

excitabilných membrán a výslednej inaktivácie ich akčného potenciálu. To vedie k 

nepretrţitej depolarizácii a zvýšeniu influxu vápnikového katiónu. Najvýraznejšie symptómy 

boli nauzea, hypotenzia, bradykardia a poruchy vedomia (9). Počiatočné príznaky intoxikácie 

„šialeným“ medom sú nadmerné slinenie, nauzea, zvracanie, závrat, slabosť a parestézia v 

končatinách a okolo úst, hypotenzia a sínusová bradykardia. Príznaky sa môţu vyskytnúť do 

10 minút alebo oneskorene aţ o 4 hodiny (11). V prípadoch poţitia vysokého mnoţstva GTX 

ľuďmi symptómy začali s latenciou 30 minút aţ 4 hodiny (9). Pri vyšších dávkach môţu 

príznaky zahŕňať stratu koordinácie, ťaţkú a progresívnu svalovú slabosť, kompletný 

atrioventrikulárny blok, nodálny rytmus alebo Wolff-Parkinson-White syndróm a šok. Zvlášť 

u starších pacientov môţe stav komplikovať akútny infarkt myokardu kvôli nízkemu 

kardiálnemu výdaju a zníţenej koronárnej rezerve. Napriek potenciálnym kardiálnym 

problémom stav všeobecne trvá kratšiu dobu ako jeden deň (11). 

Med obsahujúci grayanotoxín môţe spôsobiť dramatické účinky pri poţití, ako to 

zaznamenal uţ grécky bojovník Xenophon v roku 401 pred n. l. vo svojej Anabasis: „... ale v 

okolí boli početné roje včiel a všetci vojaci, ktorí jedli z medu, stratili hlavu, vracali, mali 

hnačku a ani jeden z nich by sa nemohol postaviť, ale tí, čo jedli len trochu, boli ako opití, 

zatiaľ čo tí, ktorí si zajedli veľa, sa zdali ako šialení, alebo dokonca v niektorých prípadoch 

ako na pokraji smrti. Takže tam ležali vo veľkom počte, akoby armáda utrpela porážku a 

vládlo veľké sklamanie. Nasledujúci deň ale nikto nezomrel a približne v rovnakú hodinu, ako 
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keď jedli med, začali prichádzať ku zmyslom; a na tretí alebo štvrtý deň vstali, ako po požítí 

drogy" (10). 

Jeden prípad hlásený v Nemecku (Severné Porýnie-Vestfálsko) v roku 2010 sa týkal 

spotrebiteľa, ktorý ochorel po konzumácii medu z čiernomorského regiónu. Vyvinula sa uňho 

bradykardia a upadol do bezvedomia 4 h po poţití tohto medu. Následná analýza vzorky 

medu odhalila hladinu GTX III 43 mg/kg, ako aj prítomnosť peľu pochádzajúceho z Castanea 

sativa Mill. a Rhododendron ponticum L. (12). Popísaný je aj prípad 56-ročného muţa, ktorý 

spôsobil dopravnú nehodu po poţití dvoch polievkových lyţíc divokého tureckého medu. Tri 

hodiny po konzumácii stratil vedomie kvôli vývoju ťaţkej bradykardie, ktorá bola 

diagnostikovaná počas fyzického vyšetrenia v nemocnici. Analýza vzorky medu poskytnutej 

nemocnicou kvôli podozreniu na intoxikáciu po tom, ako sa u pacienta preukázali typické 

príznaky otravy GTX, preukázala kontamináciu vysokými mnoţstvami GTX. GTX III bol 

jednoznačne kvantifikovaný vo vzorke v koncentrácii 54 mg/kg a semikvantitatívne 

stanovenie iných toxínov viedlo k odhadu celkovej koncentrácie toxínu 358 mg/kg. Na 

základe hláseného poţitého mnoţstva medu bol odhadnutý príjem dávky na 8,9 mg (9). 

Zdá sa, ţe intoxikácie medom sú najmä v regiónoch, kde rastliny s príslušnými toxínmi sa 

husto pestujú a med sa vyrába v malom rozsahu bez akéhokoľvek ďalšieho riedenia s medom 

z iných produkčných oblastí (9). Ako ľudia zvyšujú pouţívanie „prírodných“ výrobkov, 

prípady intoxikácie „šialeným“ medom moţno pozorovať častejšie ako predtým v 

neendemických oblastiach. Preto by mali lekári myslieť na moţnosť konzumácie takéhoto 

medu v prípadoch náhlej nevysvetlenej hypotenzie a bradyarytmie u predtým zdravých 

jedincov (11). 

 

Záver 

Napriek nespochybniteľným výţivovým a zdraviu prospešným vlastnostiam medu, ktoré 

sú všeobecne známe, je potrebné mať na zreteli aj aspekt zdravotnej bezpečnosti z hľadiska 

potenciálnej prítomnosti kontaminantov, konkrétne rastlinných toxínov. Ţivenie včiel na 

kvetoch toxických rastlín môţe mať za následok kontamináciu medu rastlinnými toxínmi, 

z ktorých najvýznamnejšie sú pyrolizidínové alkaloidy a grayanotoxíny (GTX). Týka sa to 

prednostne endemických oblastí, ale vzhľadom na rozšírené pouţívanie prírodných produktov 

a turizmus je potrebné, aby lekári mysleli na potenciálne riziko nielen alergických, ale aj 

toxických prejavov po poţití medu exotického pôvodu. 
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Nobelovu cenu za medicínu v roku 2017 udelili za objasnenie molekulárnych 

mechanizmov vnútorných cirkadiánnych hodín. Získali ju traja americkí vedci, Jeffrey Hall, 

Michel Rosbach a Michael Young, ktorí objavili molekulárne mechanizmy ovládajúce 

takzvané cirkadiánne rytmy (1, 2). Cirkadiánne rytmy sú cyklické endogénne procesy, ktoré 

sa vyskytujú s periodicitou približne 24 hodín (23,27 – 24,64 hodín) (3). Centrálne hodiny v 

suprachiasmatickom jadre v prednom hypotalame, ktoré reagujú na noc a deň a kde dochádza 

k synchronizácii s geofyzikálnym časom prostredníctvom fotickej aktivácie gangliových 

buniek sietnice, sú známe desaťročia (4, 5). Jedným z najdôležitejších prielomových objavov 

bolo objavenie tzv. periférnych hodín (6).  

Je všeobecne známe, že takmer v každom orgáne sú poloautonómne hodiny (7). Zložitý 

systém vnútorných hodín riadi nielen niektoré zo špecifických vzorcov ľudského správania, 

ako je napríklad príjem potravy, cyklus spania a bdenia, ale aj vnútornú fyziológiu človeka – 

teplotu tela, krvný tlak, produkciu hormónov, procesy trávenia a imunitnú aktivitu (8). 

Rýchlosť, ktorou sa žalúdok vyprázdňuje, vylučovanie tráviacich enzýmov a expresia 

transportérov v črevnej výstelke zabezpečujúcich absorpciu cukrov, to všetko súvisí s 

nastavením hodín (9). Od synchronizácie všetkých týchto hodín závisí celkové zdravie. 

Väčšina génov v ľudskom tele vykazuje denné výkyvy v expresii, takže cirkadiánny rytmus je 

najväčším známym regulačným systémom v tele. Cirkadiánny rytmus je nastavený tak, že bez 

každodenných svetelných vstupov by všetky vyššie uvedené rytmické deje mali o niečo dlhšie 

trvanie ako je 24 hodín. Vďaka slnečnému žiareniu, hlavne modrému spektru, sú cirkadiánne 

rytmy denne „resetované“ na periódu 24 hodín. Ak však slnko vyjde v inom čase (napr. 

po/počas letu cez časové pásma), alebo ak dochádza uprostred noci k vystaveniu jasnému 

svetlu (napr. práca na zmeny), môžu tieto zmeny cyklus vytlačiť zo synchronizácie a vyvolať 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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nepríjemné pocity rôzneho druhu, až dočasné zhoršenie niektorých životne dôležitých funkcií. 

Toto je príklad nesúladu medzi vonkajším prostredím a centrálnymi hodinami (8). Problémy 

môžu vzniknúť aj v dôsledku nesprávneho nastavenia medzi centrálnymi hodinami v mozgu a 

ostatnými orgánmi v celom tele (10).  

Expozícia svetlu je synchronizačným výkyvným tlakom hlavne pre centrálne hodiny v 

hypotalame. Periférne hodiny viacerých orgánov reguluje významne aj príjem potravy. Preto 

môže byť načasovanie konzumácie jedál také dôležité. Zistilo sa, že ak by sa odstránili všetky 

vonkajšie podnety načasovania, centrálne od periférnych rytmov by sa mohli efektívne 

oddeliť iba posunutím doby konzumácie stravy (11). Vplyv frekvencie a načasovania jedla na 

zdravie a chorobu je predmetom záujmu vedcov už mnoho rokov. Aj keď epidemiologické 

štúdie naznačujú súvislosť medzi frekvenciou a časom konzumácie stravy na jednej strane a 

rizikom ochorení na druhej strane, experimentálne štúdie preukazujú často protichodné 

výsledky. Okrem frekvencie a načasovania jedla sa musia brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako 

napríklad konzumácia raňajok a distribúcia denného príjmu energie, príp. nočné stravovanie. 

Ústrednú úlohu v tomto zložitom scenári hrá aj dĺžka neprijímania stravy. Pravidelný spôsob 

stravovania vrátane konzumácie raňajok, príjem väčšieho podielu energie na začiatku dňa, 

zníženej frekvencie jedla (t. j. 2 – 3 jedál/deň) a pravidelné obdobia nejedenia, môžu 

poskytovať fyziologické prínosy, ako je napríklad zníženie zápalovej aktivity, zvýšená 

odolnosť voči stresu, autofágia, zlepšený cirkadiánny rytmus, ba i pozitívna modulácia 

črevnej mikrobioty (12). 

Existujú viaceré cirkadiánne fázové markery a jeden z nich je známy ako cirkadiánna 

preferencia, ktorá odráža preferovanú dennú dobu jednotlivca pre cyklus aktivity/odpočinku. 

Jednotlivci môžu byť rozdelení do troch kategórií – ako ranný, stredný alebo večerný typ. 

Chronotyp večerného typu sa často spája s nevhodným príjmom potravy. Jednotlivci s 

neskorým chronotypom vykazujú horšie dodržiavanie pravidiel zdravej výživy, oneskorené 

načasovania jedla, zvyk vynechávať raňajky, mávajú nižšiu spotrebu ovocia a zeleniny a 

vyššiu preferenciu sladkého jedla a nápojov (3). Pribúda aj dôkazov poukazujúcich na 

súvislosť medzi načasovaním príjmu potravy a obezitou u ľudí, čo vyvoláva diskusiu, či 

otázka, kedy prijímať potravu, nie je rovnako dôležitá ako otázka, čo jesť a koľko jesť (13). 

Vo viacerých štúdiách sa hmotnosť participantov pri izokalorickom režime, dennom prijme 

napr. 2 000 kcal, menila podľa podmienok v danej skupine, v akej dennej dobe účastníci 

prijímali denné jedlo, či v jednej dávke ráno alebo večer. Významne viac svoju hmotnosť 

zredukovali participanti v rannej skupine. Úbytok hmotnosti bol zaznamenaný pri konzumácii 

rovnakého množstva kalórií, preto je koncept chronobiológie (časovania jedla, čiže doby, 

kedy prijímať potravu) taký dôležitý (14). Na základe novej definície obezity ako 

chronobiologického ochorenia predstavuje neobvyklé alebo oneskorené načasovanie jedla 

cirkadiánnu chronodisrupciu, ktorá vedie k poruchám metabolizmu (15). 

Predbežné údaje z prierezových a experimentálnych štúdií naznačujú, že zmeny v 

načasovaní prijímania potravy môžu ovplyvniť obezitu a aj následnú úspešnosť liečby, a to 

dokonca nezávisle od celkového príjmu energie, zloženia stravy a odhadovaného 

energetického výdaja (13, 16, 17). V oficiálnom stanovisku Akadémie výživy a dietetiky o 
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efektívnej liečbe obezity sa kladie dôraz nielen na množstvo, ale aj na načasovanie príjmu 

energie, čo naznačuje, že konzumácia väčšieho množstva energie v prvej polovici dňa 

v porovnaní s neskorším príjmom, môže pomôcť v manažmente pacientov s nadváhou a 

obezitou (18). Na základe týchto skutočností sa začína hľadať aj optimálne načasovanie 

užívania mnohých liekov. V štúdiách u hypertonikov, ktorí užívali lieky na krvný tlak pred 

spaním namiesto ráno, dosiahli pacienti lepšiu kontrolu krvného tlaku a zaznamenal sa menší 

počet infarktov a mozgových príhod, znížilo sa aj riziko úmrtia (19, 20). 

 

Záver  

Správne načasovanie konzumácie jedla sa javí ako nový potenciálny cieľ v stratégiách 

kontroly hmotnosti a terapeutické stratégie by mali tento rizikový, resp. možný protektívny 

faktor brať do úvahy pri prevencii nadváhy, obezity a v manažmente diabetu 2. typu. Podľa 

záverov mnohých štúdií chronodisrupcia (stav, v ktorom sú centrálne a periférne hodiny 

desynchronizované) hrá dôležitú úlohu v rôznych patologických podmienkach a stavoch, od 

poruchy nálady až po predčasné starnutie, obezitu, neurologické poruchy, ba i rakovinu.  

 Ak chronoterapia (optimálne načasovanie užívania liekov) môže mať významný vplyv 

na úspešnosť liečby mnohých chorôb, nie je prekvapujúce, že chronoprevencia (plánovanie 

časových zmien zásahov do životného štýlu, ako je príjem potravy, fyzická aktivita, doba 

spánku a iné) sa v budúcnosti môže významne využívať v prevencii chronických 

neprenosných chorôb (21, 22, 23).  
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Potravinové alergie sú imunologicky podmienené neţiaduce reakcie na potraviny 

prejavujúce sa najmä u senzitívnych jedincov. Výskyt potravinovej alergie, tak ako aj iných 

atopických ochorení, má vzostupnú tendenciu. Na celom svete postihuje 6 – 8 % detí do 3 

rokov veku a 2 – 8 % dospelých. V západných spoločnostiach sa prevalencia potravinovej 

alergie v posledných dvoch desaťročiach výrazne zvýšila aj u detí predškolského veku aţ o 10 

% (1).  

Alergia na bielkovinu kravského mlieka, vajcia a sóju, môţe byť u detí prechodná, zatiaľ 

čo alergia na orechy, arašidy a ryby pretrváva po celý ţivot. Pre strednú Európu je typická 

alergia na mlieko, vajcia, plody mierneho pásma, hlavne orechy. V USA majú najväčšie 

problémy s alergiou na arašidy. V našej zemepisnej oblasti strednej Európy, ale aj 

Škandinávie sú veľmi časté skríţené alergie medzi peľom a potravinami rastlinného pôvodu. 

Postihnutých je pribliţne 50 % dospelých peľových alergikov. Priemerne 50 % všetkých 

anafylaktických reakcií je vyvolaných potravinou. Deti s atopickými ochoreniami majú vyššiu 

prevalenciu potravinovej alergie (2). Cieľom včasnej diagnostiky a preventívnych opatrení je 

zníţiť výskyt atopických ochorení alebo aspoň oddialiť ich klinickú manifestáciu. 

Potravinová alergia / potravinová intolerancia 

Potravinová alergia je definovaná ako imunologická reakcia vyvolaná konzumáciou alebo 

iným kontaktom s danou potravinou. Z klinického hľadiska moţno precitlivenosť na 

potraviny klasifikovať ako potravinovú alergiu, ktorá zahŕňa imunitný systém a nealergickú 

precitlivenosť ako potravinovú intoleranciu, ktorá zahŕňa metabolické poruchy. Potravinová 

intolerancia nie je na imunologickom základe (3). 

Potravinová intolerancia znamená, ţe telo má zníţenú tvorbu alebo absenciu niektorých 

tráviacich enzýmov. Enzýmy sú látky, ktoré sú produkované tráviacou sústavou a orgánmi 

                                                             
1
 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020 

a vnútornými projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 
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s vnútornou sekréciou. Pomocou enzýmov dochádza k rozkladaniu jednotlivých zloţiek 

potravín na menšie časti, ktoré následne telo vie pomocou enzymatickej činnosti vyuţiť 

k fungovaniu bunkovej činnosti. Príkladom je intolerancia laktózy, ktorá je spôsobená 

deficitom enzýmu laktáza, čo spôsobuje nestráviteľnosť laktózy. Nestrávená laktóza sa 

následne fermentuje v hrubom čreve. Takýto človek po skonzumovaní potravín, ktoré 

obsahujú laktózu, trpí nauzeou, plynatosťou a hnačkou (5).  

Imunologická odpoveď organizmu na potravinovú alergiu môţe byť včasného alebo 

oneskoreného typu. Potravinová alergia súvisí s individuálnou vnímavosťou jedinca a podľa 

imunopatológie sa rozdeľuje na sprostredkované IgE a nesprostredkované IgE. Obidva 

mechanizmy sa môţu vzájomne kombinovať (napr. atopická dermatitída) (4). 

Potravinové alergie sa zaraďujú do skupiny neţiaducich potravinových reakcií, ktorých 

podkladom nemusí byť vţdy alergia. Od pravých alergických reakcií je potrebné odlíšiť 

skupinu neţiaducich reakcií na potraviny, ktoré môţu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií 

– stafylokokový enterotoxín) alebo neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, 

farmakologické – chemické látky v potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má 

klinické prejavy podobné alergii, ale je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov 

v potrave. Najčastejšie je to výskyt histamínu alebo putrescínu (2). 

Prevalencia potravinových alergií 

Presná prevalencia potravinových alergií nie je známa. V Európe a USA sa prevalencia 

zvyšuje a označuje sa ako druhá vlna epidémie alergie. Prvá vlna prebehla v priemyselne 

vyspelých krajinách v posledných 50 rokoch a zaznamenala zvýšenú prevalenciu respiračných 

alergických reakcií, alergickej nádchy a astmy. Hrubý odhad naznačuje, ţe celosvetovo 

potravinovou alergiou trpia 4 % populácie. Tento hrubý odhad sa vekom mení, potravinová 

alergia postihuje 6 – 8 % dojčiat, 3 – 5 % malých detí a 2 – 4 % dospelých osôb. Potravinové 

alergie sú u detí častejšie, pravdepodobne je to spôsobené nezrelým imunitným systémom. 

U detí, vďaka dozrievaniu tráviaceho traktu, dochádza k tzv. alergickému vyhasínaniu, teda 

k vymiznutiu alergických prejavov. K tomu dochádza uţ v predškolskom veku, keď sa alergia 

prestáva prejavovať postupne v 80 % prípadov dokonca uţ v prvých troch rokoch (4). 

Výskyt potravinových alergií v EÚ 

Najväčším projektom zameraným na potravinové alergie bol výskumný projekt 

EuroPrevall. Zber dát trval 4 a pol roka a bol financovaný Európskou úniou. Projekt bol 

koordinovaný vo Veľkej Británii, mal 67 členských organizácií v 24 krajinách sveta a viac 

ako 250 zamestnancov. Partneri boli najmä v Európe, zahŕňali 17 európskych členských 

štátov, ale v projekte spolupracovali aj partneri zo Sibíri, Indie a Číny. Výskum bol zameraný 

na charakterizujúce vzory a prevalencie potravinovej alergie v Európe u dojčiat, detí 

a dospelých. Projekt skúmal aj vplyv potravinovej alergie na kvalitu ţivota. Zisťoval 

ekonomické náklady spojené s potravinovou alergiou, diagnostickú techniku, vyšetrovanie a 

spracovanie potravín za účelom zníţenia alergénneho potenciálu. Výskumné štúdie tohto 

projektu boli rozdelené do 5 oblastí:  

 epidemiológia potravinovej alergie v celej Európe, 
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 ţivotné prostredie, strava, mikróby a parazity a ich úloha pri rozvoji potravinovej alergie, 

 alergén, štruktúra potravín, 

 sociálno-ekonomický dopad potravinovej alergie, 

 správa potravinovej alergie po celej Európe (6). 

Biela kniha alergií  

Svetová alergologická organizácia (WAO) vydala v roku 2011 prvú Bielu knihu alergií na 

svete, ktorá informuje o dramatickom náraste rôznych alergických ochorení v celosvetovom 

meradle a zároveň predstavuje inovatívne a preventívne riešenia v boji proti týmto 

ochoreniam. Medzi alergické ochorenia patrí astma, alergická nádcha, anafylaxia, alergia na 

lieky, potraviny a hmyz, ďalej ekzémy, ţihľavka a angioedém. Z publikovaných štatistík 

vyplýva, ţe na alergickú nádchu trpí celosvetovo aţ štvrtina populácie a počet nových 

prípadov stále rastie. Zaznamenaný bol aj veľký nárast potravinových alergií. Podľa odhadov 

na ne trpí okolo 200 – 250 miliónov ľudí na celom svete. S príznakmi ţihľavky a angioedému 

sa počas ţivota stretne okolo 20 % ľudí. Alergia na hmyz môţe mať fatálne následky aţ 

u 50 % populácie. Ide o prípady, keď človek napríklad ihneď po uštipnutí nevyhľadá lekársku 

pomoc, keďţe predtým mu tento druh alergie nebol zistený. Alergia na lieky môţe postihnúť 

jedného z desiatich obyvateľov a pri spôsobení anafylaktického šoku je zodpovedná za 

odhadovaných 20 % úmrtí (7). 

Výskyt alergií na Slovensku 

Počet alergikov na celom svete kaţdoročne narastá. Tento trend neobchádza ani 

Slovensko. Svedčia o tom štatistiky spracovávané Národným centrom zdravotníckych 

informácií. Tab. 1 znázorňuje počet evidovaných pacientov v ambulanciách klinickej 

imunológie a alergiológie za roky 2014 – 2016. Pacienti sú rozdelení podľa pohlavia a veku 

(8).  

 
Tab. 1. Počet evidovaných pacientov podľa pohlavia a veku v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie 

za roky 2014 – 2016 (Zdroj: NCZI, 2018) 

Pohlavie Vek 
Počet evidovaných osôb k 31.12. 

2014 2015 2016 

Muţské 

do 1 roka 4 068 3 755 3 715 

1- aţ 5-roční 40 643 39 179 40 706 

6- aţ 18-roční 112 209 114 012 122 401 

19+ rokov 241 116 253 761 267 844 

Ţenské 

do 1 roka 3 439 3 240 3 089 

1- aţ 5-roční 33 887 33 652 34 692 

6- aţ 18-roční 100 501 99 317 105 766 

19+ rokov 391 626 415 377 442 900 

 

Porovnanie počtu evidovaných muţov a ţien, ktorí navštívili ambulancie imunológie 

a alergiológie je znázornené na obr. 1. U detí do 5 rokov častejšie navštevovali ambulancie 

chlapci ako dievčatá. Veková skupina 6 – 18 rokov u muţov častejšie navštevovala 

ambulancie ako ţeny v tom istom vekovom rozmedzí, ale ţeny vo vekovej skupine 19+ rokov 

častejšie navštevovali ambulancie ako muţi v tom istom veku.  
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Obr. 1. Počet evidovaných pacientov podľa pohlavia v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie 

(Zdroj: NCZI, 2018) 

 

Vznik potravinovej alergie 

Ľudské telo je proti nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia (vírusy, baktérie, 

plesne) chránené systémom obranných reakcií organizmu, ktoré súhrne nazývame imunita. 

Ľudská imunita musí rozoznávať skupinu chemických látok vonkajšieho prostredia 

a predovšetkým rozdeliť látky na bezpečné a škodlivé. Alergická reakcia vzniká v dôsledku 

zámeny bezpečných látok za nebezpečné. S dispozíciou na alergiu sa rodí aţ 40 % osôb 

a u 8 % sa táto reakcia rozvinie uţ v prvom roku ţivota. Prečo niektoré látky, väčšinou 

bielkoviny, začne ľudské telo brať ako nebezpečné, je predmetom viacerých výskumov po 

celom svete. Teórie o moţných faktoroch, ktoré sa podieľajú na zvýšení výskytu alergií sú 

rôzne. Veľkú úlohu pravdepodobne zohráva imunita a civilizačné vplyvy, málo pohybu, 

nadmerný stres, časté uţívanie antibiotík a iných liečiv, znečisťovanie ţivotného prostredia 

(9). 

Klinické príznaky alergie na potraviny 

Alergická reakcia na potraviny sa najčastejšie prejavuje respiračnými, koţnými, 

gastrointestinálnymi a systémovými príznakmi. Častým prejavom býva aj orálny alergický 

syndróm. Reakcia môţe prebiehať od veľmi miernych príznakov aţ po ţivot ohrozujúci 

anafylaktický šok. Časové rozpätie, keď sa prejaví potravinová alergia, môţe byť od 

niekoľkých minút aţ po 3 hodiny. K respiračným príznakom alergických reakcií patrí 

alergická nádcha, opuch hrtanu, dušnosť a astma.  

Alergická nádcha (senná nádcha) sa prejavuje výtokom z nosa, spolu so svrbením 

a pálením vnútri nosa. Môţe byť spojená aj s dočasnou stratou čuchu. Nosová sliznica je 

červená, zdurená a je obmedzené dýchanie nosom. Pri neliečenom stave tejto alergie sa môţu 

pridruţiť bolesti hlavy, ospalosť a zápal nosových dutín. Je to podmienene dedičné ochorenie. 
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Najintenzívnejšie sa táto alergia prejavuje medzi 20. a 50. rokom ţivota, potom sa zmierňuje 

(10).  

Opuch hrtana je veľmi nebezpečný prejav, pretoţe zdurenie hrtana či jazyka môţe 

spôsobiť nepriechodnosť horných dýchacích ciest a môţe viesť aţ k uduseniu.  

Alergická astma predstavuje dlhodobý zápal dýchacích ciest, ktorý sa prejavuje zúţením 

niektorých častí dýchacej sústavy, čím je sťaţené dýchanie. Pri astmatickom záchvate 

dochádza nielen k zaťaţeniu pľúcneho tkaniva a dýchacieho systému, ale aj srdca.  

Najčastejším prejavom potravinovej alergie sú koţné príznaky (u detí predstavujú aţ 80 % 

prípadov). Patria sem atopický ekzém a ţihľavka.  

Atopický ekzém (atopická dermatitída) postihuje deti od 3 mesiacov a v 2. – 4. roku ich 

ţivota mení svoj charakter. Zo začiatku sa prejavuje ako dojčenský ekzém, hlavne v tvárovej 

časti, kde sa objavuje začervenanie a vyráţka. V neskoršej fáze sa objavuje aj na ďalších 

miestach, najmä medzi prstami, v kolenných a lakťových jamkách a na krku. Priebeh 

ochorenia je chronický a stav sa môţe prudko zhoršiť. Takýto pacient má koţu v mieste 

výskytu ekzému hrubú, svetlú a vysušenú (v šupinách sa odlupuje a svrbí). Atopickému 

ekzému je veľmi podobná aj kontaktná dermatitída, ale s tým rozdielom, ţe sa objavuje len na 

miestach, kde sa alergén dotkne koţe (11). 

Ţihľavka je charakteristická začervenaním koţe s bielymi pupencami. Koţa je červená, 

páli a svrbí. Môţe sa objaviť kdekoľvek na tele, a pretrvávať môţe hodiny aţ dni. Ţihľavku 

môţe sprevádzať aj rozsiahle začervenanie, ktoré sa označuje ako angioedém (11). 

Gastrointestinálne príznaky sa často pri alergických reakciách podceňujú. Najčastejšie ide 

o nevoľnosť, nechutenstvo, zvracanie, plynatosť, hnačku, bolesť brucha, krv v stolici. Keďţe 

sú to nešpecifické klinické príznaky, zo začiatku sa nedávajú do súvislosti s potravinovou 

alergiou. Ku konečnej diagnóze dochádza aţ po vyšetrení rodinnej a osobnej anamnézy, 

prípadne po biopsii črevnej sliznice. Pri podozrení na potravinovú alergiu je potrebné 

navštíviť špecialistu (11).  

Systémové príznaky (anafylaktický šok) sa zaraďujú k ţivot ohrozujúcemu alergickému 

prejavu. Na začiatku sa prejavujú návalmi tepla, potením, nastupuje opuch hrtana, stiahnutie 

priedušiek, čoho dôsledkom je dušnosť. Krvný tlak klesá, spomaľuje sa pulz a dostavujú sa 

kŕče, pričom človek pri tomto stave upadne do bezvedomia (11).  

Orálny alergický syndróm sa vyskytuje tesne po poţití potravín, a to najmä rastlinného 

pôvodu (zriedkavejšie ţivočíšneho pôvodu). Typickými príznakmi je svrbenie pier, jazyka, 

krku, pričom môţu sa vyskytnúť aj poruchy prehĺtania a opuch tváre. Syndróm sa vyskytuje 

najčastejšie pri podozrení na alergiu na niektoré druhy ovocia, zeleniny, orechov alebo 

semien. Z našich potravín sú to najčastejšie jablká, stromové orechy a strukoviny. Zo 

zahraničných alergénov tento syndróm spôsobujú najmä citrusy, koreniny, exotické druhy 

orechov a sója (10).  
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Prevencia potravinovej alergie 

Primárna prevencia potravinovej alergie je dôleţitá uţ v prvom trimestri tehotenstva, 

pretoţe uţ v tomto období je plod vnímavý a môţe dôjsť k prvej senzibilizácii alergénom. 

Pokiaľ je matka alergička a má doţivotnú eliminačnú diétu, o ďalšom priebehu tehotenstva by 

sa mala poradiť so svojím alergológom. Cieľom primárnej prevencie je snaha o odvrátenie 

senzibilizácie na potravinové proteíny. Ak sa u atopického dieťaťa predpokladá rozvoj 

alergie, odporúča sa dojčenie najmenej 1 rok. Toto však nie je vţdy moţné dodrţať, a preto sa 

spodná hranica dojčenia určila na 6 mesiacov, a to bez ohľadu na to, či je dieťa ohrozené 

alergiou. Nemliečne príkrmy by potenciálne alergické deti nemali dostať skôr ako po 6. 

mesiaci. Najčastejšie sa vyskytujúce alergénne potraviny by sa mali do stravy zaraďovať čo 

najneskôr. Kravské mlieko by sa malo zaradiť do jedálnička najskôr v 2. roku dieťaťa. 

Príkrmy by sa mali zaraďovať najprv jednodruhové, najlepšie ak sú bezlepkové a majú nízku 

alergenicitu. Všetky potraviny by mali byť tepelne upravené. Pri zavádzaní nových druhov 

potravín do stravy dieťaťa sa odporúča odstup 3 – 7 dní (12). Vhodné a nevhodné potraviny z 

hľadiska moţnosti vývoja alergie sú uvedené v tab. 2 (1). 

 

Tab. 2. Vhodné a nevhodné potraviny z hľadiska moţnosti vývoja alergie (Zdroj: Čierna, 2009) 

Vhodné Nevhodné 

Zelenina: zelená uhorka, cuketa, patizón, baklaţán, 

fenikel, mrkva, kaleráb, špenát, cvikla, pór, karfiol, 

tekvica, brokolica, ruţičkový kel 

Mlieko: kravské, kozie, ovčie, mliečne výrobky  

Vajcia 

Sója aj sójový nápoj 

Ovocie: hrušky, sladké jablká, melón, čerešne, hrozno, 

slivky, marhule, banán 

Ryby:  

morské aj sladkovodné 

Obilniny: ryţa, proso, ovos, kukurica, jačmeň 
Mäso: údeniny, výrobky obsahujúce konzervované 

mäso 

Mäso: hydina, hovädzie, jahňacie, králik 
Zelenina: zeler, kel, šampiňóny, cibuľa, reďkvička, 

chren, paprika 

Nápoje: čaj, šalvia, čierna baza, fenikel 
Ovocie: citrusové a exotické ovocie, jahody, egreše, 
ríbezle 

Ovocné šťavy: jablčná, hrušková, hroznová 
Orechy: arašidy, vlašské, pistáciové, mandle, 

lieskové, kešu 

Oleje: rastlinné, kukuričný, sezamový, olivový 
Sladkosti: čokoláda, kakao, med 

Koreniny 

 

Sekundárna prevencia predstavuje vylúčenie tých potravín zo stravy dojčiacej matky, 

u ktorých bola zaznamenaná senzibilizácia, ale klinické príznaky sa neprejavili. Je potrebné 

zistiť, na ktoré potraviny alebo látky v nich obsiahnuté dieťa reagovalo zvýšenou hladinou IgE 

protilátok, a tie je potrebné vyradiť zo stravy alebo nahradiť vhodným analógom. Deti, ktoré 

nie sú dojčené, sa so zreteľom na senzibilizáciu v anamnéze odporúča kŕmiť hypoalergénnym 

mliekom. U starších detí sa väčšina detských alergií vytráca. V prípade pretrvávajúcej 

potravinovej alergie je potrebné zaradiť eliminačnú diétu, ktorú navrhne špecialista. Všeobecne 

platí, ţe jedinec je alergický na 2 – 3 potraviny, ale do úvahy sa musia brať aj skríţené reakcie, 

ktoré môţu počet potravín, ktoré by mohli spôsobovať alergiu, zvýšiť. Geneticky modifikované 

potraviny môţu byť tieţ príčinou alergických reakcií (5).  

V roku 2004 boli publikované odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) pre 

prevenciu alergie. Tieto odporúčania vychádzajú zo skôr publikovaného spoločného stanoviska 

ESPGHAN (Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výţivu) 
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a ESPACI (Európska spoločnosť pre pediatrickú alergológiu a klinickú imunológiu). Praktické 

odporúčania pre prevenciu potravinovej alergie zahŕňajú: a) určenie rizika atopie, b) výţivu 

matky v gravidite, c) diétu počas dojčenia, d) výţivu dieťaťa (1). 

 

Záver 

Alergické ochorenia, vrátane potravinových alergií, sa stali najčastejším chronickým 

ochorením detského veku, preto je otázka včasnej diagnostiky a prevencie aktuálna. Rast 

potravinových alergií súvisí aj so zmenou stravovania posledných generácií, ktoré sa 

významne odlišuje nielen svojou kvalitou, ale aj kvantitou. Ţijeme v dobe, keď na trh 

prichádzajú nové výrobky s lákavým vzhľadom a vôňou, pritom výrobcovia sa snaţia 

minimalizovať náklady spojené s výrobou. Preto mnohým potravinám chýba kvalita a s tým 

sa úzko spája aj rast potravinových alergií.  

Alergie sú významný zdravotný, ekonomický a spoločenský problém u nás aj v zahraničí. 

Na riešení sa podieľa rad odborných národných, ekonomických a svetových spoločností. 

Výskyt alergických ochorení sa líši podľa ekonomickej a hygienickej úrovne spoločnosti, 

pričom paradoxne v spoločnosti s vyššou ekonomickou a hygienickou úrovňou je počet 

alergií vyšší. 

V medicíne je veľké mnoţstvo prostriedkov, ako eliminovať príznaky a zníţiť náchylnosť 

organizmu k rôznym alergénnym látkam. Počet alergii prudko narastá, preto je dôleţité, aby 

sa podstata vzniku alergie rozšírila do povedomia spoločnosti, aby bolo moţné proti alergii 

bojovať a nie sa len prizerať, ako narastá počet ochorení. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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V súčasnej dobe máme na trhu široký sortiment potravín. S pribúdajúcimi potravinami na 

trhu rastie aj riziko potravinovej alergie. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zostavil 

zoznam potravín, ktoré predstavujú hlavné potravinové alergény. Zahŕňa 14 potravín: 

obilniny obsahujúce lepok, kôrovce, vajcia, ryby, arašidy, sóju, mlieko, orechy, zeler, horčicu, 

sezam, oxid siričitý a siričitany, vlčí bôb a mäkkýše. Potravinová alergia je sprostredkovaná 

IgE protilátkami a prejavuje sa svrbením a začervenaním kože, ekzémom, bolesťami v 

bruchu, zvracaním a dokonca môže ohroziť život rozvojom anafylaktického šoku. Jedinou 

odporúčanou liečbou je prísne dodržiavanie diéty elimináciou alergénov zo stravy.  

Precitlivenosť, hypersenzitivita, alergia – sú termíny, ktoré sa používajú na označenie 

klinicky nežiaducich reakcií imunitného systému na vonkajšie podnety, obyčajne na antigény 

prostredia. Alergia je klinickým vyjadrením atopickej choroby, ktorá predstavuje 

predispozíciu na rozvoj alergie. V posledných desaťročiach sa alergické ochorenia, ako 

potravinová alergia, alergická nádcha, bronchiálna astma a ekzém, stávajú celospoločenským 

problémom pre ich významný nárast (1). Vznik alergického ochorenia závisí od genetickej 

predispozície a faktorov prostredia. Pre vznik sú dôležité aj ďalšie faktory, ako je včasná 

expozícia alergénom a vývoj tolerancie. 

Potravinové alergény 

Alergény sú chemické látky, často proteíny, ktoré sú viazané na iné zlúčeniny. 

Ktorákoľvek zložka v potravine, ktorá je bielkovinového pôvodu môže byť potenciálne 

alergénna. Najčastejšie sú to však glykoproteíny, ktoré sú rozpustné vo vode a odolné voči 

tepelnému spracovaniu. Molekulová hmotnosť alergénov sa pohybuje v rozmedzí 5 – 100 

kDa. Na vyvolanie alergickej reakcie je potrebná prahová dávka alergénu. Prahová dávka je 

                                                           
1 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020 

a vnútornými projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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ovplyvnená mnohými faktormi, vplýva na ňu hlavne druh patogénu, stupeň senzitivity a stav 

konkrétneho jedinca (2).  

Prevalencia potravinových alergénov je ovplyvnená hlavne stravovaním, vekom, 

geografickou polohou a mnohými ďalšími faktormi. Zistilo sa, že až 90 % všetkých 

potravinových alergií tvorí 8 základných druhov potravín (veľká osmička alergénov). Patria 

sem: kravské mlieko, vajcia, pšenica, sója, arašidy, stromové orechy, ryby a mäkkýše (3, 4).    

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011 bol zostavený zoznam 

potravinových alergénov, ktoré prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Na 

obr. 1 je uvedených 14 hlavných potravinových alergénov, ktoré podľa vyhlášky podliehajú 

legislatíve. Všetky alergény musia byť označené na obale daného výrobku (5). 

Medzi povinnými údajmi na obale potravín je aj akákoľvek látka, ktorá spôsobuje alergiu 

alebo neznášanlivosť, a ktorá bola použitá pri výrobe alebo príprave potraviny a je 

v konečnom výrobku stále prítomná. Prítomnosť látok alebo produktov, ktoré vyvolávajú 

alergiu, musí byť uvedená vždy, a to aj v prípade rezídua alergénov, stopového množstva 

alebo ich pozmenenej podoby. Na výrobku sa uvádzajú alergény, ktoré patria do niektorej 

z nasledujúcich 14 skupín, ktoré sú aj na obrázku 1. Alergén musí byť v zozname zložiek 

zvýraznený (tučným písmom, inou farbou pozadia, iným fontom písma). Ak sa alergén 

vyskytuje v niekoľkých zložkách alebo pomocných látkach, musia byť takto zvýraznené 

všetky zložky alebo pomocné látky, v ktorých je alergén obsiahnutý. Pokiaľ na potravine nie 

je uvedený zoznam zložiek (podľa výnimky), musí byť na obale potraviny uvedené slovo 

„obsahuje“ a následne názov alergénu. Označenie alergénu nie potrebné uviesť, ak názov 

potraviny jednoznačne odkazuje na danú látku či výrobok, napríklad pri mlieku (5). 

 

Obr. 1. Symboly alergénov daných smernicou 1169/2011 EÚ (5) (Zdroj: vyhláška č. 243/2015 Z. z.) 

 

Určiť látku, ktorá alergiu vyvolala, môže byť veľmi problematické. Vlastnosti látok sa 

môžu meniť v dôsledku tepelnej úpravy – alergiu napríklad vyvoláva potravina, len 
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v surovom stave, po uvarení už nie. Potraviny obsahujú aj rôzne prísady (aditíva), farbivá 

a konzervačné látky, alebo sú v nich stopy chemikálií. Napríklad reakcia po zjedení mäsa, 

nemusí byť alergia na mäso, ale na antibiotiká, ktorými bolo zviera liečené.  

Pre veľkú rozmanitosť sa ako potravinový alergén prejavuje len niekoľko zložiek potravín 

(tab. 1): bielkovina kravského mlieka, vaječný bielok, rybie mäso, oriešky, vzácnejšie sójové 

bôby a obilie, zelenina a ovocie. V ojedinelých prípadoch sa však môže ako alergén uplatniť 

ktorákoľvek potravina. Potravinová alergia môže byť aj chorobou z povolania, vyvolanou 

kontaktom s potravinami v pracovnom prostredí (6). 

 
Tab. 1. Najčastejšie potravinové alergény a možnosť skríženej reaktivity (Zdroj: Bartúňková, 1998) 

Potravina Možnosť skríženej reaktivity 

kravské mlieko ovčie, kozie mlieko 

slepačie vajíčka iné vtáčie vajíčka 

treska makrela 

jablko hruška, marhuľa, slivka 

búrske oriešky sójové bôby, fazuľa, hrášok 

sójové bôby fazuľa, hrášok 

pšenica iné druhy obilnín, raž 

aditíva obvykle neznáme 

 

Ak sa vyvinie alergia na určitú potravinu, jedinec reaguje vďaka skríženej reaktivite aj na 

podobné druhy potravín, niekedy aj na celkom odlišné (tab. 1). Situácia je skomplikovaná 

tým, že prejavy potravinovej alergie sú častejšie u človeka, ktorý zároveň trpí inými formami 

alergie (napr. atopickou dermatitídou). Podobná štruktúra niektorých bielkovín spôsobuje 

skríženú reaktivitu na podobne nepríbuzné látky. Napríklad niektoré antigény vyskytujúce sa 

v breze, ktoré vyvolávajú peľovú alergiu, sa vyskytujú aj v jablku (6). 

Hlavné potravinové alergény 

Obilniny obsahujúce lepok 

Lepok patrí k jedným z najvýznamnejších alergénov. Spôsobuje celiakiu, ktorá sa 

vyskytuje u 1 – 2 % populácie. Jej prevalencia sa však z roka na rok zvyšuje. Väčšina ľudí 

citlivých na lepok ani nevie, že danú chorobu má (7). Celiakia je ochorenie vyvolané 

autoimunitnou reakciou sliznice tenkého čreva, ktorá nastáva po expozícii gluténu 

u senzitívnych jedincov. Jediná odporúčaná liečba je celoživotné dodržiavanie bezlepkovej 

diéty (8). 

K potravinám obsahujúcim lepok patrí pšenica, raž, tritikale, jačmeň, ovos, špalda alebo 

ich hybridné odrody a výrobky z nich. Pre svetovú populáciu je pšenica jedným z hlavných 

zdrojov živín. Spúšťačom alergie sú proteíny pšenice vrátane gluténových, ale aj 

bezlepkových proteínov. Bielkovinový obsah pšenice tvorí najmä lepok, nazývaný aj glutén. 

Glutén sa delí na gliadíny a glutelíny. Keď sa pšeničná múka zmieša s vodou, prítomné 

gliadíny zachovávajú cestu viskozitu a rozťažnosť, naopak, glutelíny dodávajú cestu elasticitu 

(9). Lepok sa pridáva najmä do cestovín, omáčok, pečiva, chlebov, čo spôsobuje prítomnosť 

škodlivejších druhov gluténu a zvýšenú konzumáciu spracovaných potravín, ktorá 

u predisponovaných jedincov vedie k celiakii (7). Ku klinickým príznakom alergie na lepok 
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patrí bolesť brucha, pálenie záhy, hnačky (ide o primárny malabsopčný syndróm) a atopický 

ekzém.  

Kôrovce a výrobky z kôrovcov 

Ku kôrovcom sa zaraďujú krevety, kraby, raky a homáre. Kôrovce sú dôležitou súčasťou 

ľudskej výživy a zohrávajú v nej významnú úlohu, avšak môžu byť príčinou aj závažnej 

akútnej reakcie z precitlivenosti. Alergénnosť potravín obsahujúcich kôrovce závisí od 

alergénov, ktoré sa musia identifikovať na rozpoznanie alergií, za ktoré sú zodpovedné. Sú to 

alergény, ktoré sa zaraďujú  k svalovým proteínom, enzýmy, štrukturálne a cirkulujúce 

proteíny. Medzi jednotlivými skupinami alergénov dochádza ku skríženej reakcii, čo môže 

byť prejavom skríženej alergie medzi roztočmi, kôrovcami, hmyzom a mäkkýšmi (10).  

Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov 

K mäkkýšom významným v potravinárstve patria ustrice, mušle, lastúry a slimáky. 

Alergia na morské plody sa prejavuje okamžite, alebo do niekoľkých hodín. Najčastejšie sú to 

respiračné problémy alebo orálny alergický syndróm. Morské živočíchy sa zaraďujú 

k najbežnejším spúšťačom anafylaktickej reakcie. Reakcia sa najčastejšie prejaví po zjedení, 

no v niektorých prípadoch stačí aj kontakt s pokožkou alebo inhalácia počas varenia či 

spracovania. Až v 90 % prípadoch alergia na morské plody pretrváva. K alergénnym 

proteínom u mäkkýšov patrí najmä tropomyozín, paramyozín a arginínkináza. Medzi rybami, 

kôrovcami a mäkkýšmi často dochádza k skríženej reaktivite (11).  

Vajcia a ich výrobky  

Vajcia sa zaraďujú k ľahko dostupným potravinám. Sú bohaté hlavne na lipidy, proteíny a 

v menšom množstve aj na vitamíny a minerálne látky. Vajce sa skladá zo škrupiny (8 – 11 %), 

žĺtka (27 – 32 %) a albumínov (56 – 61 %). Albumín je zložený z 88,5 % vody, 10,5 % 

proteínov a 0,05 % sacharidov. Alergény vo vajciach sa najčastejšie vyskytujú vo vaječnom 

bielku a patrí sem ovalbumín, ovomukoid, ovotransferín a lyzozým (tab. 2). Vaječný žĺtok 

obsahuje mnoho antioxidantov. Štruktúra alergénov sa počas tepelného spracovania mení, čo 

znamená, že alergénnosť sa znižuje. Teplota, pri ktorej dochádza k strate alergenicity sa 

pohybuje od 50 – 60 °C (12).   

 

Tab. 2. Albumín – proteínové zloženie (Zdroj: Zhu et al., 2018) 

Proteín Množstvo vo vaječnom bielku (%) 

Ovalbumín 54 – 66 

Ovotransferín 12 – 13 

Ovomukoid 9,5 – 11 

Lyzozým 2,3 – 4,5 

Ovomucín 1,5 – 3,5 

Ovoinhibitor 0,1 – 1,5 

Ovoglobulín G2 1,0 – 6 

Ovoglobulín G3 1,0 – 6 

Avidín 0,05 – 0,5 

Proteín viažuci riboflavín 1 

Ovostatín 0,5 

 

Tento druh alergie postihuje prevažne deti. Existuje aj čiastočne skrížená reaktivita medzi 

vajíčkami rôzneho druhu, ale aj medzi alergénmi bielka a peria. Alergia na žĺtkové alergény je 
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vzácnejšia. Popri alergii na vaječné proteíny sa často vyskytuje spolu s alergiou na mlieko. Ku 

klinickým prejavom alergie na vajcia patria zmeny na koži (urtikária, angioedém, vyrážka 

alebo ekzém) a môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne príznaky (zvracanie, bolesť brucha, 

hnačka). V zriedkavých prípadoch sa objavujú aj respiračné problémy.  

Mlieko a mliečne výrobky 

Alergia na kravské mlieko, konkrétne na jeho bielkoviny, patrí k najčastejším alergiám 

v Európe. Je to bežná potravinová alergia. Jej prevalencia je 0,5 – 3 % populácie. Až 95 % 

tejto alergie vznikne už v priebehu 1. roku života dieťaťa, a to bez ohľadu na to, či bolo alebo 

nebolo dojčené. Dojčatá, ktoré sú alergické na kravské mlieko, alergiu na materské mlieko 

nemajú. Prostredníctvom matky a jej stravy môžu do materského mlieka preniknúť alergény. 

Ak sa v rodine prejavila nejaká alergia na kravské mlieko, odporúča sa matkám počas 

dojčenia mlieko vyradiť zo stravovania. 

Najčastejšou príčinou alergie na kravské mlieko je proteín kazeín, na ktorý môže 

pretrvávať alergia až do dospelosti, ďalšími sú glykoproteíny α-laktalbumín a hlavne β-

laktoglobulín (materské mlieko ho neobsahuje). Kazeíny tvoria 80 % mliečnych proteínov 

a zvyšných 20 % sú srvátkové proteíny. Problémom je, že IgE reakcia na kravské mlieko je 

charakterizovaná veľkou premenlivosťou, pretože alergický jedinec môže reagovať nielen na 

každý z týchto proteínov, ale navyše v rámci danej molekuly aj na rôzne epitopy (13). 

Tepelnou úpravou mlieka sa znižuje alergénnosť, pretože zahrievaním dochádza ku 

konformačným zmenám alergénových epitopov, takže deti s alergiou na mlieko sú schopné 

tolerovať mlieko obsiahnuté v tepelne upravených výrobkoch. Deti, ktoré tento alergén 

tolerujú, majú veľkú pravdepodobnosť, že si prirodzene vyvinú toleranciu na mlieko (14). Ak 

sa diagnostikuje alergia na bielkoviny kravského mlieka, je potrebné zaviesť dietetické 

opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú zaradenie náhradného mlieka u dojčených detí 

(hydrolyzované preparáty obsahujúce enzymaticky rozštiepené alergéne zložky, alebo mlieko 

pripravené priamo z aminokyselín), vybranie mliečneho analógu pre staršie deti a dospelých. 

Tento výber je ovplyvnený anamnézou, výsledkom alergologického vyšetrenia a silou 

prejavenia sa alergickej reakcie. Klinické príznaky alergie na bielkoviny kravského mlieka sú 

rôznorodé a najčastejšie zahŕňajú zvracanie, hnačku a aj menej časté kožné príznaky (15).  

Ryby a rybie produkty  

Ryby sa zaraďujú medzi časté alergizujúce potraviny. Delia sa na kostnaté a 

chrupavkovité, pričom kostnaté ryby predstavujú primárny zdroj alergénov. Prevalencia 

alergie na ryby sa pohybuje od 0,2 % do 3 %, napriek tomu sa spotreba rýb neustále zvyšuje. 

V Európe sa najviac konzumuje losos, treska, tuniak a sleď. K hlavným alergénom rýb sa 

zaraďuje parvalbumín, ktorý sa nachádza vo všetkých stavovcoch. Parvalbumín sa delí na 2 

typy – α a β, ktoré sa líšia štruktúrne, biochemickými vlastnosťami a výskytom. α-

parvalbumíny sú obsiahnuté v chrupavkách a β-parvalbumíny sú prevažne v kostnatých 

rybách. Tieto alergény sú odolné voči tepelnej úprave a enzymatickému natráveniu. Alergia 

na ryby je nevyliečiteľná a je to celoživotné ochorenie. Ku klinickým príznakom alergie na 

ryby a ich produkty patrí nevoľnosť, ekzém, ťažkosti s dýchaním a môže skončiť až 

anafylaktickou reakciou (16).  
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Arašidy a výrobky z nich 

Alergia na arašidy patrí k závažným potravinovým alergiám. Nebezpečné alergény 

vyskytujúce sa v semenách podzemnice olejnej vyvolávajú u senzitívnych jedincov tvorbu 

IgE protilátok. Medzi hlavné alergény v arašidoch patria proteíny Ara h 1, Ara h 2 a Ara h 3 

a ďalšie. Arašidový alergén je taký silný, že už len prítomnosť cudzej osoby, ktorá konzumuje 

arašidy, vyvoláva u alergických ľudí okamžitú reakciu, ktorá sa môže skončiť anafylaktickým 

šokom (17).  

Arašidy obsahujú veľa bielkovín a tukov, ktoré priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny 

systém. U senzitívnych jedincov však dokáže už niekoľko miligramov arašidov vyvolať 

prvotné príznaky alergickej reakcie, preto by sa títo jedinci mali úplne vyhnúť ich 

konzumácií.  Problém spočíva v tom, že arašidy a arašidové múky sú skrytou prísadou 

veľkého množstva potravinárskych a aj bežných výrobkov, ako napríklad šampóny, mydlá či 

dermatologické prostriedky, a preto je ťažké sa im vyvarovať. 

Orechy  

Medzi orechy patria mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, 

para orechy, pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich. Orechy majú vysokú nutričnú 

hodnotu a preto sú súčasťou zdravej výživy. Konzumujú sa samostatne, alebo ako súčasť 

niektorých jedál. Prítomné sú vo výrobkoch, ako je čokoláda, marcipán, ochutená káva a aj 

v kozmetike. Orechy sú bohatým zdrojom energie, ktorá pochádza z veľkého obsahu tukov. 

Sú aj zdrojom mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín. Okrem toho 

obsahujú sacharidy, vlákninu, bielkoviny, minerálne látky, polyfenoly a fytosteroly. Prítomné 

fytosteroly v orechoch prispievajú k zníženiu hladiny cholesterolu v krvi (18). Ku klinickým 

príznakom tejto alergie patria kožné, dýchacie a gastrointestinálne problémy. Pri niektorých 

druhoch orieškov sa môže vyskytnúť anafylaktický šok.  

Sójové zrná a ich výrobky  

Sója patrí k moderným potravinám súčasnej doby, zaraďuje sa medzi strukoviny. K 

hlavným alergénom sóje patrí najmä glycinín a β-konglycinín. Alergia na sóju sa najčastejšie 

prejavuje po užití sójového nápoja, a to kožnými (urtikária, angioedém), dýchacími a 

gastrointestinálnymi ťažkosťami. Niekedy môže nastať až anafylaxia. Súbežne s alergiou na 

sóju sa až u 88 % detí prejavuje aj alergia na arašidy, čo potvrdzuje skríženú reaktivitu medzi 

sójou a orieškami. Sójové zrná sú dobrým zdrojom bielkovín a obsahujú veľké množstvo 

esenciálnych aminokyselín, ktoré sú pre človeka dôležité. Sójové zrná sú mierne toxické a 

preto je potrebné ich tepelne spracovať ešte pred použitím. Vo vegetariánskej kuchyni sa sója 

zaraďuje medzi primárne potraviny. Vyrába sa z nej sójové „mäso“, sójové nápoje, sójový 

lecitín, sójový olej, sójové omáčky, sójové múčky a špeciálnou úpravou syr tofu (19). 

Zeler a výrobky z neho 

Surový zeler sa konzumuje v listovej a stonkovej podobe a buľvový sa spracováva varom. 

Alergia na zeler je úzko prepojená so senzibilizáciou na peľ brezy. Medzi hlavné prejavy patrí 

orálny alergický syndróm, astma, urtikária, atopický ekzém a môže dôjsť aj k anafylaxii. 

Zeler je bohatý na furokumarín, ten vplyvom UV žiarenia vyvoláva fytofotodermatózu. Táto 
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potravina sa využíva bežne pri príprave jedál, ako prísada do dresingov, ale aj do kokteilov 

(19).  

Horčica a výrobky z nej 

V Európe je najpoužívanejšia žltá horčica, orientálna horčica má zastúpenie v USA a Ázii. 

Horčica sa pridáva do nakladaných výrobkov, spracovaného mäsa, korenín, šalátových 

zálievok a omáčok, kde je často skrytou zložkou. Klinické príznaky môžu mať rôzne prejavy, 

od syndrómu orálnej alergie až po kožné reakcie (angioedém) a môže sa vyskytnúť aj 

anafylaktický šok. V súčasnosti patrí k častým skrížená reaktivita medzi horčicou a inými 

potravinami, ako sú orechy, strukoviny a plody ružovitých rastlín. Medzi hlavné alergény žltej 

horčice patria proteíny Sin a 1, ktorý je stabilný pri tepelnom spracovaní a Sin a 2. Alergény 

Sin a 3, Sin a 4 sa najčastejšie zúčastňujú na skríženej reakcii IgE s ovocím (napr. broskyňa, 

melón) (20). 

Sezamové semená a výrobky z nich 

Alergia na sezam sa vyskytuje najmä u detí. Sezam je rastlinný produkt, ktorý vďaka 

obsahu lignanov má liečivé vlastnosti. Okrem lignanov obsahuje aj sezamín a sezamolín, 

ktoré predstavujú hlavné sekundárne metabolity. Sezamové semeno obsahuje približne 20 % 

bielkovín, z ktorých 2S albumín je hlavým alergénom. Ku klinickým príznakom alergie patrí 

žihľavka, angioedém, dýchacie ťažkosti a rovnako ako pri alergii na orechy a arašidy môže 

viesť k anafylaxii. V Európe sa sezamové semená používajú na dochucovanie polievok, 

žemlí, tyčiniek a iného pečiva (15). 

Oxid siričitý a siričitany   

Táto alergia sa vyskytuje najčastejšie u astmatikov. Siričitany sú známe ako konzervačné 

látky, ktoré sa nachádzajú v potravinách, nápojoch a liekoch. Vďaka nim sa zachováva chuť a 

farba potravín, bránia rastu baktérií, znižujú kazenie potravín a pomáhajú udržať stabilitu 

liekov. Prítomnosť siričitanov musí byť označená kódovými číslami E220 – 228. Týka sa to 

siričitanov, ktoré majú koncentráciu vyššiu ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l (21). Alergia na 

siričitany sa klinicky prejavuje sipotom, problémami s dýchaním a bolesťou hlavy. Pozor si 

treba dávať aj pri sušenom ovocí, kde sa siričitany môžu pridávať ako konzervačné látky. 

Najbežnejšie zdroje siričitanov sú vyznačené v tab. 3 (21).  

 
Tab. 3. Najbežnejšie zdroje siričitanov (Zdroj: www.allergy.org.au) 

Nápoje likér, ovocný džús, pivo, víno, nealkoholické nápoje, instantný čaj 

Iné nápoje výrobky z citrónovej a limetkovej šťavy, ocot, grepový džús 

Komerčné potraviny zemiaky, omáčky, ovocné polevy, javorový sirup, džem, želé, sušienky, chlieb, 

koláče, cesto na pizzu  

Ovocie sušené marhule, niekedy hrozno 

Šaláty v reštauráciách sa pridávajú pre zachovanie farby šalátov 

Kôrovce na povrch kôrovcov sa môže pridávať sulfitový prášok (zabránenie zafarbeniu) 

Mäso nelegálne pridávanie 

Iné potraviny želatína,  kokos 

 

 

 

http://www.allergy.org.au/
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Klinické prejavy potravinovej alergie  

Až 80 % jedincov s potravinovou alergiou má kožné príznaky. Koža reaguje na potraviny 

skorou reakciou (svrbenie, začervenanie, urtikária, angioedém), alebo sa alergia prejaví až v 

neskoršom štádiu, keď už dochádza k chronickému ochoreniu (atopický ekzém, atopická 

dermatitída) (19). Ďalším častým príznakom potravinových alergií sú poruchy 

gastrointestinálného traktu. Konzumáciou potraviny, na ktorú je človek alergický, vzniká 

v čreve zápal, ktorý vedie k priepustnosti črevnej sliznice. Hlavnými prejavmi sú nevoľnosť, 

bolesť a kŕče v bruchu, migréna a zvracanie (22). Alergia sa môže prejavovať aj 

začervenaním očí, precitlivenosťou očnej spojovky, nádchou, nervozitou, nespavosťou, 

trvalou únavou a inými príznakmi.  

Systémové príznaky sa zaraďujú k život ohrozujúcemu alergickému prejavu. Na začiatku 

sa prejavujú návalmi tepla, potením, nastupuje opuch hrtana, stiahnutie priedušiek, čoho 

dôsledkom je dušnosť. Krvný tlak klesá, spomaľuje sa pulz a dostavujú sa kŕče, pričom 

človek pri tomto stave zvyčajne upadne do bezvedomia (23).   

Diagnostika potravinovej alergie 

Diagnostika alergie pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré sú dôležité pre následnú liečbu. 

Najprv by mal praktický lekár vylúčiť choroby nealergického pôvodu a následne odporučiť 

pacientovi návštevu alergológa. Alergológ dôkladne preverí anamnézu, vykoná fyzikálne 

vyšetrenie, laboratórnu diagnostiku a kožné testy. Na základe týchto vyšetrení  sa naordinuje 

eliminačná diéta.  Elimináciou potraviny sa stav alergie zlepší do niekoľkých dní od jej 

vyradenia z jedálneho lístka. Pokiaľ alergická reakcia nezmizne, môže to znamenať, že ide 

o iný druh ochorenia, ktoré nemusí byť alergického pôvodu (24).  

Anamnéza 

Anamnéza sa sústreďuje na  otázky zamerané na rodinu, prácu/školu, osobnú anamnézu a 

prekonané ochorenia. Kladie sa dôraz najmä na alergické ochorenia u rodinných príslušníkov 

(súrodencov, rodičov, starých rodičov). Zisťuje sa aj spôsob bývania, napríklad čistota a 

čistota okolia, či žijú v blízkosti fajčiari alebo domáce zvieratá v domácnosti. Otázky sú 

zamerané aj na denný režim a voľnočasové aktivity, ktoré alergik má. V pracovnej anamnéze 

sa otázky zameriavajú na školu alebo prácu. Osobná anamnéza zisťuje priebeh tehotenstva, 

pôrodu, očkovania, prípadne alergické odozvy. V poslednej časti sa anamnéza zaoberá 

súčasným ochorením. Zisťuje trvanie ochorenia, príčiny vzniku a liečbu tohto ochorenia (23).  

Fyzikálne vyšetrenie 

Toto vyšetrenie posudzuje stav kože, očných spojoviek, očných viečok, nosovej sliznice 

a auskultačný pľúcny nález. Ide o dôležité vyšetrenie, ktoré by sa malo opakovať pri každej 

návšteve u špecialistu.  

Kožný prick test (Skin Prick Test) dokáže rýchlo a spoľahlivo odhaliť reakciu I. typu 

a prítomnosť IgE protilátok. Výhodou je, že k testovaniu je možné použiť neobmedzené 

spektrum potravín. Praktické uskutočnenie testu spočíva v tom, že na vnútornú stranu 

predlaktia sa nanesú kvapky testovaného alergénu a hrotom štandardizovanej testovacej 

ihličky (lancety) sa vpichne do kože cez kvapky tak, aby sa narušil povrch pokožky a telo 

mohlo na daný alergén zareagovať. Následne po 15 – 20 minútach sa vyhodnotí alergická 
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reakcia. Alergická reakcia sa prejaví začervenaním a papulou v mieste vpichu. Hodnotí sa 

rozmer pupenca (edému) v milimetroch. Za pozitívny výsledok je považovaný rozmer 

pupenca ≥ 3 mm. S veľkosťou pupenca rastie aj pravdepodobnosť, že daná potravina je 

skutočne príčinou alergie. Pre kožné prick testy vekový limit neexistuje (19). Pri čakaní na 

výsledok je dôležité, aby sa kvapky navzájom nezmiešali. Pacienta je dôležité upozorniť, aby 

14 dní pred testovaním kožným prick testom neužíval lieky utlmujúce alergickú reakciu.  

Laboratórne vyšetrenie 

Laboratórne vyšetrenie by sa malo vykonávať len ako dodatočné vyšetrenie, pretože je 

nákladné. Vyšetrenie sa robí len vtedy, ak sa nedá vykonať kožný prick test alebo expozičný 

test. Laboratórnym vyšetrením sa zisťujú špecifické IgE protilátky v krvi. Pokiaľ dospelý 

pacient alergiou netrpí a test je pozitívny, je poučený a nabádaný k opatrnosti. Nie je potrebné 

robiť veľké zmeny v stravovaní. U detí sa odporúčajú vhodné dietetické zmeny v stravovaní, 

ktoré navrhne odborný lekár (15). Na stanovenie koncentrácie IgE protilátok v sére sa používa 

tzv. REST test (radioalergorosbent test). Alergén sa naviaže na nitrocelulózovú pevnú fázu, 

ktorá je inkubovaná vyšetrovaným krvným sérom, z ktorého sa naviaže špecifický IgE na 

pevnú fázu. Následne dôjde k premytiu a k označeniu izotopom jódu, po ktorom zostane 

izotop tam, kde zostali naviazané špecifické IgE protilátky.  

Eliminačná diéta  

Zostavenie eliminačnej diéty v procese diagnostiky alergických ochorení je individuálne. 

Počas tohto testu sa z jedálnička vylúči podozrivá potravina, a to vo všetkých podobách, 

v akých sa vyskytuje (surová, uvarená, ale aj ako súčasť iných potravín). Eliminácia potraviny 

z jedálnička by mala trvať minimálne 14 dní, ideálne je vynechať ju až na 3 mesiace. Pacient 

musí byť počas diéty monitorovaný a riziková potravina sa má zaraďovať do jedálnička 

postupne. Opakovaná expozícia potravín sa neodporúča u pacientov, u ktorých alergénna 

potravina spôsobuje systémovú reakciu. Počas eliminačnej diéty si pacient môže 

zaznamenávať podrobné záznamy o strave, ktorú konzumuje a zaznačovať si prípadné 

zhoršenie či zlepšenie zdravotného stavu (15).    

Expozičný test 

Aj v prípade eliminačnej diéty dochádza často k falošnej pozitivite. V tomto prípade sa 

vykonáva expozičný test, kde sa alergénna potravina pridá treťou osobou do iných potravín. 

Takto ani lekár ani pacient nevedia, či sa pacientovi podáva podozrivá potravina a 

spoľahlivosť testu je 100 %. Počas tejto metódy je potrebné vysadiť lieky a antihistaminiká. 

Keďže expozičný test je časovo náročný, v praxi sa menej využíva (15).  

Liečba potravinovej alergie 

Jedinou liečbou potravinovej alergie je doživotné vylúčenie príslušnej potraviny 

z jedálnička. K tomu je nevyhnutné vedieť, ktorá potravina alergiu vyvoláva. Liečba 

potravinovej alergie neexistuje a liečivá, ktoré sa používajú, iba utlmujú alebo potláčajú  

prejavy alergie. 

Existuje mnoho liečiv, ktoré odstraňujú príznaky alergie. Najčastejšie sú to 

antihistaminiká (lieky blokujúce účinok histamínu), ktoré odstraňujú pôsobenie mediátorov, 

ktoré sa uvoľňujú pri alergickej reakcii. Zmierňujú niektoré príznaky potravinovej alergie, 
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ako svrbenie a žihľavka. V poslednom období sa využívajú aj kortikoidové prípravky, ktoré 

rýchlo odstraňujú zápal, alergickú reakciu a čiastočne ovplyvňujú činnosť alergických buniek. 

Liečba kortikoidmi môže byť však nebezpečná, preto sa môže používať len určitú dobu, 

v malom množstve a na predpis lekára. Ďalšou alternatívou sú antibiotiká pri liečbe infekčnej 

komplikácie alergickej reakcie. Užívanie antibiotík však tiež nie je úplne ideálne, pretože ničí 

črevnú mikrobiotu a samotné antibiotiká v kombinácii s antipyretikami môžu vyvolať 

alergickú reakciu. Pri závažných reakciách (napr. anafylaktický šok) je liekom prvej pomoci 

adrenalín a hydrokortizón i.v.  

Hyposenzibilizácia je liečba, pri ktorej je telo vystavené zvyšujúcej sa koncentrácii 

alergénu, a tým sa postupne adaptuje na jeho prítomnosť reagovať primerane. Alergén sa 

podáva rôznymi spôsobmi, napríklad injekčnou formou, perorálne v podobe kvapiek a aj 

podanie podobné ako podanie vakcíny. Hyposenzibilizácia je účinná liečba, avšak zdĺhavá. 

Pri podávaní alergénu sa klinické príznaky menia v závislosti od dávky, ktorej je telo 

vystavené (15). 

Pri liečbe alergií sa odporúča pacientovi dostatok pohybu, pri ktorom je jedinec vystavený 

alergénom, čím dochádza k prirodzenej hyposenzibilizácii. Dôležitá je psychická pohoda a 

zdravý životný štýl (najmä zdravé stravovanie). Pri stravovaní sa odporúča používať čerstvé 

potraviny. Pobyt pri mori tiež pozitívne vplýva na liečbu alergie, pretože suchý vzduch spolu 

s účinkami morskej soli zabraňuje druhotným infekciám, a tak podporuje rýchlejšie zotavenie 

(15). K alternatívnym spôsobom liečby sa zaraďuje aj homeopatia alebo akupunktúra. Tieto 

metódy však nie sú klinicky overené v liečbe alergií.  

Pozitívnym faktom je, že veľa detí zo svojej potravinovej alergie „vyrastie“. Dá sa to 

vysvetliť znižujúcou sa priepustnosťou črevnej bariéry a postupným dozrievaním črevného 

imunitného systému (25). 

 

Záver 

Alergény v potravinách sú prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré sú predovšetkým 

bielkovinovej povahy. U senzitívnych jedincov môžu alergény vyvolať neprimeranú reakciu 

imunitného systému, ktorá môže vyústiť až do anafylaktického šoku. Jedinou liečbou alergií 

je absolútne vylúčenie potravín obsahujúcich čo i len minimálne (prahové) množstvo 

príslušného alergénu. Alergickú reakciu pritom môže vyvolať až 170 potravín. Pre rôzne 

druhy potravín existujú potravinové náhrady. Pri alergii na mlieko sú to rôzne rastlinné 

nápoje, ako napríklad ryžové, kukuričné, sójové a mandľové. Pri alergii na lepok sú to 

bezlepkové výrobky (bezlepkové pečivo, cestoviny, až po pivo). K veľmi nebezpečným patrí 

alergia na orechy a arašidy, pri ktorých sa dodržiava prísna diéta a je potrebné vyhnúť sa ich 

stopovému množstvu v jedle. Vďaka povinnosti označovania alergénov v potravinách 

spotrebiteľ okamžite vidí, či príslušná potravina alebo pokrm je pripravený z potraviny, ktorá 

môže spôsobiť alergickú reakciu.    

 

Konflikt záujmov 

Autori na svoju česť prehlasujú, že nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k obsahu tohto 
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Karcinóm prostaty (KP) je druhou najčastejšou malignitou u muţov. V svetovom meradle 

bolo v roku 2018 diagnostikovaných 1 276 106 nových prípadov. KP bol v roku 2018 príčinou 

smrti u 358 989 muţov, čo predstavuje 3,8 % zo všetkých príčin smrti u muţov (1, 2). Incidencia 

a mortalita KP vo svete stúpa so zvyšujúcim sa vekom, pričom priemerný vek v čase stanovenia 

diagnózy je 66 rokov. Do roku 2040 sa očakáva cca 2 293 818 nových prípadov ročne, avšak pri 

iba malom náraste mortality – 1,05 % (3). 

KP môţe v skorých a nízkorizikových štádiách prebiehať asymptomaticky a nevyţaduje si 

ţiadnu intervenciu ani liečbu. Najčastejším príznakom sú ťaţkosti s močením – zvýšená 

frekvencia a noktúria, ktoré môţu vzniknúť aj pri benígnej hyperplázii prostaty. KP vo vyššom 

štádiu môţe spôsobovať retenciu moču, ako aj bolesti chrbta vyplývajúce z postihnutia skeletu 

metastázami. Väčšina KP je detegovaná na základe vyšetrenia zvýšenej hodnoty PSA 

(prostatický špecifický antigén). PSA je glykoproteín, ktorý je exprimovaný prostatickým 

tkanivom. Keďţe aj pri elevovaných hodnotách PSA nemusí ísť o KP, štandardom pre 

diagnostiku a potvrdenie KP je biopsia prostaty. Dietetické opatrenia a fyzická aktivita zohrávajú 

určitú úlohu pri vzniku a progresii KP. Dietetické faktory sa pozorujú v rámci svetovej distribúcie 

KP a jeho vzťahu k lokálnej strave a etnicite (4 – 9). 

Miera výskytu ochorenia, väčšinou v lokalizovanom štádiu, sa vo svete značne líši vo veľkej 

časti z dôvodu rozdielneho pouţívania testov na skríning špecifický pre PSA, ale pravdepodobne 

aj z dôvodu genetických a environmentálnych faktorov (1, 2). Faktory súvisiace s výţivou, ako je 

obezita, zohrávajú významnú úlohu pri vzniku rakoviny prostaty (3 – 6). Dôkazy o špecifických 

potravinách alebo ţivinách ovplyvňujúcich rakovinu prostaty sú však nekonzistentné a riziko 

rakoviny prostaty nebolo spojené so ţiadnymi špecifickými stravovacími faktormi (3 – 5). 

Životné podmienky a zdravie, 2020 

http://www.zzke.sk/pre-pacientov/ambulancie/ambulancie-zoznam/urologicka-ambulancia/
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Potenciálnym dôvodom tejto nekonzistentnosti je skutočnosť, ţe potraviny a ţiviny sú značne 

zmiešané a je ťaţké stanoviť ich nezávislé účinky. 

Štúdia NWAS – vplyv konzumácie 92 druhov potravín 

Asociačná štúdia zameraná na všetky ţiviny (NWAS – Nutrient Wide Association Study) 

systematicky a komplexne vyhodnotila súvislosť medzi 92 potravinami alebo výţivnými látkami 

a rizikom rakoviny prostaty v európskom prospektívnom výskume rakoviny a výţivy (EPIC) s 

pouţitím správnej úpravy kvôli mnoţstvu porovnávaní a replikácií objavujúcich sa nálezov v 

nezávislej populácii. Literárny dôkaz o spojení suchých koláčov/sušienok a masla s rizikom 

rakoviny prostaty je veľmi zriedkavý. Správa od skupiny Malmö Cancerort ukázala, ţe vysoký 

príjem koláčov a sušienok súvisel so zvýšeným rizikom neagresívneho karcinómu prostaty 

(horný a dolný príjem: HR 1,45; 95% CI 1,03 – 2,02) a nulové asociácie boli pozorované pre 

vysoko rizikové tumory alebo celkové riziko rakoviny prostaty (10). Do kohorty v štúdii NWAS 

bolo zaradených 8 128 muţov, z ktorých u 817 sa vyvinula rakovina prostaty. Analyzovalo sa 16 

expozícií spôsobených sacharidmi, vlákninou a ich zdrojmi v potrave bez toho, aby dochádzalo 

ku korekcii na opakované pouţitia. V zhode s tým autori analýzy NWAS pozorovali, ţe príjem 

suchých koláčov/sušienok bol po korekcii multiplicity a korekcii replikácie pozitívne spojený s 

niţším rizikom ochorenia, ale aj s lokalizovaným a celkovým rizikom rakoviny prostaty. 

Pozorovali však nulové asociácie pre príjem suchých koláčov/sušienok a rizika klinicky 

pokročilého štádia, agresívneho a smrteľného karcinómu prostaty vysokého stupňa. Potenciálnym 

vysvetlením pozitívnej asociácie medzi koláčmi a sušienkami s rakovinou prostaty niţšieho 

stupňa by mohla byť vysoká koncentrácia rafinovaných cukrov v koláčoch a sušienkach. Vysoká 

spotreba rafinovaných cukrov môţe viesť k hyperinzulinémii, po ktorej nasleduje aktivácia 

inzulínového rastového faktora-1 (IGF-1) a zápalovej dráhy (11). Niekoľko prospektívnych 

kohortových štúdií však nepreukázalo ţiadnu súvislosť medzi glykemickým indexom alebo 

záťaţou a rizikom rakoviny prostaty (12). Ďalším vysvetlením by mohli byť vysoké hladiny tuku 

a najmä nasýtených tukov v koláčoch a sušienkach, ale pri metaanalýzach tretieho experta WCRF 

(World Cancer Research Fund), boli pozorované nulové asociácie týkajúce sa konzumácie 

celkového alebo saturovaného tuku v súvislosti s rizikom vzniku akéhokoľvek druhu rakoviny 

prostaty.  

Štúdia NWAS vykázala pozitívnu súvislosť medzi spotrebou masla a rizikom agresívnej 

rakoviny prostaty po korekcii multiplicity a replikácii, ale aj s pokročilým štádiom ochorenia 

pred korekciou multiplicity. Literárne dôkazy sú opäť veľmi sporadické a nedávna metaanalýza 

dvoch prospektívnych štúdií nezistila súvislosť s celkovým rizikom rakoviny prostaty (vysoký 

verzus nízky príjem; RR 1,03; 95% CI 0,89 – 1,20) v súlade so zisteniami NWAS (13). Správa zo 

štúdie Melbourne Collaborative Cohort Study nepozorovala ţiadnu súvislosť medzi spotrebou 

masla a rizikom agresívnej rakoviny prostaty (vysoký verzus nízky príjem; RR 1,03; 95% CI 0,53 

– 2,00), ale zahŕňala iba 107 agresívnych prípadov (14). Ďalšia správa z následnej štúdie 

zdravotníckych odborníkov zaznamenala zvýšené riziko metastatického karcinómu prostaty (249 
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prípadov; spotreba v hornej a dolnej časti; RR 1,42; 95% CI 1,00 – 2,00), ale táto súvislosť bola 

po dodatočnej liečbe utlmená a stratila sa štatistická významnosť kontroly nasýtených tukov a 

kyseliny alfa-linolénovej (15). Je pravdepodobné, ţe spotreba masla do istej miery odráţa príjem 

mliečnych výrobkov, ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom celkového karcinómu prostaty v 

niekoľkých prospektívnych štúdiách (13). Spojenie mliečnych výrobkov s agresívnym alebo 

smrteľným ochorením je však nekonzistentné a pri nedávnom kritickom hodnotení literatúry sa 

získal iba slabý dôkaz o tomto tvrdení (9). 

Silnou stránkou štúdie NWAS bola schopnosť systematicky skúmať veľké mnoţstvo 

stravovacích faktorov vo vzťahu k všetkým formám rakoviny prostaty, vrátane aj klinicky 

najvýznamnejších foriem agresívneho alebo smrteľného ochorenia. Potenciálne obmedzenia tejto 

štúdie zahŕňali jediné hodnotenie výţivy na začiatku štúdie a pouţitie dotazníkov, ktoré poskytli 

sami respondenti, čo by mohlo viesť k nediferencovanej nesprávnej klasifikácii konzumácie 

potravy a výsledky by mohli viesť k nulovej hodnote. Muţi s akýmikoľvek chýbajúcimi 

hodnotami boli z analýzy vylúčení, čo by mohlo viesť k selekcii pri výbere, ale vylúčení účastníci 

mali podobný profil ako tí, ktorí zostali, a výsledky boli rovnaké, keď sa analýza opakovala s 

pouţitím chýbajúcej hodnoty ukazovateľa. Ďalej je moţné, ţe môţe existovať asociácia pre 

potraviny alebo výţivné látky, ktoré neboli zahrnuté do tejto analýzy, alebo pre špecifické 

stravovacie návyky. Okrem toho autori nebrali do úvahy korelácie medzi potravinami a ţivinami, 

pretoţe by to zníţilo počet štatistických porovnaní a zodpovedajúci prah štatistickej významnosti. 

Počet smrteľných prípadov rakoviny prostaty bol pomerne nízky napriek veľkému počtu 

prípadov rakoviny prostaty a dlhému obdobiu sledovania a tejto analýze by mohla chýbať 

štatistická sila (10).  

Štúdia EPIC – vplyv konzumácie kávy 

V EPIC (European Prospective Investigation into Cancer), veľkej prospektívnej 

multicentrickej kohortovej štúdii so 142 196 muţmi, z ktorých 7 036 boli diagnostikovaní s 

rakovinou prostaty počas 14 rokov sledovania, sa nenašli ţiadne dôkazy o súvislosti medzi 

spotrebou kávy alebo čaju a rizikom vzniku rakoviny prostaty. Podobne boli pozorované nulové 

asociácie pre spotrebu kofeínu a asociácie podľa stupňa rizika karcinómu prostaty, štádia, úmrtia 

alebo podľa veku, BMI, fajčenia a fyzickej aktivity. Zistenia z predchádzajúcich štúdií o celkovej 

spotrebe kávy a rizika vzniku karcinómu prostaty boli nekonzistentné. Metaanalýzu ôsmich 

kohortových štúdií vykonal WCRF. Projekt WCRF v roku 2014 odhalil súhrnné relatívne riziko 

(RR) 0,99 (95% CI, 0,98-1,00) na 1 šálku/deň. Kritické odhady kategorizovali súvislosť medzi 

rizikom pitia kávy a rakovinou prostaty na základe obmedzených alebo slabých dôkazov. Ďalšie 

nedávne a väčšie metaanalýzy uvádzali buď podobné nulové nálezy (13 kohort; RR, 0,98; 95% 

CI, 0,96-1,00) alebo slabé inverzné výsledky (14 kohort; RR, 0,97; 95% CI, 0,96 aţ 0,98) na 2 

šálky kávy za deň (16). Nedávno publikovaná Mendelova randomizovaná štúdia nepozorovala 

ţiadnu súvislosť medzi geneticky predpokladanou spotrebou kávy a výskytom alebo progresiou 

rakoviny prostaty (17). 
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Dôkazy z experimentálnych štúdií naznačujú, ţe káva a čaj, ktoré sú hlavnými zdrojmi 

antioxidantov, môţu mať inhibičný účinok na karcinogenézu rakoviny prostaty, čo moţno 

vysvetliť skutočnosťou, ţe v laboratórnych štúdiách sa pouţívajú veľmi vysoké dávky kávy alebo 

čaju, ale je aj pravdepodobné, ţe u ľudí nemajú ţiadny účinok. Odlišné zistenia v rôznych 

štúdiách môţu byť dôsledkom rôznych druhov surovej kávy a rôznych koncentrácií a prípravkov, 

pretoţe obsah častíc a obsah rozpusteného kofeínu sa môţu líšiť (18).  

Vplyv konzumácie čaju 

Štúdie skúmajúce súvislosť medzi konzumáciou čaju a rizikom rakoviny prostaty priniesli do 

značnej miery nulové výsledky. Nedávna metaanalýza 28 kohortových a prípadových 

kontrolných štúdií zaznamenala nulové relatívne riziká 0,86 (95% CI, 0,69- 1,04), 0,88 (95% CI, 

0,73-1,02) a 0,79 (95% CI, 0,43-1,14) v porovnaní s najvyššou a najniţšou spotrebou celkového, 

čierneho alebo zeleného čaju. Súhrnné zistenie zahŕňajúce kohortové štúdie pre celkový príjem 

čaju bolo tieţ nulové (RR, 0,98; 95% CI, 0,86 aţ 1,9).  

Čaj a káva sú dva najčastejšie konzumované nápoje na svete. Štúdie in vitro a na zvieratách 

naznačujú, ţe antioxidačné a protizápalové vlastnosti polyfenolov prítomných v káve a čaji, ako 

sú katechíny a diterpény, by mohli zníţiť riziko rakoviny prostaty (16). 

V epidemiologických štúdiách sa široko skúmala súvislosť medzi kávou, čajom a rizikom 

vzniku rakoviny prostaty, ale zistenia sú nekonzistentné. Väčšina kohortových štúdií 

zaznamenala nulové súvislosti, ale mnohé štúdie boli obmedzené relatívne malými počtami 

vzoriek, krátkou dobou sledovania, nedostatkom podrobných úprav pre potenciálne riziko, 

nedostatkom informácií o druhoch kávy a prípravkoch a nedostatkom informácií o štádiu a stupni 

rakoviny (19). 

Vplyv konzumácie liehovín 

Nenašli sa dôkazy o pozitívnom vzťahu medzi príjmom liehovín a rizikom vzniku rakoviny 

prostaty. Realizovalo sa deväť štúdií vykonaných v kohorte NIH-AARP (National Institutes of 

Health – NIH, AARP – American Association of Retired Persons). Iba jedna z nich však priniesla 

štatisticky významné zistenie (20). Táto štúdia mala v metaanalýze 88,6 %, čo kombinovalo 

výsledky v prípade pokročilého a smrteľného ochorenia, ale nie v prípade pokročilého ochorenia, 

ktoré nebolo uvedené v publikácii, ale autori štúdie ho povaţovali za štatisticky nevýznamné. 

Preto je veľmi pravdepodobné, ţe táto asociácia je falošná, berúc do úvahy aj to, ţe asociácia 

zvyšných typov príjmu alkoholu (napr. celkové alkoholické nápoje, víno a pivo) s rizikom vzniku 

rakoviny prostaty bola hodnotená ako slabý dôkaz. 

Strava, telesná hmotnosť, fyzická aktivita a riziko rakoviny prostaty 

Štúdia WCRF analyzovala súčasné dôkazy o 248 asociáciách potravín, hmotnosti a fyzickej 

aktivity s rizikom vzniku rakoviny prostaty pomocou najmodernejších metód syntézy dôkazov a 

metód posudzovania vplyvu. Ţiadna asociácia nebola podloţená presvedčivými dôkazmi. Vysoko 
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sugestívne dôkazy sa pozorovali iba v prípade pozitívnych súvislostí medzi výškou, výskytom 

rakoviny prostaty, incidenciou a úmrtnosťou. 

O moţnej súvislosti medzi výţivou, obezitou a fyzickou aktivitou a rizikom vývoja alebo 

úmrtia na rakovinu prostaty sa dlho špekulovalo, keďţe existujú určité podporné dôkazy zo 

zvieracích modelov štúdia vplyvu karcinogénnych látok a obezity na zvieratách. Epidemiologické 

dôkazy sa však môţu povaţovať do značnej miery za nekonzistentné. Okrem toho bola sila 

pozorovaných asociácií slabá; najväčšia súvislosť bola medzi BMI a úmrtnosťou na rakovinu 

prostaty, čo prinieslo relatívne riziko 1,30 v porovnaní s hornou a dolnou hranicou. Niekoľko 

metaanalýz prinieslo dôkazy o tom, ţe BMI zvyšuje riziko úmrtnosti na rakovinu prostaty. 

Pozoroval sa aj dôkaz o pozitívnom spojení medzi BMI a hmotnosťou s pokročilou chorobou a 

úmrtnosťou na rakovinu prostaty, zatiaľ čo nepriama súvislosť sa pozorovala pre BMI a 

ochorenie nízkeho rizika. Do metaanalýzy BMI s fatálnymi chorobami bolo zahrnutých dvanásť 

štúdií, ktoré preukázali štatisticky významné 11 % zvýšené riziko na 5 kg/m
2
. Pri pokročilých 

chorobách sa pozorovalo riziko zvýšené o 8 %. Tieto výsledky čiastočne korešpondujú s 

výsledkom WCRF o pravdepodobnej pozitívnej asociácii telesného tuku a rizika pokročilého 

karcinómu prostaty. Obezita môţe ovplyvniť viaceré hormonálne dráhy a je spojená s vyššími 

hladinami inzulínu a inzulínu podobného rastového faktora I, niţšími hladinami adiponektínu, 

niţšími hladinami testosterónu a vyššími hladinami zápalových cytokínov, ktoré sa všetky môţu 

podieľať na vývoji a progresii rakoviny prostaty. Dve nedávne Mendelovské randomizované 

štúdie však našli len málo dôkazov o podstatnom kauzálnom účinku BMI na celkové riziko alebo 

riziko agresívnych foriem rakoviny prostaty (21). 

 

Záver 

Existuje široká škála exogénnych faktorov, ktoré môţu byť asociované s rizikom rozvoja KP 

alebo môţu byť etiologicky dôleţité pre progresiu z latentného v manifestné štádium KP. Japonci 

majú niţšie riziko KP v porovnaní s muţmi zo západného sveta. Keď sa však japonskí muţi 

presúvajú z Japonska do Kalifornie, zvyšuje sa ich riziko KP, ktoré sa priblíţi k riziku 

amerických muţov, čo znamená úlohu environmentálnych alebo stravovacích faktorov. V 

súčasnosti však neexistujú účinné preventívne diétne alebo farmakologické opatrenia, ktoré by 

tento efekt zmenili. Existuje spojenie medzi celým radom stravovacích faktorov a KP, ktoré 

uvádzajú štandardné diagnostické a liečebné postupy Európskej urologickej spoločnosti (EAU). 

Vysoký príjem alkoholu, ale aj úplné zdrţanie sa príjmu alkoholu, je podľa EAU spojené s 

vyšším rizikom mortality špecifickej pre KP. Podľa EAU sa zistila aj nízka korelácia medzi 

vysokým príjmom bielkovín z mliečnych výrobkov a rizikom KP. Podľa záverov expertnej 

skupiny EAU neexistuje ţiadna súvislosť medzi príjmom omega-3 polynenasýtených mastných 

kyselín s dlhým reťazcom a KP. Môţe existovať súvislosť medzi príjmom vypráţaných potravín 

a rizikom KP. V metaanalýzach sa zistil trend priaznivého účinku príjmu rajčín (hlavne 

varených) a lykopénov na výskyt KP. Randomizované kontrolované štúdie porovnávajúce 
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lykopén s placebom však nezistili významné zníţenie výskytu KP. Metaanalýza nepreukázala 

súvislosť medzi spotrebou červeného mäsa alebo spracovaného mäsa a KP. Príjem 

fytoestrogénov bol pri metaanalýze významne spojený so zníţeným rizikom KP. Celkový príjem 

sójovej potravy súvisí so zníţeným rizikom KP, ale aj so zvýšeným rizikom pokročilého 

ochorenia. Pri vitamíne D bola pozorovaná asociácia v tvare U krivky, pričom nízke aj vysoké 

koncentrácie vitamínu D boli spojené so zvýšeným rizikom KP. Zistilo sa, ţe suplementácia 

selénom a vitamínom E neovplyvňuje výskyt KP. Väčšina dostupných klinických údajov 

nenaznačuje ţiadny dôkaz o súvislosti medzi spotrebou kávy a čaju a rizikom vzniku rakoviny 

prostaty (22). 

Súčasné dôkazy z literatúry podporujú hlavné zistenia analýz, ktoré uvádzajú, ţe neexistuje 

ţiaden konzistentný dôkaz o súvislosti medzi akýmkoľvek potravinovým faktorom a rizikom 

rakoviny prostaty, čo potvrdila tretia správa expertov WCRF a nedávne komplexné preskúmanie 

(9). Pre potvrdenie vplyvu výţivových faktorov na rozvoj KP bude preto potrebné realizovať 

ďalšie rozsiahlejšie štúdie s ohľadom na doposiaľ získané a analyzované dáta. 

 

Konflikt záujmov 
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Káva patrí medzi najpopulárnejšie nápoje na celom svete nielen kvôli stimulačným 

účinkom na nervový systém, ale aj kvôli svojej chuti. Po čaji je káva druhým najčastejšie 

konzumovaným nápojom sveta. V káve sa nachádza komplexná zmes viac ako 800 prchavých 

zlúčenín. Kofeín, kyselina chlórogénová a diterpény sú dôležitou súčasťou kávy (1, 2). V 

USA ľudia denne konzumujú v priemere dve šálky kávy, pričom spotreba kávy sa zvyšuje 

s vekom (70-roční konzumujú viac ako tri šálky kávy za deň). Celosvetový odhad spotreby 

kávy je 2,25 miliárd šálok kávy za deň (3). Zvýšená konzumácia kávy môže predstavovať 

výrazný vplyv na zdravie populácie. Vplyv príjmu kávy na chronické ochorenia je však v 

posledných dvoch desaťročiach predmetom diskusie, pričom niektoré protichodné výsledky 

sú výsledkom retrospektívnej povahy väčšiny štúdií, hoci káva sa vďaka výskumom postupne 

posunula do menej negatívnej pozície. Naopak, nové prístupy k epidemiologickým údajom a 

experimentálne výskumy naznačujú, že konzumácia kávy je spojená so zníženým rizikom 

niekoľkých chronických a degeneratívnych chorôb (kardiovaskulárne ochorenia, diabetes 

mellitus 2. typu, nádorové ochorenia, Parkinsonova choroba) (1, 2). U dospelých, ktorí 

konzumujú mierne množstvo kávy (3 ‒ 4 šálky / deň poskytujúce 300 ‒ 400 mg / deň 

kofeínu), neexistuje dostatok dôkazov o zdravotných rizikách kávy (1). 

Káva a jej zložky  

Káva obsahuje komplexnú zmes zlúčenín. Konkrétny profil zlúčenín závisí od odrody 

kávy, praženia a spracovania. Kofeín patrí medzi najznámejšie zlúčeniny v káve a je najviac 

sledovanou zložkou kávy. Káva je bohatá aj na obsah polyfenolov, kyseliny chlórogénovej 

a jej derivátov. Hlavnou chlórogénovou kyselinou v káve je kyselina 5-kofeoylchinová, hoci 

vo významných množstvách sú prítomné aj ďalšie kyseliny: kofeoylchinové, feruloylchinové 

a di-kofeoylchinové (4). 

Len niekoľko štúdií skúmalo biologickú dostupnosť chlórogénovej kyseliny v káve z 

dôvodu zložitých metabolických dráh u ľudí (5). V káve sa nachádzajú aj diterpény (kavestol 

                                                             
1
 Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008UPJŠ-4/2020 a 

vnútornými projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 
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a kahweol), sú to diterpenoidy nachádzajúce sa v kávovom oleji. Tieto látky preukázali 

antioxidačný účinok pri pokusoch na bunkách a myšiach (6, 7). Na druhej strane sú hlavnými 

zlúčeninami v káve, ktoré zvyšujú cholesterol v krvi, avšak čiastočne sa zachytávajú 

papierovými filtrami. Aj napriek tomu je káva prospešná a bohatá na vitamín B3, horčík 

a draslík (8). 

Kofeín 

Kofeín je najčastejšie používaná stimulujúca účinná látka na svete. Je prítomný v 

mnohých nápojoch a pokrmoch (čaj, káva, kakaové nápoje a čokoládové tyčinky, ako aj 

nealkoholické a energetické nápoje). Kofeín bol prvýkrát extrahovaný z kakaových bôbov v 

najčistejšej forme v 20. rokoch 20. storočia nemeckým vedcom Friedrichom Ferdinandom 

Rungeom (9). Množstvo tohto prírodného alkaloidu v káve je ovplyvnené najmä prípravou 

kávy. V jednej šálke kávy je približné množstvo kofeínu medzi 65 až 120 mg, pričom odroda 

arabica obsahuje menej kofeínu ako odroda robusta (10). Obsah kofeínu v nealkoholických 

nápojoch je približne 30 až 60 mg a v energetických nápojoch až 80 mg (11). 

Jeden z enzýmov, ktorý sa podieľa na metabolizme kofeínu, je NAT2, ktorého funkciou je 

katalyzovať transformáciu širokého spektra xenobiotík. Tento enzým bol skúmaný aj v 

súvislosti s rizikom Parkinsonovej choroby (12). Biologický polčas kofeínu sa medzi 

jednotlivcami líši v závislosti od rôznych faktorov (vek, funkcia pečene, tehotenstvo, užívanie 

určitých liekov a hladina enzýmov v pečeni, ktoré sú potrebné pre metabolizmus kofeínu). 

V dospelej populácii je polčas rozpadu kofeínu približne 3 – 4 hodiny. U žien užívajúcich 

hormonálnu antikoncepciu sa tento čas zvyšuje na 5 – 10 hodín a u tehotných žien je polčas 

rozpadu približne 9 – 11 hodín (13, 14).  

Káva a srdcovo-cievny systém 

Vzťah medzi spotrebou kávy a rizikom srdcovo-cievnych chorôb sa prvýkrát skúmal v 60. 

rokoch, keďže prevalencia pitia kávy a srdcovo-cievnych chorôb bola v západných krajinách 

vysoká (15). Od roku 2000 sa začal skúmať vzťah medzi spotrebou kávy a niektorými 

ochoreniami, napr. mozgovou príhodou a srdcovým zlyhaním (1). Analýzy výskumov 

nezistili spojenie medzi spotrebou kávy a vyšším rizikom srdcovo-cievnych ochorení. 

Analýza z roku 2013 (16) dokázala, že vysoká spotreba kávy nesúvisí s úmrtnosťou na 

srdcovo-cievne ochorenia. Ďalšia štúdia uverejnená v roku 2014 (17) dospela k záveru, že 

mierna spotreba kávy (3 – 5 šálok / deň) je spojená s nižším rizikom srdcovo-cievnych 

ochorení, a že vysoká spotreba kávy (≥ 6 šálok / deň) nesúvisela s vyšším ani nižším rizikom 

výskytu týchto ochorení. Chlórogénové kyseliny a ich metabolity napr. zmierňujú oxidačný 

stres, čo vedie k zníženiu krvného tlaku. Dospelo sa k záveru, že dostupné dôkazy, aj keď sú 

obmedzené, umožňujú konštatovať, že neexistuje klinický základ pre spájanie mierneho 

príjmu kávy so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb vrátane náhlej mozgovej 

príhody. Ku kardiovaskulárnym účinkom môžu prispievať nielen kofeín, ale aj iné zložky 

kávy (1). 

Káva a diabetes  

Vo väčšine, ale nie vo všetkých štúdiách, bola potvrdená inverzná korelácia medzi pitím 

kávy a vznikom diabetes mellitus 2. typu. Preto v roku 2014 publikoval Ding et al. 
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aktualizovaný systematický prehľad a metaanalýzu o spotrebe kávy s kofeínom aj bez kofeínu 

a riziku diabetes melitus 2. typu. Štúdia dokazuje silnú inverznú koreláciu medzi spotrebou 

kávy a rizikom diabetu 2. typu. Pitie 6 šálok kávy denne u mužov aj u žien súvisí s 33 % 

zníženým rizikom výskytu diabetu 2. typu (18). Naopak, multietnická kohortová štúdia (19) 

naznačila, že ochranný účinok príjmu kávy bol vyšší u žien (o 34 % nižšie riziko vzniku 

diabetu) ako u mužov (o 14 % nižšie riziko vzniku diabetu). Tento nesúlad môže byť 

spôsobený posúdením príjmu kávy prostredníctvom samoobslužných dotazníkov na výživu. Z 

tohto dôvodu nie je možné vylúčiť nesprávnu klasifikáciu. Ďalším cieľom Dingovho 

systematického prehľadu (18) bolo porovnať účinky konzumácie kávy s obsahom kofeínu 

a bez kofeínu a rizika vzniku diabetu 2. typu. Spotreba bezkofeínovej kávy bola spojená s 

rovnakou úrovňou ochrany, aká sa pozoruje pri káve s kofeínom. Zostáva však nejasné, akým 

mechanizmom sa dosiahne preventívny účinok proti vzniku diabetu. Ďalšie štúdie pozorovali 

ochranný účinok bezkofeínovej kávy a poukázali na dôležitú úlohu aj iných zložiek v káve, 

ako sú polyfenoly, ktoré sú hlavným zdrojom antioxidantov (1).  

Káva a Parkinsonova choroba 

Po dlhé roky sa pitie kávy spájalo so zníženým rizikom vzniku Parkinsonovej choroby 

(PD). Štúdia z roku 1968 zistila, že konzumenti kávy mali menší predpoklad vzniku PD. 

Odvtedy viacero epidemiologických štúdií potvrdilo protektívny účinok pitia kávy pri vzniku 

tejto choroby (20). Nedávno publikovaná štúdia z roku 2018 poskytla presvedčivé informácie 

o možných biochemických ochranných mechanizmoch kávy. V tejto štúdii sa ukázalo, že 

synergická kombinácia EHT (eicosanoyl-5-hydroxytryptamide) a kofeínu spomaľuje 

progresiu neurodegenerácie spojenej s PD u myší, čo má potenciálne ľahko dostupné 

terapeutické implikácie u ľudí (21). 

Káva a nádorové ochorenia 

Najnovšie prehľady zistili nelineárny vzťah zníženého rizika rakoviny hrubého čreva a 

konečníka s príjmom kávy vyšším ako 4 šálky za deň v prípadových kontrolných štúdiách a 

piatimi šálkami denne v kohortových štúdiách. V štúdii z Grécka má príjem kávy pozitívny 

ochranný vplyv na výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka. Wang a kol. (24) potvrdili 

vzťah medzi kávou a rakovinou hrubého čreva a konečníka, s významne zníženým rizikom. 

Súhrnné dôkazy, ktoré poskytli epidemiologické štúdie, poukazujú na ochranné účinky kávy 

pred rakovinou hrubého čreva a konečníka (25). Tieto účinky sú pravdepodobne vyvolané 

potlačením oxidačného stresu látkami prítomnými v káve (kafestol a kahweol).  

 

Záver 

Je dôležité vedieť, že sú individuálne rozdiely v reakcii na kávu v populácii. Niektorí 

jedinci sú na účinky kávy citlivejší ako ostatní. Časť takejto variability je spôsobená 

toleranciou, sú však náznaky, že by mohla mať aj genetický základ. Ďalším faktom je, že u 

mužov a žien sa líšia reakcie na kofeín, a že tieto rozdiely môžu byť sprostredkované 

zmenami cirkulujúcich steroidných hormónov (22). U väčšiny ľudí je priemerná spotreba až 4 

šálky kávy denne (okolo 400 mg kofeínu), čo môžeme považovať ako súčasť zdravej a 

vyváženej stravy. Nižšie hodnoty sa odporúčajú pre tehotné ženy (do 200 mg kofeínu zo 
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všetkých zdrojov), ako aj u detí, kde by sa mal príjem eliminovať z dôvodov nevhodnej 

stimulácie CNS, ako aj z dôvodu prevencie nadhmotnosti pri konzumácii energetických 

nápojov (23). Nakoniec je potrebné spomenúť dôležitosť dobre navrhnutých štúdií, ktoré 

naďalej budú skúmať účinok rôznych druhov a dávok kávy na zdravie. 

 

Konflikt záujmov 

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

príspevku ani žiadnej jeho časti. 
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Ochorenie močovými kameňmi je beţným klinickým problémom na celom svete. V podstate 

ide o tvorbu kameňa v obličkách (nefrolitiáza), močovode (ureterolitiáza) alebo v močovom 

mechúri (cystolitiáza) fyzikálno-chemickými procesmi vysýtenia, nukleácie, agregácie a 

nakoniec retencie (1). Kameň sa tvorí v dôsledku ukladania kryštálov v obličkách a kryštál je 

tvorený zloţkami, ako je oxalát vápenatý, fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, fosforečnan 

horečnato-amónny, kyselina močová a cysteín (2). Celková pravdepodobnosť tvorby kameňov sa 

v rôznych častiach sveta líši a odhaduje sa na 1 % aţ 5 % v Ázii, 5 % aţ 9 % v Európe a 13 % v 

Severnej Amerike (3). Z geografického hľadiska je výskyt vyšší v Spojených štátoch, na Blízkom 

východe, v stredomorských krajinách, škandinávskych krajinách, na Britských ostrovoch a v 

strednej Európe, zatiaľ čo niţší výskyt je zaznamenaný v Strednej a Juţnej Amerike a Afrike.  

Urolitiáza získava čoraz väčší význam v dôsledku rastúcej incidencie a prevalencie na celom 

svete a aj vďaka svojej tendencii opakovať sa v priebehu 5 aţ 10 rokov. Ide o multifaktoriálne 

ochorenie, ktoré sa vyskytuje v dôsledku kombinovaného vplyvu epidemiologických, 

biochemických, metabolických a genetických rizikových faktorov (4). Epidemiologické štúdie 

naznačujú, ţe faktory ako vek, pohlavie, rasa, etnicita, geografia, klíma, povolanie, sociálno-

ekonomický stav, denný príjem vody a stravovacie návyky jednotlivca ovplyvňujú tvorbu a 

recidívy obličkových kameňov. 

Kategorizácia močových konkrementov 

Močové konkrementy podľa etiológie vzniku delíme na: neinfekčné kamene (oxalát 

vápenatý, fosforečnan vápenatý, kyselina močová), infekčné kamene (fosforečnan amónny a 

horečnatý, uhličitanový apatit, urátan amónny), kamene z genetických príčin (cystín, xantín, 2,8-

dihydroxyadenin) a liekové kamene. Podľa lokalizácie sa konkrementy delia na nefrolity, 

Životné podmienky a zdravie, 2020 

http://www.zzke.sk/pre-pacientov/ambulancie/ambulancie-zoznam/urologicka-ambulancia/
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ureterolity a cystolity. Zloţenie kameňa je základom pre ďalšie diagnostické a terapeutické 

rozhodnutia. Kamene sa často tvoria zo zmesi látok a sú teda zmiešané. Prognóza rizika pre 

tvorbu kameňov je obzvlášť zaujímavá, pretoţe definuje pravdepodobnosť opakovania alebo 

opätovného rastu a je nevyhnutná pre farmakologické riešenia. Asi 50 % opakujúcich sa príčin 

tvorby kameňa má iba jednu celoţivotnú recidívu. Vysoko opakujúce sa ochorenie sa pozoruje u 

viac ako 10 % pacientov. Druh kameňa a závaţnosť ochorenia určujú nízke alebo vysoké riziko 

recidívy (1). 

Urolitiáza a verejné zdravie 

Močové konkrementy predstavujú záťaţ aj v oblasti verejného zdravia, preto by sa jej 

prevencii mala venovať náleţitá pozornosť. Vyšší príjem vody je všeobecne odsúhlaseným 

odporúčaním na zníţenie pravdepodobnosti vzniku kameňov a opakovaného výskytu kameňa (5). 

Voda je nevyhnutná pre ţivot a podieľa sa prakticky na všetkých funkciách ľudského tela (1). Je 

dôleţitá pri termoregulácii, ako rozpúšťadlo pre biochemické reakcie, pre udrţiavanie 

vaskulárneho objemu a ako transportné médium na dodávanie ţivín v tele a odstraňovanie 

odpadu z tela (2). Deficity v telesnej vode môţu ohroziť zdravie, ak vedú k podstatným 

narušeniam rovnováhy telesnej vody (2). Pacientovi s diagnostikovanou urolitiázou sa vo 

všeobecnosti odporúča, aby udrţiaval vysoký príjem tekutín, aby v priebehu 24 hodín 

vyprodukoval najmenej 2,5 l moču (6). Tvorba močového kameňa sa výrazne zvyšuje, keď sa 

vylučovaný objem moču nachádza pod 1 l/deň. Objemy moču vyššie ako 2 aţ 2,5 l denne môţu 

zabrániť recidíve kameňa u predtým postihnutých pacientov (4). Existuje však kontroverzia, 

pokiaľ ide o vplyv kvality vody na riziko tvorby kameňa. K dispozícii je obmedzený počet štúdií, 

ktoré skúmali vzťah medzi kvalitou vody a tvorbou močových kameňov.  

Mnoţstvo prijatej pitnej vody a urolitiáza 

Narastá počet dôkazov, ktoré podporujú dôleţitosť primeranej hydratácie pri udrţiavaní 

správneho zdravia, najmä s ohľadom na kogníciu, riziko obličkových kameňov a reguláciu 

hmotnosti. Dôkazy sú však do značnej miery asociatívne, chýba im konzistentnosť a počet 

randomizovaných štúdií je obmedzený. Okrem toho existujú veľké medzery vo vedomostiach 

týkajúcich sa výsledkov zdravotného stavu v dôsledku malých zmien stavu hydratácie, vplyvu 

pohlavia a pohlavných hormónov a veku, najmä u starších dospelých a detí. Rovnováha telesnej 

vody závisí od čistého rozdielu medzi prírastkom vody a jej stratou. Proces udrţiavania vodnej 

rovnováhy je opísaný ako hydratácia. Euhydratácia definuje normálne a mierne kolísanie obsahu 

telesnej vody, zatiaľ čo hypohydratácia a hyperhydratácia sa týkajú všeobecného deficitu alebo 

nadmerného mnoţstva telesnej vody nad normálny rozsah. Nakoniec dehydratácia opisuje proces 

straty telesnej vody, zatiaľ čo rehydratácia opisuje proces získavania telesnej vody. Dehydratáciu 

je moţné ďalej klasifikovať na základe spôsobu straty vody a mnoţstva stratených osmolytov 

(elektrolytov) v spojení s vodou. Izoosmotická hypovolémia je strata vody a osmolytov v 

rovnakých pomeroch, ktorá je zvyčajne spôsobená stratami tekutín spôsobenými chladom, 

nadmorskou výškou, diuretikami a sekrečnou hnačkou. Hyperosmotická hypovolémia nastáva, 
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keď je strata vody väčšia ako strata osmolytov, a primárne je výsledkom nedostatočného príjmu 

tekutín na kompenzáciu beţných denných strát tekutín (napr. strata čistej vody dýchaním a 

transkutánnym odparovaním). Hyperosmotická hypovolémia sa zhoršuje s vysokou stratou potu 

(teplé počasie alebo cvičenie) alebo osmotickou hnačkou (3, 4). Normálna denná zmena telesnej 

vody je < 2 % úbytok telesnej hmotnosti (~ 3 % celkovej telesnej vody); hypohydratácia je teda 

klinicky definovaná ako deficit telesnej hmotnosti ≥ 2 % (5). Obličky môţu regulovať osmolalitu 

v plazme v úzkom rozmedzí (± 2 % alebo 280 aţ 290 mOsm/kg) a osmolalita v plazme medzi 

295 a 300 mOsm/kg sa povaţuje za miernu alebo hroziacu hyperosmotickú hypovolémiu, zatiaľ 

čo hodnoty väčšie ako 300 mOsm/kg sa povaţujú za hodnoty otvorenej hyperosmotickej 

hypovolémie. Pokiaľ ide o osmolalitu moču, hodnoty nad 1 000 mOsm/l sa povaţujú za zvýšené 

a môţu byť príznakom hyperosmotickej hypovolémie (6, 7). Nakoniec sa všeobecne akceptovalo, 

ţe euhydratácia predstavuje prvú rannú močovú špecifickú hmotnosť menšiu alebo rovnajúcu sa 

1,020 (7, 8). 

Hydratačný stav sa hodnotí rôznymi spôsobmi v štúdiách na ľuďoch, z ktorých najbeţnejšie 

sú zmeny telesnej hmotnosti, osmolalita plazmy a/alebo moču a USG. Výber metódy hodnotenia 

hydratácie a jej interpretácia závisí od typu dehydratácie; napríklad izoosmotická hypovolémia 

nezvyšuje osmolalitu plazmy alebo séra a USG v dôsledku súčasnej straty soli a vody. Ďalšou 

komplikáciou hodnotenia stavu hydratácie sú mätúce faktory, ako je vek a rozdiely vo funkcii 

obličiek (6, 9, 10). Okrem hodnotenia stavu hydratácie, štúdie skúmajúce účinky hydratácie na 

zdravie často zahŕňajú meranie príjmu tekutín, ktoré sa zvyčajne vykonáva pomocou metód 

posudzovania stravovania, ako sú diétne záznamy, spätné získavanie stravy alebo dotazníky o 

frekvencii stravovania. Úplné hodnotenie výhod a obmedzení týchto metód (napr. ťaţkosti s 

validáciou metódy, problémy pri pouţívaní u detí a starších ľudí s kognitívnymi problémami) sú 

mimo rozsahu súčasného preskúmania, iné však boli podrobne prediskutované. Bolo 

publikovaných niekoľko prehľadov o úlohe hydratácie pri vývoji a progresii choroby, ako aj o 

úlohe hydratácie pri cvičení a fyzickej výkonnosti. K dispozícii je však len málo prehľadov o 

úlohe hydratácie vo všeobecnom zdraví, s výnimkou niekoľkých výsledných oblastí (napr. 

chudnutie, kognitívne funkcie). Posúdenie úlohy hydratácie vo všeobecnom zdraví, ktoré 

dôkladne vyhodnocuje dôkazy týkajúce sa všeobecne predpokladaných výhod hydratácie, nie je k 

dispozícii. Rovnako ako u iných základných látok, odporúčania týkajúce sa príjmu vody sú 

dostupné od rôznych orgánov (napr. Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – EFSA) a vo 

všeobecnosti sa pohybujú od 2 – 2,7 l/deň pre dospelé ţeny a 2,5 – 3,7 l/deň pre dospelých 

muţov (1, 2). Pacientovi s diagnostikovanou urolitiázou sa vo všeobecnosti odporúča, aby 

udrţiaval vysoký príjem tekutín, aby v priebehu 24 hodín vyprodukoval najmenej 2,5 l moču (6). 

Tvorba močového kameňa sa výrazne zvyšuje, keď sa vylučovaný objem moču nachádza pod 1 

l/deň. Objemy moču vyššie ako 2 aţ 2,5 l denne môţu zabrániť recidíve kameňa u predtým 

postihnutých pacientov (4). 
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Kvalita pitnej vody a urolitiáza 

Existuje kontroverzia, pokiaľ ide o vplyv kvality vody na riziko tvorby kameňa. K dispozícii 

je obmedzený počet štúdií, ktoré skúmali vzťah medzi kvalitou vody a tvorbou močových 

kameňov. Stále pretrváva spor o tom, či tvrdosť vody ovplyvňuje tvorbu obličkových kameňov. 

V niekoľkých štúdiách sa nezistila významná korelácia medzi tvrdosťou vody a regionálnym 

výskytom močového kameňa (8). Ďalšia štúdia však uvádza, ţe príjem tvrdej vody zvyšuje 

pravdepodobnosť tvorby kameňa tým, ţe podporuje 50 % zvýšenie koncentrácie vápnika v moči. 

Bellizzi a kol. (9) odporúčali príjem mäkkej vody a nie tvrdej vody, pretoţe súvisí s niţším 

rizikom vzniku obličkových kameňov obsahujúcich vápnik. Coen a kol. (10) uviedli, ţe zvýšenie 

pitia tvrdej vody viedlo k zvýšeniu výskytu kameňa v moči. Tvrdá voda je v podstate voda s 

vysokým obsahom minerálov a je definovaná ako molárny súčet vápnika a horčíka nachádzajúci 

sa vo vode (8). Kaţdý pacient s urolitiázou by mal mať vyhodnotený status podľa znalostí o 

zloţení kameňa. Bez ohľadu na príčinu vzniku kameňov je základom konzervatívnej 

starostlivosti vynútené zvýšenie príjmu tekutín, aby sa dosiahol denný objem moču 2 litre.  

Hyperkalciúria. Vápnik v strave a vode sa neodporúča pre formovanie kameňov s 

nefrolitiázou. Diéty s obsahom vápnika ≥ 1 g/deň (a s nízkym obsahom bielkovín, s nízkym 

obsahom sodíka) by mohli chrániť pred rizikom tvorby kameňa u dospelých, ktorí tvoria 

hyperkalciurické kamene. Mierne obmedzenie soli v strave je uţitočné pri obmedzovaní 

vylučovania vápnika močom, preto môţe byť uţitočné pri primárnej a sekundárnej prevencii 

nefrolitiázy. Niţší príjem bielkovín zniţuje kalciúriu a mohol by byť uţitočný pri prevencii 

kameňov a zachovaní kostnej hmoty. Omega-3 mastné kyseliny a otruby rôzneho pôvodu zniţujú 

kalciúriu, ich vplyv na rizikový profil močového kameňa je však neistý. Športový nápoj 

neovplyvňuje profil rizika vzniku močového kameňa.  

Hyperoxalúria. Strava s nízkym obsahom oxalátu a/alebo príjem vápnika normálny aţ vysoký 

(800 – 1 200 mg/deň pre dospelých) zniţuje vylučovanie oxalátu močom, naopak, strava bohatá 

na oxaláty a/alebo strava s nízkym obsahom vápnika zvyšuje oxalát v moči. Obmedzenie príjmu 

bielkovín môţe zníţiť vylučovanie oxalátu močom, hoci vegetariánska strava môţe viesť k 

zvýšeniu oxalátu v moči. Pridanie otrúb do stravy s nízkym obsahom oxalátu ruší jej účinok na 

zníţenie šťavelanu v moči. Naopak, pridávanie doplnkov ovocia a zeleniny do zmiešanej stravy 

nevyvoláva zvýšené vylučovanie oxalátu močom. Príjem pyridoxínu zniţuje vylučovanie oxalátu.  

Hyperurikosúria. U pacientov s renálnymi vápnikovými kameňmi sa navrhuje zníţenie 

vylučovania kyseliny močovej močom po obmedzení diétnych bielkovín a purínu, aj keď to nie je 

jasne preukázané.  

Hypocitratúria. Podávanie solí alkalických citrátov sa odporúča na prevenciu obličkových 

kameňov hypocitratúriou, hoci táto liečba je obmedzená gastrointestinálnymi vedľajšími 

účinkami a nákladmi. Zvýšený príjem ovocia a zeleniny (s výnimkou tých, ktoré majú vysoký 

obsah oxalátu) zvyšuje vylučovanie citrátu a predstavuje významnú ochranu pred rizikom tvorby 
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kameňa. Citrusy (citróny, pomaranče, grapefruity) a iné neţ citrusové plody (melón) sú 

prírodnými zdrojmi citranu v strave a niekoľko štúdií preukázalo potenciál týchto druhov ovocia 

a/alebo ich štiav pri zvyšovaní hladiny citrátu v moči.  

U pacientov musí dietetické poradenstvo pri prevencii obličkových kameňov brať do úvahy 

niektoré konkrétne aspekty starnutia. Obmedzenie príjmu sodíka v spojení s vyšším príjmom 

draslíka, horčíka a citranu je vhodné, aby sa zníţili rizikové faktory močenia pre tvorbu kameňa, 

ale aby sa zabránilo aj strate kostnej hmoty a výskytu hypertenzie. Musí sa zváţiť príjem a 

zníţená funkcia obličiek u starších pacientov. Strava bohatá na vápnik (1 200 mg/deň) je uţitočná 

na udrţanie kostrovej hmoty a prevenciu obličkových kameňov, hoci vyššia suplementácia by 

mohla znamenať zvýšenie rizika vzniku obličkových kameňov a kardiovaskulárnych ochorení. 

Niţší obsah ţivočíšnych bielkovín v spojení s vyšším príjmom rastlinných výrobkov zniţuje 

zaťaţenie kyselinou a vylučovanie kyseliny močovej nemá u starších pacientov ţiadne konkrétne 

kontraindikácie, aj keď je potrebné zachovať celkový výţivový stav (11). 

  

Záver 

Momentálne máme k dispozícii málo štúdií, ktoré skúmali vzťah medzi kvalitou vody a 

tvorbou obličkových kameňov. Zo štúdia literatúry vyplynulo, ţe dlhodobá konzumácia vody s 

vysokým obsahom solí môţe spôsobiť tvorbu obličkových kameňov (7). Deficity v telesnej vode 

môţu ohroziť naše zdravie, ak vedú k podstatným narušeniam jej rovnováhy (2). Pacientovi s 

diagnostikovanou urolitiázou sa vo všeobecnosti odporúča, aby udrţiaval vysoký príjem tekutín a 

aby v priebehu 24 hodín vyprodukoval najmenej 2,5 l moču (6). Tvorba močového kameňa sa 

výrazne zvyšuje, keď sa vylučovaný objem moču nachádza pod 1 l/deň. Objemy moču vyššie ako 

2 aţ 2,5 l denne môţu zabrániť recidíve kameňa u predtým postihnutých pacientov (4). 

 

Konflikt záujmov 

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

ani žiadnej jeho časti. 
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Vzhľadom na neustále sa rozvíjajúce technológie a zmeny v sociálnom správaní ľudí sa v 

poslednom období vytvára stále viac umelých zdrojov elektromagnetického ţiarenia. V dôsledku 

toho dochádza k zvýšeniu environmentálneho vystavenia človeka elektromagnetickým poliam. 

Kaţdý z nás je vystavený zloţitej zmesi slabých elektrických a magnetických polí doma aj v 

práci, od výroby elektrického napätia a prenosu elektriny cez domáce spotrebiče a priemyselné 

zariadenia aţ po telekomunikácie, vysielače a vysielanie. Vzťah medzi moţným negatívnym 

účinkom vystavenia človeka elektromagnetickému poľu a poškodením zdravia je predmetom 

mnohých epidemiologických štúdií či uţ na bunkovej úrovni alebo pokusoch na zvieratách. V 

priebehu posledného desaťročia sa vo vzťahu k rôznym zdravotným problémom stali predmetom 

skúmania mnohé zdroje elektromagnetického poľa, vrátane elektrických vedení, mikrovlnných 

rúr, počítačových a televíznych obrazoviek, bezpečnostných zariadení, radarov a najnovšie 

mobilných telefónov a ich základných staníc.  

Elektromagnetické pole je statické elektrické pole, statické magnetické pole a časovo 

premenné elektrické pole, magnetické pole a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz 

(1). Elektromagnetické pole vzniká vo frekvenčnom pásme nad desiatky kHz, keď sa elektrické a 

magnetické pole šíri vo forme elektromagnetických vĺn rýchlosťou svetla, ktoré sa môţu odráţať, 

rozptyľovať, absorbovať a polarizovať. Zdrojom elektromagnetického ţiarenia sú generátory s 

nízkou a vysokou frekvenciou a zariadenia, ktoré takýto generátor obsahujú. Za pásmo nízkych 

frekvencií sa povaţuje frekvenčný rozsah 0 Hz – 10 kHz, pásmom vysokých frekvencií 

                                                             
1
Práca podporovaná grantovým projektom KEGA 007/UPJŠ-4/2018; KEGA 008 UPJŠ-4/2020 a vnútornými 

projektami IPEL VVGS-2019-1221 a IPEL VVGS-2019-1383. 
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označujeme frekvenčný rozsah 10 kHz – 300 GHz (2). 

Účinky elektromagnetického ţiarenia na ľudský organizmus 

Priame biofyzikálne účinky elektromagnetického ţiarenia sú účinky, ktoré sú priamo 

spôsobené ľudskému organizmu jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli (1). Medzi 

priame biofyzikálne účinky patria: 

a) Tepelné účinky, ako je prehriatie telesného tkaniva absorpciou energie z 

elektromagnetického poľa v telesnom tkanive (1). Pri takých intenzitách a výkonových hustotách, 

pri ktorých absorpcia energie v organizme spôsobí vzostup teploty (celkový alebo lokálny 

presahujúci termoregulačné schopnosti organizmu), dochádza reprodukovateľne k nepriaznivému 

pôsobeniu na biologický systém. Tepelné účinky závisia v prvom rade od frekvencie, pričom 

platí, ţe s rastúcou frekvenciou sa zvyšujú tepelné účinky na organizmus. Tepelné účinky sú dané 

premenou ţiarenia po absorpcii tkanivami na teplo. Čím je látka vodivejšia, tým rýchlejšie sa 

zohrieva (permitivita a súčiniteľ dielektrických strát sa označuje ako faktor zahriatia). Vysoký 

faktor zahriatia látky má za následok malú hĺbku prieniku mikrovĺn do príslušnej látky, pretoţe 

energia sa mení na teplo uţ v jej vonkajších vrstvách. Účinok vysokofrekvenčného poľa (v 

blízkosti rozhlasových a televíznych vysielačov) sa prejaví zvýšením telesnej teploty. Pri krátkej 

dobe pôsobenia je najvyššia teplota na povrchu tela. V takomto prípade môţu vzniknúť aj 

popáleniny. Pri dlhšej expozícii sa prehrievajú aj vnútorné orgány, môţe dôjsť k ich poškodeniu, 

zároveň stúpa teplota krvi. Nebezpečné je miestne prehriatie, ktoré môţe spôsobiť implantovaný 

kov. Ak intenzita poľa dosiahne hodnotu, pri ktorej uţ nepôsobí termoregulačná schopnosť 

organizmu, potom nastane prehriatie organizmu a smrť. Ak je mnoţstvo takto privádzaného tepla 

väčšie neţ dokáţe organizmus odviesť do okolitého prostredia, môţe dôjsť k tepelnému 

preťaţeniu niektorých orgánov. Orgány zvlášť citlivé na zvýšenie teploty sú očná šošovka, 

mozog a semenníky, čo vyplýva z ich anatomického umiestnenia na povrchu tela a od štruktúry 

cievneho zásobenia (3). 

b) Netepelné účinky, ku ktorým patrí stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov, 

môţu mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie. Stimulácia zmyslových orgánov môţe 

vyvolať aj prechodné symptómy, ako sú závraty alebo klamlivé zrakové vnemy (fosfény), ktoré 

môţu spôsobiť dočasné podráţdenie, alebo inak ovplyvniť duševné schopnosti alebo telesné 

schopnosti zamestnanca, čo následne môţe mať vplyv na bezpečnosť pri práci. Netepelné účinky 

sa dávajú do súvislosti s dlhodobým pôsobením nízkofrekvenčných polí. Vysvetlením ich vzniku 

je elektromagnetická indukcia, ktorou vznikajú v oţiarených tkanivách iónové prúdy. Ich 

vplyvom sa menia biologické vlastnosti bunečných membrán (ich permeabilita), pokojový a 

akčný potenciál (dráţdivosť). Maximum tohto účinku sa prejavuje v centrálnom a autonómnom 

nervovom systéme, v kardiovaskulárnom systéme, vo vylučovacom aparáte tráviaceho traktu a v 

endokrinnej sústave (4). 

c) Končatinový elektrický prúd je prúd v končatinách osoby exponovanej 
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elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom rozsahu od 10 MHz do 110 MHz v dôsledku jej 

kontaktu s predmetom v elektromagnetickom poli alebo prúdenia kapacitných prúdov 

indukovaných v exponovanom tele (1). 

 
 

Obr. 1. Účinky elektromagnetického ţiarenia v jednotlivých frekvenčných rozsahoch. Zdroj: (3)  

 

Nepriame účinky sú účinky spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, 

čo môţe byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia (1). 

Štúdie vplyvu elektromagnetického ţiarenia na zdravie 

V súčasnosti sa lekári stále častejšie stretávajú s rôznymi zdravotnými problémami, ktoré 

majú neidentifikovateľnú príčinu. Z tohto dôvodu je potrebné zohľadňovať expozície tzv. novým 

vplyvom, ku ktorým nepochybne patria aj elektromagnetické polia. Viaceré štúdie a pozorovania, 

ako aj zdravotné záznamy pacientov jasne naznačujú vzájomné interakcie medzi expozíciou 

elektromagnetickému ţiareniu a existujúcimi zdravotnými problémami. V tejto modernej dobe sa 

zavádzajú nové bezdrôtové technológie, ktoré môţu mať vplyv na zdravie a v minulosti pred ich 

zavedením sa len zriedkavo skúmala otázka takzvaných netermických účinkov a moţných 

dlhodobých účinkov expozície nízkym dávkam. 

Existuje podozrenie, ţe podmienky okolitého prostredia sú významným faktorom, ktorý 

negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie a je príčinou vzniku rôznych zdravotných problémov. Pod 

podmienkami prostredia rozumieme zvyšujúce sa vystavenie obyvateľstva elektromagnetickým 

poliam, obzvlášť vystavenie rádiofrekvenčnému ţiareniu z bezdrôtových telefónov, mobilných 

telefónov a základňových staníc pre mobilné telefóny (GSM, GPRS, UMTS, LTE), no najmä zo 

smartfónov, dátových kariet pre notebooky a počítače, bezdrôtových sietí LAN (Wi-Fi), 

bezdrôtových odpočtových meracích systémov zaloţených na komunikácii prostredníctvom 

elektrickej siete. Okrem vystavenia elektromagnetickému poľu a rádiofrekvenčnému ţiareniu, 

dôleţitú úlohu zohráva aj expozícia extrémne nízkej frekvencii elektrických polí a magnetických 

polí vrátane tzv. špinavej elektrickej energie, ktorá vzniká pri poruchách na elektrickom vedení a 

elektronických zdrojoch a podobných zariadeniach (obr. 1). Pre spoločnosť a lekársku komunitu 
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prinášajú tieto domnienky v oblasti ochrany zdravia nové výzvy. 

 

Elektromagnetické ţiarenie a rakovina 

Prvé epidemiologické výskumy zamerané na pôsobenie elektromagnetického ţiarenia 

a výskyt rakoviny začali v roku 1979, keď sa zistili náznaky zvýšených rizík a začala sa nová éra 

skúmania vplyvov elektromagnetického ţiarenia na zdravie. V nasledujúcich rokoch sa 

uskutočnilo veľké mnoţstvo výskumov na dokázanie vzťahu medzi detskou leukémiou a 

extrémne nízkofrekvenčnými magnetickými poľami. Výsledky publikovaných štúdií sa však 

zdali rozporuplné aţ do roku 2000, keď boli vykonané dve súhrnné analýzy (5, 6), ktoré 

vykazovali len málo znakov nekonzistencie a preukázali zvýšenie rizika leukémie so zvyšujúcou 

sa priemernou úrovňou vystavenia nad 0,3 alebo 0,4 μT v porovnaní s vystavením pod 0,1 μT, ale 

bez udania prahovej hodnoty. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) na základe 

týchto zistení klasifikovala extrémne nízkofrekvenčné magnetické polia v roku 2002 ako 

karcinogén skupiny 2B (moţný) (15). Viaceré z výskumov nepriniesli presvedčivé dôkazy, 

nakoľko trvanie expozície bolo príliš krátke. Avšak dve štúdie, medzinárodná štúdia o telefónoch 

uskutočnená v 13 krajinách a švédska štúdia Hardella a kol., zahŕňali v sledovanej vzorke 

významný podiel dlhodobých uţívateľov mobilných telefónov a ich výsledky by sa mohli pouţiť 

na hodnotenie rizika. V roku 2011 IARC klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia 

ako karcinogény skupiny 2B na základe dôkazov z epidemiologických štúdií a pokusov na 

zvieratách (7).  

Identifikovaných bolo niekoľko mechanizmov, ktoré môţu byť zodpovedné za karcinogénne 

účinky rádiofrekvenčného ţiarenia. V dobe, keď sa mobilné telekomunikačné zariadenia 

vyuţívali a boli dostupné iba v obmedzenom mnoţstve, sa realizovalo len niekoľko štúdií v 

blízkosti rádiových vysielačov, radarových staníc, ako aj štúdií zaoberajúcich sa expozíciou v 

pracovnom prostredí. V 90. rokoch, keď sa zaviedlo digitálne mobilné telefonovanie a drasticky 

sa zvýšil počet uţívateľov mobilných telefónov, odporúčalo sa realizovať epidemiologické štúdie 

so zameraním na intrakraniálne nádory. Odvtedy sa vykonalo značné mnoţstvo výskumov 

zameraných na analýzu vplyvu ţiarenia z mobilných telefónov na ľudský organizmus. Najväčšie 

nebezpečenstvo moţných negatívnych vplyvov na zdravie ľudí vychádza zo skutočnosti, ţe 

princíp činnosti mobilných telefónov je zaloţený na vyţarovaní elektromagnetickej energie. 

Tento fakt ešte zvýrazňuje skutočnosť, ţe pri štandardnom telefonovaní je mobilný telefón 

umiestnený v blízkosti hlavy, čo v konečnom dôsledku vedie k prenikaniu väčšiny vyţarovanej 

elektromagnetickej energie do mozgu telefonujúceho. V tejto oblasti bolo realizovaných asi 40 

štúdií, z ktorých väčšina sa zameriavala na nádory mozgu. 

Genotoxické účinky  

Genotoxické účinky pribliţne polovica dostupných štúdií priamo nepotvrdila. Dôvodom 

nezrovnalosti je pravdepodobne závislosť účinkov elektromagnetického ţiarenia od mnoţstva 
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fyzikálnych a biologických parametrov, ktoré sa medzi jednotlivými štúdiami výrazne líšili. V 

ľudských lymfocytoch sa zistila individuálna variabilita chromatínovej odpovede na extrémne 

nízkofrekvenčné polia, čo by mohlo naznačovať výraznejšiu odpoveď v bunkách u ľudí s 

elektromagnetickou hypersenzitivitou (8). 

Rovnaká výskumná skupina Belyaeva a kol. vykonala porovnávacie štúdie genotoxicity s 

bunkami pacientov s elektromagnetickou hypersenzitivitou a bunkami kontrolnej skupiny (9). 

Cieľom ich práce bolo preskúmať reakciu lymfocytov na rádiofrekvenčné ţiarenie z mobilných 

telefónov GSM (915 MHz) a nízkofrekvenčných magnetických polí (50 Hz). Proteín 53BP1, 

ktorý sa podieľa na tvorbe DNA opravných loţísk/fokusov v mieste zlomov dvojreťazcov DNA, 

bol analyzovaný imunofarbením in situ. Vystavenie 915 MHz alebo 50 Hz významne 

kondenzovalo chromatín a inhibovalo tvorbu DNA opravných loţísk/fokusov. Reakcie vyvolané 

elektromagnetickým ţiarením v lymfocytoch od zdravých a hypersenzitívnych jedincov boli 

podobné, ale nie totoţné, čo sa týka stresovej reakcie vyvolanej tepelným šokom. Účinky GSM 

na chromatín a DNA opravných fokusov sa potvrdili v lymfocytoch u elektrosenzitívnych 

pacientov. Aj keď sa preukázala individuálna variabilita, účinky rádiofrekvenčného ţiarenia z 

mobilných telefónov silne záviseli od frekvencie nosiča/frekvenčného kanála. Bez ohľadu na typ 

bunky (ľudské lymfocyty, fibroblasty alebo kmeňové bunky) boli účinky na 905 MHz/GSM 

kanál 74 pre opravu fokusov DNA a chromatín trvalo niţšie v porovnaní s účinkami na frekvencii 

915 MHz/GSM kanál 124. Získané údaje naznačili aj silnejšie účinky vystavenia 

rádiofrekvenčného ţiarenia z UMTS ţiarenia mobilných telefónov na frekvencii 1947,4 MHz. 

Tieto údaje poskytli dôkaz, ţe rôzne frekvenčné kanály rôznych typov mobilných 

komunikačných technológií by sa mali testovať osobitne v provokačných štúdiách u 

elektrosenzitívnych pacientov. Výsledky štúdie naznačujú, ţe v oboch sledovaných skupinách sa 

zistili len menšie rozdiely. V bunkách u elektrohypersenzitívnych jedincov a príslušných 

kontrolných subjektov boli pozorované veľmi podobné účinky nízkofrekvenčného a 

rádiofrekvenčného ţiarenia. Avšak kompenzačné reakcie biologickej štruktúry na komplexnejšej 

úrovni, ako sú reakcie tkanív, orgánov a orgánových systémov, sú pravdepodobne menej účinné 

u osôb s elektrickou hypersenzitivitou, a tak poskytujú bunkovú odpoveď na elektromagnetické 

ţiarenie spojenú so symptómami precitlivenosti (9). 

Neurologické účinky 

V rámci neurologických účinkov sa v experimentálnych podmienkach skúmali funkčné, 

morfologické a biochemické zmeny na úrovni buniek, tkanív a organizmov, ako aj zmeny 

správania. Hodnotila sa súvislosť medzi vystavením elektromagnetickému ţiareniu v domácom a 

pracovnom prostredí a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako aj neurologickými symptómami. 

Výskum ukázal, ţe elektromagnetické polia (rádiofrekvenčné a extrémne nízkofrekvenčné) majú 

škodlivé účinky na mozgové neuróny a fungovanie mozgu (10). Výsledky epidemiologického 

výskumu potvrdzujú aj zvýšené riziko Alzheimerovej choroby a demencie pri vystavení 
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elektromagnetickému ţiareniu v domácom aj pracovnom prostredí.  

Deti sú v dôsledku intenzívneho pouţívania mobilných telefónov potenciálne ohrozenou 

skupinou. Lekári Sahin a kol. vo svojej štúdii z roku 2015 (10) sledovali 8-týţdňové potkany, 

ktoré v tomto veku môţu byť porovnateľné s preadolescenčným obdobím u ľudí. Cieľom ich 

práce bolo preskúmať počet pyramidálnych neurónov v cornu ammonis samca potkana (vo veku 

8 týţdňov, s hmotnosťou 180 – 250 g) po vystavení elektromagnetickému poľu 900 MHz. Štúdie 

sa zúčastnila kontrolná skupina, placebo exponovaná skupina a skupina exponovaná 

elektromagnetickému ţiareniu. Počet sledovaných potkanov v kaţdej skupine bol 6. Potkany z 

exponovanej skupiny boli v expozičnej nádobe vystavené 1 h denne počas 30 dní 

elektromagnetickému poľu 900 MHz. Potkany placebo exponovanej skupiny boli umiestnené v 

expozičnej nádobe po rovnakú dobu, ale neboli vystavené ţiareniu. Potkany z kontrolnej skupiny 

neboli umiestnené do expozičnej nádoby a neboli vystavené elektromagnetickému ţiareniu. Na 

konci experimentu boli všetky zvieratá usmrtené a ich mozgy boli podrobené histopatologickej a 

stereologickej analýze. Počet pyramidálnych neurónov v cornu ammonis bol vyhodnotený na 

rezoch mozgu zafarbených krezylom pomocou techniky počítania optických disektorov. 

Histopatologické pozorovanie ukázalo početné bunky s abnormálnou, čiernou alebo 

tmavomodrou cytoplazmou a zmenšenú morfológiu medzi normálnymi pyramidálnymi 

neurónmi. V porovnaní s ostatnými skupinami boli v sekciách exponovanej skupiny potkanov 

pozorované najväčšie laterálne komory. Stereologické analýzy ukázali, ţe celkový počet 

pyramidálnych neurónov v cornu ammonis u potkanov exponovanej skupiny bol významne niţší 

ako v kontrolnej skupine (p < 0,05) ako aj v placebo exponovanej skupine (p < 0,05). Výsledky 

štúdie naznačujú, ţe strata pyramidálneho neurónu a histopatologické zmeny v cornu ammonis u 

8-týţdňových samcov krýs môţu byť spôsobené expozíciou elektromagnetickému ţiareniu s 

frekvenciou 900 MHz (10). 

Neurodegeneratívne choroby 

Najrozšírenejším neurodegeneratívnym ochorením je Alzheimerova choroba, nasledovaná 

Parkinsonovou chorobou, Huntingtonovou chorobou, amyotrofickou laterálnou sklerózou a 

ďalšími motoneurónovými chorobami. Pri mnohých z týchto chorôb zohrávajú úlohu atypické 

proteínové súbory, mitochondriálna dysfunkcia, programovaná bunková smrť, či genetické 

zmeny. Keďţe niektoré z týchto zmien môţu byť dôsledkom oxidačného stresu, narušenia 

homeostázy vápnika a intracelulárnych signálnych dráh, existuje teoretická moţnosť, ţe 

elektromagnetické ţiarenie by mohlo prispieť k riziku vzniku neurodegeneratívnych ochorení. 

Uskutočnených bolo viac ako 30 epidemiologických štúdií, ktoré skúmali vzťah medzi 

vystavením elektromagnetickým poliam extrémne nízkych frekvencií a neurodegeneratívnymi 

ochoreniami, avšak v tejto oblasti existuje len málo dôkazov o takomto prepojení. 

Elektromagnetické ţiarenie – poruchy plodnosti a reprodukcie 

V súčasnosti je výskyt porúch plodnosti a reprodukcie na vzostupe a je všeobecne uznávaný 
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názor, ţe pouţívanie a najmä nosenie mobilných telefónov, PDA alebo pageru na opasku alebo 

vo vrecku v blízkosti semenníkov má u muţov nepriaznivé účinky na kvalitu spermií, motilitu 

a patológiu, ovplyvňuje počet spermií, ich pohyblivosť, ţivotaschopnosť a štruktúru. Štúdie na 

zvieratách preukázali oxidačné poškodenie a poškodenie DNA, patologické zmeny v 

semenníkoch zvierat, zníţenú pohyblivosť a ţivotaschopnosť spermií a rôzne iné poškodenia. 

Správy o poklese muţskej plodnosti obnovili záujem o hodnotenie environmentálnych a 

pracovných expozícií elektromagnetickým poliam v etiológii ľudskej neplodnosti. Testikulárne 

funkcie sú obzvlášť citlivé na elektromagnetické polia. Cieľom štúdie z roku 2012, ktorú 

uskutočnili Kumar a kol. (11), bolo preskúmať vplyv 10 GHz ţiarenia na reprodukčný systém 

samcov potkanov a rovnako zistiť moţný príčinný faktor tohto účinku expozície. Štúdia sa 

uskutočnila v dvoch skupinách dospelých samcov počas 70 dní: v skupine falošne exponovanej a 

v skupine vystavenej 10 GHz. Doba expozície predstavovala 2 hodiny denne počas 45 dní. 

Bezprostredne po ukončení vystavenia sa zvieratá usmrtili a spermie sa extrahovali z chvosta a 

hlavnej časti semenníkov. Analyzovala sa MDA, melatonín a kreatínkináza. Výsledky 

kreatínkinázy po expozícii elektromagnetickému ţiareniu odhalili zvýšenú hladinu fosforylácie, 

ktorá v spermiách premieňa kreatín na kreatínfosfát. Expozícia elektromagnetickému ţiareniu 

tieţ zníţila hladinu melatonínu a MDA. Výskumníci v tejto štúdii dospeli k záveru, ţe vystavenie 

mikrovlnnému ţiareniu by mohlo nepriaznivo ovplyvniť muţskú plodnosť. Tieto výsledky sú 

znakom škodlivých účinkov radiácie na reprodukčnú sústavu samcov potkanov (11). 

Elektromagnetická hypersenzivita (EHS) 

Elektromagnetická hypersenzitivita je jav, pri ktorom osoby trpiace zdravotnými problémami 

pripisujú tieto príznaky vplyvu elektromagnetických polí vyţarovaných blízkymi technickými 

zariadeniami. Elektromagnetická hypersenzitivita sa študovala vo viacerých, prevaţne 

dotazníkových, prácach v niekoľkých krajinách. Sledovali sa zdravotné problémy pacientov – 

stres, poruchy spánku, únava, bolesti hlavy, ťaţkosti s koncentráciou a ich súvis s 

elektromagnetickým ţiarením. Vo viacerých štúdiách účastníkom pomohlo pri ich úplnom alebo 

čiastočnom zotavení zníţenie alebo vylúčenie elektromagnetických polí z okolia. Redukcia alebo 

eliminácia zdrojov v beţnom prostredí človeka bola hlavným terapeutickým nástrojom pri liečení 

symptómov súvisiacich s elektromagnetickým ţiarením. 

V prieskume, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 v skupine Japoncov s elektromagnetickou 

hypersenzitivitou a viacnásobnou chemickou citlivosťou (n = 75), malo 45 % respondentov 

lekársky diagnostikovanú elektromagnetickú hypersenzivitu a 49 % sa povaţovalo za 

elektromagneticky hypersenzitívnych. Kaţdý druhý respondent mal lekársky diagnostikovanú 

viacnásobnú chemickú citlivosť (49 %) a 27 % pociťovalo viacnásobnú chemickú citlivosť. 

Hlavné príznaky súvisiace s elektromagnetickou hypersenzitivitou boli únava, bolesti hlavy, 

problémy s koncentráciou, poruchy spánku a závraty. Za najčastejšie zdroje týchto problémov sa 

povaţovali základňové stanice, mobilné telefóny iných osôb, počítače, elektrické vedenie, 



364 

 

televízia, vlastný mobilný telefón, verejná doprava, bezdrôtové telefóny, klimatizácia a auto. 

Podozrivými zdrojmi elektromagnetického ţiarenia spôsobujúce vznik elektromagnetickej 

hypersenzitivity boli stanice pre mobilné telefóny, PC, elektrické domáce spotrebiče, lekárske 

vybavenie, mobilné telefóny, elektrické vedenia a indukčné sporáky (12). 

Otázke kauzálnej spojitosti elektromagnetickej hypersenzitivity a expozície 

elektromagnetickým poliam sa venuje pozornosť uţ dlhé roky. Keďţe výskyt bezdrôtových 

telekomunikácií po celom svete sa zvyšuje, zdravotnícki pracovníci čelia výzvam od pacientov, 

ktorí pociťujú príznaky, ktoré môţu byť spojené s vystavením niektorým frekvenciám 

elektromagnetického ţiarenia. Niektorí vedci a klinickí lekári uznávajú fenomén precitlivenosti 

na elektromagnetické ţiarenie, ktorý je výsledkom beţných expozícií, ako sú bezdrôtové systémy 

a elektrické zariadenia v domácnosti alebo na pracovisku, na druhej strane iní naznačujú, ţe 

elektromagnetická precitlivenosť je psychosomatická alebo fiktívna. Rôzne organizácie vrátane 

Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj niektoré štáty skúmajú tento klinický fenomén, aby 

lepšie vysvetlili rastúcu prevalenciu nešpecifických multisystémových symptómov spojených s 

expozíciou elektromagnetickému ţiareniu. Okrem súboru fyziologických ťaţkostí hlásia pacienti 

s diagnózou EHS tieţ váţne spoločenské a osobné problémy, ktoré zhoršujú ich schopnosť 

normálneho fungovania v spoločnosti (13). 

Lekári na základe štúdií posudzujú príčinnú súvislosť medzi expozíciami 

elektromagnetickému ţiareniu. Národné a medzinárodné hodnotenia zdravotných rizík však 

tvrdia, ţe príčinná súvislosť neexistuje, nakoľko provokačné slepé štúdie v kontrolovaných 

podmienkach účinky väčšinou nepreukázali. Tieto kontrolované štúdie však majú závaţné 

nedostatky. K týmto nedostatkom patrí jednorazová expozícia a často zanedbávané efekty po 

expozícii, krátkodobé trvanie expozície, predstieraná expozícia často za podmienok, ktoré mohli 

vyvolať excitáciu u citlivých jedincov, časový rámec a nedbalé podmienky časového výskytu 

symptómov a ich vymiznutia, účasť osôb s príznakmi elektromagnetickej hypersenzitivity bez 

medicínskeho posudku.  

 

Záver 

Ţijeme v dobe technických vynálezov, ktoré sa stávajú súčasťou nášho denného ţivota. 24 

hodín denne sme vystavení pôsobeniu rôznych faktorov v pracovnom aj ţivotnom prostredí. 

V účinkoch niektorých faktorov prevláda nejednotný názor. V našom príspevku sme sa zamerali 

na doteraz publikované účinky elektromagnetických polí. Biologické účinky sú merateľné 

reakcie na nejaký podnet alebo na zmenu ţivotného prostredia. Nie všetky zmeny sú škodlivé pre 

naše zdravie. Telo má sofistikované mechanizmy na prispôsobenie sa mnohým a rôznorodým 

vplyvom, s ktorými sa stretávame v našom prostredí. Prebiehajúca zmena je beţnou súčasťou 

nášho ţivota. Telo samozrejme nemá adekvátne kompenzačné mechanizmy pre všetky biologické 

účinky. Zmeny, ktoré sú nezvratné a stresujú systém dlhý čas, môţu predstavovať zdravotné 
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riziko. Neţiaduce účinky na zdravie spôsobujú zistiteľné poškodenie zdravia vystavenej osoby 

alebo jej potomstva; biologický účinok na druhej strane môţe alebo nemusí mať nepriaznivý 

účinok na zdravie. 

Je nesporné, ţe elektromagnetické polia nad určitými úrovňami môţu vyvolať biologické 

účinky. Pokusy so zdravými dobrovoľníkmi naznačujú, ţe krátkodobá expozícia na úrovniach 

prítomných v ţivotnom prostredí alebo v domácnosti nespôsobuje ţiadne zjavné škodlivé účinky. 

Expozície nízkym frekvenciám, ktoré by mohli byť škodlivé, sú limitované vnútroštátnymi a 

medzinárodnými usmerneniami. Súčasná diskusia sa sústreďuje na to, či dlhodobá nízka úroveň 

expozície môţe vyvolať biologické reakcie a ovplyvniť zdravie ľudí. 

V oblasti biologických účinkov a lekárskych aplikácií neionizujúceho ţiarenia bolo za 

posledných 30 rokov publikovaných pribliţne 25 000 článkov. Napriek pocitu niektorých ľudí, ţe 

je potrebné vykonávať viac výskumu, vedecké poznatky v tejto oblasti sú v súčasnosti rozsiahle. 

Na základe hĺbkového preskúmania vedeckej literatúry dospela WHO k záveru, ţe súčasné 

dôkazy nepotvrdzujú existenciu akýchkoľvek zdravotných následkov vyplývajúcich z vystavenia 

elektromagnetickým poliam s nízkou úrovňou. Existujú však určité medzery v poznatkoch o 

biologických účinkoch a je potrebné ich ďalej skúmať. 

 

Konflikt záujmov 

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

ani žiadnej jeho časti. 
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V poslední době se dostávají do popředí dva nové typy zdrojů hluku. Jde o vozidla 

s elektrickým pohonem – elektromobily a bezpilotní letadla tzv. drony. Vzhledem 

k očekávanému prudkému rozvoji obou zmíněných kategorií mobilních prostředků vyvstává 

otázka jejich skutečné hlukové emise a následné nutnosti regulace jejich hlukových imisí 

v obydlených oblastech. 

Elektromobily 

Elektromobilita se stala mantrou jak politiků, tak aktivistů, jako jeden z rozhodujících 

prvků boje proti změnám klimatu. Do elektromobility jsou vkládána velká očekávání ohledně 

jejího přínosu ke zlepšení životního prostředí a snížení dalších negativních vlivů na zdraví, 

včetně hluku. Avšak z informací publikovaných v oficiálních dokumentech plyne, že sázka na 

elektromobilitu, alespoň z hlediska jejich přínosu k omezení hluku v životním prostředí, není 

tak jednoznačná. Na tomto místě uvedeme informace vycházející z dokumentu Evropské 

agentury pro životní prostředí obsažené ve zprávě Environmental Noise in Europe – 2020 (1): 

Akustický přínos elektromobilů se nejvíce projevuje při nízkých rychlostech přibližně 

v rozmezí 10 – 25 km/h, kdy o hlukové emisi vozidla rozhoduje hluk pohonu. Při vyšších 

rychlostech však již dominuje hluk generovaný stykem pneumatiky s povrchem vozovky. 

Takže při rychlostech 25 – 30 km/h již není žádný významný rozdíl mezi hlukem 

elektromobilu a vozidla s konvenčním spalovacím motorem. Konkrétně, při 50 km/h je rozdíl 

vzhledem ke konvenčním vozidlům cca 1 dB, což lidské ucho stěží postřehne. Lze tedy 

očekávat, že vliv elektromobilů bude mít z hlediska snížení hlukové zátěže určitý význam 

v městských oblastech, kde je nízká rychlost a obvykle i stacionární doprava, zatímco na 

hlavních silnicích a dálnicích bude zanedbatelný. 

Snížení hluku zavedením elektromobilů při nízkých rychlostech je však do jisté míry 

kompenzováno povinností vybavit elektromobily a hybridní vozidla do rychlosti 20 km/h 

dodatečným umělým zdrojem hluku (Nařízení EU č. 540/2014), a to nejen kvůli slepým nebo 

zrakově postiženým, ale i z hlediska obecné bezpečnosti chodců i cyklistů. Problémem je, že 

dosud nevíme, jak se tento dodatečný zdroj bude projevovat (intenzita, spektrum, míra 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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rušení). V této věci dosud neexistuje jednotný přístup (např. evropská nebo mezinárodní 

technická norma) a řešení je zatím ponecháno na jednotlivých výrobcích. 

I když je snížení hluku jednotlivých vozidel pro omezení hluku ze silniční dopravy 

důležitým faktorem, pro celkový efekt ovlivňující hlukové imise bude významný i poměr 

elektromobilů v dopravním proudu. Z dřívějších německých údajů plyne, že při náhradě cca 

2 % osobních vozidel za elektromobily do roku 2020 (tj. za 1 milion konvenčních vozidel) 

bylo možné očekávat snížení hluku při 30 km/h pouze o cca 0,1 dB. Při teoretické 100 % 

náhradě konvenčních vozidel za elektromobily lze očekávat snížení hluku o 2,5 dB při 

rychlosti 20 km/h a o 0,6 dB při rychlosti 30 km/h. 

Z výše uvedeného plyne, že očekávaný celkový přínos přechodu na elektromobilitu ke 

snížení hlukové zátěže obyvatel v okolí pozemních komunikací je v blízké budoucnosti 

značně omezený. 

Bezpilotní letadla 

Bezpilotní letadla (UAV – Unmanned Aerial Vehicle, resp. UAS – Unmanned Aerial 

Systems), zvaná též drony, zažívají prudký nárůst v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. 

Mezi UAV lze zařadit modely letadel, multikoptéry a speciální konstrukce. Jejich použití 

je možné v řadě leteckých činností, kterými jsou zejména obchodní letecká doprava (doprava 

cestujících a nákladu), rekreační a sportovní létání a letecké práce. 

V případě obchodní letecké dopravy není v současné době přeprava osob a nákladů na 

základě platných právních předpisů v ČR umožněna. Tato situace se však může brzy změnit, 

protože jsou reálné úvahy, že zejména s nástupem elektromobility v oblasti tzv. malého 

letectví (přeprava do 9 osob resp. ekvivalentní hmotnosti nákladu) dojde již kolem roku 2025 

k zavádění autonomních létajících prostředků v rámci tzv. Urban Air Mobility (2). Znamená 

to nový zdroj hluku v městských oblastech a, i když elektromotory jsou mnohem tišší než 

spalovací motory, jejich hlučnost není nulová. 

Zatím největší uplatnění UAV, zejména lehčích typů, je v oblasti rekreačního a 

sportovního létání. Ty se dají pořídit za velmi přijatelnou cenu, dokonce i jako hračky pro 

děti. Jejich vrtule jsou poháněny relativně malými elektromotory, takže jejich hlučnost není 

vysoká, přesto však může být zdrojem nepříjemného obtěžování. Navíc se zde objevuje 

problém narušování soukromí nezúčastněných osob. 

V současné době se jako největší problém ukazuje stále rozsáhlejší použití UAV při 

profesionálních leteckých pracích. Jde především o snímkování, kontrolu např. liniových 

staveb, vedení a produktovodů, hlídkování a pozorování (např. pro účely Policie ČR) atd., 

včetně pilotního výcviku. Jde o UAV větších rozměrů s rozpětím v řádu metrů vybavených 

spalovacím motorem, který je významným zdrojem hluku. Použití UAV pro vojenské účely je 

jinou kapitolou. 

Provoz UAV/UAS je jednoznačně leteckým provozem a jako takový je v ČR usměrňován 

a regulován zákonem č. 49/1977 Sb. o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcím předpisem, kterým je Letecký předpis L2, Pravidla létání, zejména jeho 

Doplněk X stanovující povinnosti uživatelů UAV/UAS. 
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Na mezinárodním poli se pak regulací UAV/UAS zabývá nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (3) a nejnověji nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2019/945 (4), se kterým je nutné sladit národní legislativy do poloviny roku 2020. 

Dotčeným správním úřadem pro veškerý letecký provoz včetně UAV/UAS je v ČR Úřad 

pro civilní letectví (ÚCL). Od roku 2020 bude možné provozovat UAV/UAS jen na základě 

registrace resp. certifikace ÚCL, a to i těch nejmenších typů. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví obyvatel před hlukem musí i veškerý letecký provoz 

včetně UAV/UAS splňovat požadavky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. (5), zejména 

nepřekračovat imisní hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (6). 

K tomu je však třeba zajistit, aby výrobci UAV/UAS udávali v technických specifikacích 

výrobku údaje o jejich hlukové emisi, aby bylo možné vypracovávat preventivní výpočtové 

akustické studie jejich nasazení (provozu). Dále pak dopracovat metodiky měření jejich hluku 

v terénu. Stávající platná metodika měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (7) je 

použitelná především pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu na letištích a v jejich 

okolí, nikoli pro měření hluku UAV/UAS při jejich nasazení, zejména při leteckých pracích, 

zalétávání nebo pilotní výuce.  

V případě, že orgány ochrany veřejného zdraví zjistí překračování hygienických limitů 

hluku z provozu UAV/UAS může ÚCL na základě svých zákonných pravomocí omezit nebo 

zakázat leteckou činnost v území z důvodu ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Epidemiologické studie se celosvětově zabývají škodlivostí vlivů znečištění ţivotního 

prostředí a ţivotního stylu. V roce 2025 bude přibliţně jedna třetina obyvatel Evropy starší 60 

let (1), coţ bude mít obrovský vliv na ţivot v evropské společnosti. Zdravé stárnutí je 

povaţováno za „zkvalitňování fyzického, sociálního a duševního zdraví s cílem umožnit 

starším lidem aktivně se účastnit společenského života a vést kvalitní a nezávislý život“. 

Za současné situace demografického vývoje, tj. stárnutí populace, vyvstávají 

v dlouhodobém horizontu otázky, do jaké míry je moţno ovlivnit zdravotní stav a kvalitu 

ţivota ve vyšším věku vlastním přičiněním a do jaké míry jsou rozdíly zdravotního stavu dány 

kvalitou ţivotního prostředí a dalšími neovlivnitelnými faktory.  

Tyto otázky vedly k navázání spolupráce čtyř výzkumných pracovišť tří institucí v rámci 

ČR ke zpracování projektu HAIE – Healthy Aging in Industrial Environment (Zdravé stárnutí 

v průmyslovém prostředí). 

Projekt HAIE (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) s realizací v letech 2018 – 2022 (1. 

2. 2018 – 30. 11. 2022) byl schválen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy jako projekt excelentního 

výzkumu). Do projektu jsou zapojena čtyři vědecká pracoviště – Centrum epidemiologického 

výzkumu (CEV), Lékařská fakulta, Ostravská univerzita – hlavní řešitel projektu; Centrum 

diagnostiky lidského pohybu (CDLP), Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita; Ústav 

                                                             
1
Tato práce vznikla v rámci projektu „Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2020 
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experimentální medicíny (ÚEM), Akademie věd ČR, v. v. i.; Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství, v. v. i. (VÚVeL). 

Cílem projektu HAIE je hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů ţivotního 

prostředí a ţivotního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu 

(Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj) a návazně stanovit faktory podporující 

zdravé stárnutí této populace. 

Výzkumné programy projektu HAIE 

Projekt HAIE je tvořen čtyřmi samostatnými programy, které jsou ale provázány společně 

sdílenými kohortami a analýzami jejich biologického materiálu, naměřenými hodnotami 

kvality ovzduší a personálního monitoringu, informacemi společných dotazníků nebo jejich 

částí. Struktura projektu je znázorněna v diagramu na obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Schéma projektu HAIE, popis kohort a zapojení výzkumných pracovišť v rámci jednotlivých programů 
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Program 1  

Hlavním řešitelem celého projektu a zároveň řešitelem Programu 1, epidemiologická 

studie nemocnosti (kohortová prospektivní a ambispektivní studie) a socioekonomická studie, 

je Centrum epidemiologického výzkumu – Lékařská fakulta Ostravské univerzity (CEV). 

Cílem Programu 1 je hledání vztahů mezi expozicemi vnějším faktorům prostředí a 

biologickými účinky ve studii rizika nemocnosti ţen ve věku 20 – 40 let a jejich dětí (N = 

1 000 + 1 000), ve studii vlivu ţivotního stylu na riziko vzniku nemoci u dospělé populace 

středního věku (35 – 65 let) (N = 4 000), ve studii dospělých sportovců (běţců) (N = 1 500) 

v průmyslové aglomeraci a mimo ni na základě kohort zaloţených pro dlouhodobé sledování 

vývoje zdravotního stavu. Dalším cílem Programu 1 je hodnocení vnímání rizikových faktorů 

prostředí a faktorů ţivotního stylu ve vztahu ke zdraví a zvláště zdravému stárnutí/stáří a 

analyzovat faktory, které ovlivňují délku ţivota proţitého ve zdraví, studie s pracovním 

názvem socio-ekonomická (SES studie). 

Program 2 

Řešitelem Programu 2 – studie molekulárně-epidemiologická je Ústav experimentální 

medicíny AVČR, v. v. i., Praha (ÚEM). 

Cílem Programu 2 je studium vlivu ovzduší na genetický materiál exponované populace 

analýzou metabolitů znečišťujících látek v moči, kontaminantů v plasmě, metabolomiky, 

antioxidační aktivity a imunity a kontaminantů v mateřském mléce a dietě. V rámci Programu 

2 budou analyzovány vzorky tří z výše uvedených kohort – matky a děti (studie novorozenci) 

(N = 200 + 200), studie reprotoxicity (stráţníci) (N = 280) a studie běţci (N = 400). Zároveň s 

biologickým materiálem budou odebírány vzorky ovzduší nebo prováděn personální 

monitoring. Budou hodnoceny biomarkery genetického a oxidačního poškození ve znečištěné 

vs. kontrolní oblasti. Ve studii reprotoxicity bude navíc analyzován vztah ţivotního prostředí 

a stylu k fragmentaci DNA ve spermiích. 

Program 3 

Obsahem Programu 3 je studie reprotoxicity, jejímţ řešitelem je Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, v. v. i., Brno. 

Cílem studie je studium vlivu ovzduší na kvalitu spermií. Studie bude provedena na 2 

skupinách celkem 200 dobrovolníků, nekuřáků (městští stráţníci) z Ostravy a Českých 

Budějovic. Vzorky krve a moče (280 vzorků) budou analyzovány v rámci Programu 2. 

Expozice bude charakterizována koncentracemi PM2,5 a PAU z personálních monitorů. Ve 

studii budou analyzovány funkční a morfologické parametry kvality spermií a metylace DNA 

ve spermiích. 

Program 4 

Dalším výzkumným pracovištěm Ostravské univerzity zapojeným do projektu je CDLP, 

PdF OU, řešitel studie pohybové aktivity. 

Program 4 je zaměřen na studium vlivu znečištěného ovzduší na organismus sportovců, 

zejména incidenci běţeckých zranění na kohortě 1 500 běţců (750 osob z Moravskoslezského 



373 

 

kraje, 750 osob z Jihočeského kraje) a studium pohybových aktivit. V rámci Programu 2 

budou analyzovány vzorky (400) biologických odběrů – viz výše. V kohortě běţců budou 

realizována tato vyšetření: TK, variabilita srdeční frekvence, duální rentgenová 

absorpciometrie, bioelektrická impedance, kinematická a kinetická analýza běhu, 

elektromyografie, zátěţový test na běhacím páse, magnetická rezonance, psychologické 

vyšetření. 

Získávání informací z dotazníkových šetření 

V přípravné fázi, v první etapě projektu HAIE, bylo při workshopech výzkumných týmů 

zjištěno, ţe je celkem připraveno 9 dílčích dotazníkových šetření zaměřených cíleně 

k doplnění dat kaţdé studie v Programech (tab. 1).  

 
Tab. 1. Přehled jednotlivých dotazníků a programů, v nichţ jsou vyuţívány 

Poř. č. Název dotazníku Kdo využívá (program č. – název) 

1 Univerzální – SES 1 – dospělí ve středním věku 

 matky (studie matky + novorozenci) 

2 – molekulárně-epidemiologická studie 

4 – studie pohybové aktivity 

2 Lékařský dotazník (porodnice) 1 – matky (studie matky + novorozenci) 

2 – molekulárně-epidemiologická studie 

3 Dotazník pediatrický 1 – novorozenci (studie matky + novorozenci) 

4 Mateřský dotazník 1 – matky (studie matky + novorozenci) 

2 – molekulárně-epidemiologická studie 

5 Běţci, běţkyně 2 – molekulárně-epidemiologická studie  

3 – studie reprotoxicity 

4 – studie pohybové aktivity 

6 Stráţníci 2 – molekulárně-epidemiologická studie 

3 - studie reprotoxicity 

7 Dotazník studie reprotoxicity 3 - studie reprotoxicity 

8 Dotazník psychologický 4 – studie pohybové aktivity 

9 Dotazník pohybová aktivita 4 – studie pohybové aktivity 

10 Identifikační údaje, jedinečný kód 1 – 4 – všechny programy 

 

Z průběhu prvních setkání řešitelů jednotlivých programů bylo zjištěno, ţe kaţdý z dílčích 

dotazníků opakuje dotazy týkající se základních demografických údajů. Navíc s blíţícím se 

termínem účinnosti evropského nařízení na ochranu osobních údajů GDPR bylo dohodnuto, 

ţe osobní údaje budou zjišťovány jednotně pro všechny sub-studie, uchovávány v přísnějším 

reţimu a budou propojeny s identifikačním kódem, pod nímţ budou uchovávána veškerá další 

data – z dotazníků, vzorků, výsledků vyšetření atd. (tab. 1, poř. č. 10).  

Zaměření jednotlivých dotazníků dílčích studií 

Rozdílné zaměření dílčích dotazníků bylo dáno potřebou získávání doplňujících informací 

k objektivním výsledkům analýz měřených hodnot. Zacílení studií se vzájemně liší, liší se 

tedy i dotazníky, které byly připraveny pro jednotlivé studie.  

V původním záměru projektu HAIE byla součástí Programu 1 socioekonomická studie 

(SES studie) na vybraném souboru zahnízděném v kohortové studii, jejímţ cílem mělo být 

hlavně zjištění faktorů ţivotního stylu, laického vnímání rizik a zároveň uvědomění si 
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moţností jejich redukce vlastním přičiněním. Analýza byla zaměřena především na zjištění 

úrovně informovanosti populace v různých oblastech ohroţujících zdraví a připravenost 

a vstřícnost obyvatelstva k přijetí opatření k omezení zdravotních rizik. Socioekonomická 

studie je zaměřena na zjištění vnímání rizikových faktorů prostředí v nejširším slova smyslu 

(ţivotní prostředí, socioekonomické podmínky, sociální vs. individuální faktory) a faktorů 

ţivotního stylu ve vztahu ke zdraví a zvláště zdravému stárnutí/stáří. 

Lékařský dotazník (porodnice) – (tab. 1, poř. č. 2) je specificky zaměřen na klinické 

rizikové faktory současného těhotenství, průběh porodu, ev. komplikace a medikace, základní 

údaje o novorozenci, abnormální znaky nebo vrozené vývojové vady a informaci o pediatrovi, 

který převezme péči o novorozence.  

Dotazník pediatrický (tab. 1, poř. č. 3) bude vyplňován ve věku 2 – let dítěte ze souboru 

matky+novorozenci. Je zaměřen na informace o očkování, výsledky skríningu, informace o 

kojení a fyziologických parametrech růstu dítěte, výsledky preventivních prohlídek, 

informace o vrozených vadách, chronických a alergických onemocněních, onemocnění a 

úrazy dítěte dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10.  

Mateřský dotazník (tab. 1, poř. č. 4) je vyplňován matkami ze studie matky+novorozenci 

a zjišťuje informace o celoţivotní expozici matky od jejího početí do porodu dítěte ze studie 

z hlediska rizika expozice celé řadě chemických látek v místě bydliště, zaměstnání, a dále 

expozice z kouření, konzumace alkoholických nápojů, stresové zátěţe a jiných rizikových a 

návykových látek. Expozice matky je členěna do 3 období – prenatální (od početí do 

narození), ţivot (do začátku aktuálního těhotenství) a těhotenství. Dotazník dále řeší osobní a 

rodinnou anamnézu matky a její výţivové zvyklosti. 

Dotazník pro sportovce – běţci, běţkyně (tab. 1, poř. č. 5) je stejného zaměření a obsahu 

jako Mateřský dotazník, pouze členění expozice se liší. Na rozdíl od Mateřského dotazníku 

rozlišuje 2 období – prenatální (od početí do narození) a ţivot (od narození do odběru 

biologického materiálu ve studii) a navíc informace o historii krátkodobé expozice v průběhu 

personálního monitoringu. 

Stráţníci (tab. 1, poř. č. 6) budou vyplňovat podobný dotazník jako v běţci, běţkyně, ve 

stejném členění. Navíc jsou zjišťovány reprodukční údaje – ty byly vloţeny z původního 

Dotazníku studie reprotoxicity jako jedna z částí upraveného dotazníku stráţníci. Po dohodě 

s řešiteli ostatních programů, stráţníci nebudou vyplňovat Dotazník SES (tab. 1, poř. č. 1) 

z důvodu jiţ tak zatěţujícího odběru biologického materiálu a z důvodu malého počtu 

účastníků studie reprotoxicity.  

Původní Dotazník studie reprotoxicity (tab. 1, poř. č. 7) se stal součástí dotazníku stráţníci 

– viz výše. V rámci zjišťování reprodukčních údajů je zaměřen na rodinný stav, problematiku 

otcovství, problémy partnerky s otěhotněním, informace o pohlavním aparátu muţe, 

pouţívané antikoncepci, četnosti ejakulací, event. výsledky analýzy semene.  

Program 4 pouţívá kromě výše uvedeného expozičního dotazníku běţci, běţkyně další 

dva dotazníky – dotazník psychologický a dotazník pohybové aktivity. 
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Dotazník psychologický (tab. 1, poř. č. 8) je zaměřen na protektivní psychické faktory 

(ego rezilience, optimismus, obecná sebe-účinnost, sociální podpora, seberegulace, 

sebehodnocení, svědomitost) a rizikové psychické faktory (vnímání stresu, deprese, 

neuroticismus, stresovaná osobnost, úzkost, somatosenzorické zveličování) a chování spojené 

se zdravím (pohybová aktivita, sedentární chování, spánek). Část otázek psychologického 

dotazníku bylo převzato do univerzálního Dotazníku SES a data budou vyuţívána oběma 

programy. 

Dotazník pohybové aktivity (tab. 1, poř. č. 9) zjišťuje informace o výdajích spojených 

s pohybovou aktivitou probandů, jejich motivační připravenost, způsob dopravy, pohybovou 

(ne)aktivitu a historii běhání (sedavost, pohybová aktivita, sporty, historie běhání), faktory 

související s pohybovou aktivitou (motivace, fyzické sebepojetí, excercise identity, sociální 

podpora ke cvičení, seberegulace a sebe-účinnost ke cvičení a bariéry sebe-účinnosti ke 

cvičení). 

SES dotazník univerzální 

Z výčtu dotazníků připravených v jednotlivých programech a dílčích studiích projektu 

HAIE je zřejmé, ţe není plně a unifikovaně pokryta vstupní informace, která by poskytla 

kvalitní základ pro longitudinální sledování probandů projektu HAIE a sledování proměny 

zdravotního stavu, rizikového chování a přístupu ke zdraví v dlouhodobém horizontu. Proto 

byla na začátku projektu schválena při úvodních workshopech navrţená změna, aby kromě 

dílčích dotazníků jednotlivých studií, byl rozšířen SES dotazník původně určený pro sub-

soubor dílčí studie a zaměřený na vnímání rizik ve vazbě na reálné rizikové chování a 

socioekonomické faktory, které je ovlivňují, a ten pouţit ve všech programech projektu, a tím 

poskytl srovnatelná data mezi jednotlivými podprogramy. 

Tento dotazník prošel mnoha úpravami v rámci připomínkování ze strany všech řešitelů a 

v konečné podobě se maximálně vyhýbá duplicitnímu zjišťování informací mezi dotazníky, 

ale zároveň umoţňuje samostatné vyuţití. Dotazník SES se skládá z 5 oblastí: všeobecná část 

(základní demografické údaje, podmínky bydlení, vzdělání a pracovní aktivita/podmínky, 

ekonomická situace rodiny), vnímání rizik (vnímání závaţnosti různých rizik zdravotních, 

environmentálních, rizikového chování, sledování a zdroje informací, vnímání determinant 

zdraví), zdravotní stav (subjektivní hodnocení zdravotního stavu a fyzické kondice, přístup ke 

zlepšení, osobní a rodinná anamnéza, účast na preventivních prohlídkách, úrazy), ţivotní styl 

(volnočasové aktivity, kvalita spánku, rizikové chování, stravovací návyky), well-being 

(subjektivní hodnocení kvality ţivota, zdravotní a psychická omezení limitující kvalitu ţivota, 

kvalita sociálních kontaktů, sebereflexe).  

Socioekonomický dotazník byl vytvořen výběrem/modifikací otázek standardizovaných 

dotazníků pouţitých ve významných studiích – CESAR (Risk percepce) (2 – 4), EHIS 

(European Health Interview Survey) Evropské výběrové šetření o zdraví (5), ELSA (English 

Longitudinal Study of Ageing) (6 – 11), GHQ-30 – Deprese (4-poloţková škála) (12), HELEN 

(Health, Life Style and Environment) – Zdravotní stav obyvatelstva v rámci Systému 

monitorování MZ ČR (13, 14), LTEQ Physical Activity (pohybová aktivita) (15, 16), PSS 

Perceived Stress (vnímání stresu) (17), SDRS5 (social desirability) (18, 19), SES (20 – 22), 
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SF12 (23), S-IPIP Conscientiousness (svědomitost) (24), SWLS (25), UZPI_SZU (26). 

Dotazník bude vyplňován elektronicky prostřednictvím webového rozhraní. 

Dotazník bude analyzován vzhledem k rozdílům mezi znečištěnou a kontrolní oblastí a 

dále budou hledány determinanty, které z hlediska SES, osobnostních charakteristik a vnímání 

rizik ovlivňují zdravotní stav i přístup k udrţení kvalitního zdraví do pozdního věku. 

Celý projekt bude dále analyzovat asociace spojující expozice environmentálním 

faktorům, expozice individuálním faktorům a účinky zvýšené pohybové aktivity na změny na 

molekulární úrovni, změny v nemocnosti, úrovni kvality ţivota, a jejich význam v procesu 

stárnutí. 

 

Konflikt zájmů 

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

příspěvku ani žádné jeho části. 
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Negatívny vplyv pitnej vody s nízkou mineralizáciou a s nedostatočným obsahom Ca a Mg na 

výskyt/úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia (CVD) je známy od polovice 20. storočia. 

Významný americký vedec Schroeder formuloval presvedčivý výrok mäkká voda – tvrdé 

cievy/tvrdá voda – mäkké cievy. V priebehu posledných 20 až 30 rokov boli publikované stovky 

vedeckých prác o vplyve tvrdosti pitnej vody (nízke, nedostatočné množstvo Ca a Mg v pitnej 

vode) na CVD. V poslednom období boli publikované celosvetovo viaceré výskumné práce, ktoré 

poukazujú na spojitosť medzi zvýšeným výskytom/úmrtnosťou na onkologické ochorenia (OD) a 

nedostatočným obsahom Ca a Mg v pitnej vode (Japonsko, Taiwan, USA a Slovenská republika). 

Na základe výsledkov projektu GEOHEALTH sa potvrdilo, že pitné vody s nízkym obsahom 

Ca a Mg zvyšujú úmrtnosť aj na choroby tráviaceho traktu (GS), respiračného systému (RS), ako 

aj endokrinného systému (diabetes). 

Vápnik a horčík sú dôležité esenciálne makroprvky. Sú to intracelulárne katióny, ktoré sa 

významne podieľajú na mnohých základných enzymatických procesoch. Vápnik a horčík sú 

potrebné pre ľudský organizmus v primeranej hladine ich obsahu. Napríklad výsledky projektu 

GEOHEALTH dokázali, že pri deficite obsahu Mg (< 25 mg.l
-1

) a Ca (< 40 mg.l
-1

) v pitných 

vodách je priemerná dĺžka života obyvateľov Slovenskej republiky kratšia o približne 4 – 5 rokov 

a relatívna úmrtnosť na CVD, OD, GS a RS je o 20 – 80 % vyššia. 

Na základe výsledkov dvoch predchádzajúcich LIFE projektov GEOHEALTH a LIFE FOR 

KRUPINA bol zostavený nový projekt LIFE – WATER and HEALTH, ktorý sa od septembra 

2018 rieši na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Základná charakteristika projektu 

Názov projektu: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky 

prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd 

Lokalizácia projektu: stredné Slovensko 

Rozpočet: celkový 948 275 EUR, príspevok EÚ 566 950 EUR 

Doba riešenia: 01. 09. 2018 – 31. 12. 2022 

Riešiteľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

                                                
1
Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE a príspevkom MŽP SR (LIFE 17 ENV/SK/000036). 
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Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 

Cieľ projektu 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky na 

základe zlepšenia kvality pitnej vody pomocou rekarbonizácie. Rekarbonizácia pitnej vody sa 

bude realizovať v dvoch obciach na dvoch vodných zdrojoch pitnej vody používaných pre 

hromadné zásobovanie obyvateľov. 

Hlavné riešené aktivity 

 Riziková analýza. Pomocou rizikovej analýzy sa určí obsah Ca, Mg a tvrdosti vody optimálny 

pre ľudské zdravie. 

 Výber dvoch vodných zdrojov na rekarbonizáciu. Vyberú sa dva vodné zdroje. Jeden vodný 

zdroj pre zásobovanie minimálne 250 obyvateľov a druhý vodný zdroj pre zásobovanie 

minimálne 2 500 obyvateľov. 

 Laboratórne testy. V rámci laboratórnych testov budú realizované technologické skúšky 

vylúhovania karbonatických hornín, na základe ktorých sa vyberú najvhodnejšie horniny na 

rekarbonizáciu vody. 

 Biomonitoring. V rámci biomonitoringu sa bude merať pružnosť ciev obyvateľov v troch 

obciach. V jednej obci s tvrdou vodou a v dvoch obciach s mäkkou vodou, v ktorých sa bude 

rekarbonizovať pitná voda. 

 Konštrukcia prototypov. V rámci tejto aktivity sa vyrobia dva fluidné reaktory pre 

rekarbonizáciu vody. 

 Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka bude trvať 

minimálne 12 mesiacov. 

 Inštalácia dvoch prototypov do trvalej prevádzky. Trvalá prevádzka musí trvať minimálne 

deväť mesiacov pred skončením projektu. 

 Monitorovanie obsahu Ca a Mg v dvoch rekarbonizovaných vodných zdrojoch. 

 Monitorovanie vplyvu rekarbonizovanej vody na pružnosť ciev obyvateľov. V dvoch obciach 

s rekarbonizovanou pitnou vodou sa realizuje trikrát po začatí rekarbonizácie vody meranie 

pružnosti ciev vždy po šiestich mesiacoch. 

 

Záver 

Existuje nespočetné veľa prípadov, keď pitná voda s nízkym (deficitným) obsahom Ca a Mg 

má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí, ktorí ju pravidelne pijú. V danom projekte sa 

pokúsime dokázať, že u ľudí ktorí začali pravidelne piť tvrdú vodu miesto mäkkej vody, sa 

zdravotný stav zlepší. 

 

Konflikt záujmov 

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

ani žiadnej jeho časti. 
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